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  ميبسم � الرحمن الرح

د بـا  يتوان يم .خواهد يصبر و حوصله م ياندك ،جلد اول يعنيمطالعة جلد حاضر 
ن يريدرك بهتر و ش يبرا يول .ديمتوجه اصل مطلب شو يبعد يمراجعه به جلدها

  .دين جلد اول با دقت شروع كنيكنم از هم يه ميتوص ،تر مطالب
  )نفحات اال فتعرضوا ام عمركميا يان ف(

ر يد و در مسيوزد مراقب باش يم ياله ييم هاينس ،عمرتان يروزها يهمانا در برخ
  اهللا عليه وسلم  يصل امبر اسالميپ .ديريآن قرار گ
  .قرار بده يمين نسيا كتاب مرا چنيخدا
برداشت غلط + د كوركورانه يتقل+ همرنگ جماعت شدن + از آباء و اجداد  يرويپ

  آتش دوزخ= ج حاصله يعمل به نتا+  يخيتار يه هااز افسان
  } ٨١:ا	سراء{] َوقُْل َجاَء الَحقُّ َوَزَھَق البَاِطُل إِنَّ البَاِطَل َكاَن َزُھوقًا[ 

  است يهمانا باطل نابود شدن ،و بگو حق آمد و باطل نابود شد
گوتر از راسـت  ،تيمهمتـر از  انسـان   ،تيگانه تر از احديبزرگتر  از خدا و   يقتيحق
 ين و  مظلومتر از اسالم در  تمـام جهـان هسـت   يباتر از حسي، زينابتر از عل ،محمد

 ين واژه هـا يز  در اطـراف همـ  يـ ن خرافات جهان نيشتريوجود ندارد و متاسفانه ب
ست تا يكاف يمينس ،هر چند .طان صفتانيطان و شيتوسط ش .ناب ساخته شده است

ـ   .  زديجهل و خرافه در هم  فرو بر ياليقصر خ  يمين نسـ يخداوندا كتـاب مـرا چن
   .قرار بده
ك شـوك بتوانـد او را   يـ د فقط يشا ،فرو رفته يار دور و درازيعه در خواب بسيش
   .ن كتاب باشديا ،دوارم آن شوكيخداوندا ام .دار كنديب
  }  ١١:الرعد{] يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِھمْ  یإِنَّ هللاَ َ� يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّ [ 

  ر كننديينكه خودشان تغيدهد تا ا ير نمييرا تغ يچ قوميخداوند سرنوشت ه
مر{] الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن القَْوَل فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَهُ [    } ١٨:الزُّ
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 يمـ  يرويـ نش را پيشـنوند و بهتـر   يكه سخن را م يكسان ،پس مژده ده به بندگان
  كنند

كل عمرت بر فنـا اسـت    يكتاب را نخوان نيو ا يو معتقد هست يمذهب ياگر انسان
ار شـاد و خوشـحال   يق بسـ يـ ن تحقيـ خورم پـس از خوانـدن ا   يبه شرافتم قسم م

  .يافته ايو عذاب دوزخ نجات  يو از گمراه يشد كه آنرا مطالعه كرده ا يخواه
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  مقدمه عبداهللا حيدري
  به نام خداوند بخشنده مهربان

  
بيكـران كـه نعمـت وجـود بخشـيدي و در أحسـن تقـويم         ترا سـپاس ! خدايا  

آفريدي، و به نعمت هدايت سرافراز نمودي، پس بر رسـول و سـرور كائنـات كـه     
ارمغان هدايت آورد و ساليان متمادي در راه تبليغ و تفهيم و تبين هدايت و ارزش 
هدايت تالش و كوشش طاقت فرسا نمود درود و سالم ال متناهي بفرست، ونيز بر 
همه كساني كه همدم و همنشين و هم صحبت حضرتش بودند و افتخار شـاگردي  

بـر همـه   ! و جانبازي و فداكاري و خـدمت و نصـرت ايشـان را داشـتند و خـدايا     
  .دوستداران و پيروان صادق آنان لطف و كرم بفرما و نعمت استقامت ارزاني كن

ـ    ور افشـاني كـرد   از زماني كه خورشيد تابناك اسالم بر جهان تاريك بشريت ن
خطه ايران زمين كه يكي از معروفترين مراكز تمدن بشر بشمار مـي رفـت همـواره    
مورد توجه اسالم عزيز بود، پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وآله وسلم به مناسبت هاي 

  .مختلف اين توجه و اهتمام را روشن و آشكار ابراز داشتند
شان حضرت ابوبكر صديق رضـي  هنگام سفر هجرت كه با يار غمگسار: مورد اول

اهللا  عنه به سوي مدينه در حركت بودند و مشركين مكه براي دسترسي بـه ايشـان   
صد شتر جايزه تعيين كرده بودند و سراقه بن جعشم ظاهرا نزديك بود برنـده ايـن   
جايزه شود اما نه، مشخص شد كـه خـارج از اسـباب و تصـورات مـادي، قـدرت       

نرا حمايت مي كند، لذا بعد از دو بار افتـادن از اسـب   ديگري اين سفر و مسافران آ
سر انجام بدون اينكه گل و الي، و باران و باتالق و منجالبي در كار باشد دست و 

و بـراي  ! پاي اسب سراقه در ميان سنگالخهاي فوالدين مكه بـه زمـين فـرو رفـت    
  !.سومين بار از اسبش افتاد
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آله وسلم و ابـوبكر صـديق و ابـن أريقـط     او داشت پيامبر گرامي صلي اهللا عليه و 
راهنما و عامر بن فهيره غالم ابوبكر صديق را جلو چشمش مي ديد امـا گـرد بـاد    
تندي وزيد و سراقه را وادار كرد مطمئن شود كه يقينا محمد صـلي اهللا عليـه وآلـه    

اينجا بود كه صدا زد و گفت مـن  . وسلم پيامبر خداست و در حمايت او قرار دارد
ه بن جعشم هستم و قسم مي خـورم كـه بـه شـما ضـرري نرسـانم خالصـه        سراق

اي : پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم  توسط عامر نامـه اي بـرايش نوشـت و فرمـود    
سراقه آنروز كه دستبند هاي كسري را به دست داشـته باشـي چـه حـالي خـواهي      

  !.داشت؟
ه دست خالي و در خالصه پيامبرصلي اهللا عليه وآله وسلم در چنين وضعيتي ك  

تيررس دشمن هستند و از مكه و قوم و قبيله جدا شده و آينـده روشـني در پـيش    
نيست به سراقه كه گويا آمده است به جايزه ارزشمندي دست يابـد، مـژده جـايزه    

، اما نسيه كه معلوم نيست كي و كجا بدست آيد، اين جايزه !ارزشمندتري مي دهند
كه بيست و چند سال بعد در دورن طاليي .ران استدستبندهاي شاهانه امپراطور اي

خالفت عمر فاروق رضي اهللا عنه هنگامي كه فتوحات اسالمي بـه اوج خـود مـي    
رسد و غنائم ايران و تاج و تخت يزدگرد  مغرور كشورمان به دست و پاي فاتحان 
مسلمان و صحابه رحمت و الفت و محبت و عدالت مي ريزد، عمر فـاروق رضـي   

سراقه را صدا مي زند و دست بند شاهانه يزدگرد سـوم را از ميـان خـرمن     اهللا عنه
ايـن  : جواهرات انباشته شده در مدينه برداشته و بدست او مي پوشاند و مي فرمايد
  .وعده رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم به تو بود، پس خدايا ترا سپاس

وي مـان سـلمان فارسـي    در غزوه خندق هنگامي كه با مشورت جد معن: مورد دوم
رضي اهللا عنه خندق حفر مي كردند و رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم از فراز 
جبل ذباب يا جبل رأيه بر حفر خندق نظارت مي كردند، در اثناي حفـاري سـنگ   

به رسول اهللا صلي اهللا عليـه  ! بزرگي نمايان شد كه همه از شكستن آن عاجز شدند
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ايشان آمدند و پتك را بدست گرفتنـد و بـا هـر پتكـي كـه      وآله وسلم اطالع دادند 
فرود مي آوردند، و جرقه اي بلند مي شد مژده فتح شدن يكي از ابـر قـدرتهاي آن   

فتحت قصور كسري در آن شـرايط سـخت   : عصر را مي دادند، و از جمله فرمودند
ه را كه تمام مشركان و يهوديان و به تعبير قرآن تمام احزاب قصد حملـه بـه مدينـ   

دارند، و اين يك و نيم هزار صحابه رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم كـه شـبانه   
روز با شكم گرسنه مشغول حفاري خندي هستند و قصد دفاع از تنها مركز ايمـان  
و تنها گروه ايمان را دارند، در چنين شرايطي مژده فتح شدن ابر قدرتهاي جهـان و  

چيزي جز معجزه و ايمان بـه غيـب نبـود، امـا      در رأس شان ايران مقتدر و متمدن
  .روزي فرا رسيد كه ايران و اروپا عمال فتح شد

و مهمتر اينكه خود قرآن كريم هنگام موضع گيري و اظهار نظر در باره : مورد سوم
جنگ ديرينه دو امپراتور فارس و روم به پشتيباني از اهل كتاب بر خواست و مژده 

فارس بـر روم غالـب شـده اسـت امـا سـرانجام روم       داد كه گرچه امروز حكومت 
الـم   (غالب خواهد شد زيرا كه روم، اهل كتاب و مجوسيان فارس، مشرك بودنـد،  

) مـيم . الم. الـف (الم « ) غُلبت الرُّوم  في أَدنَى الْأَرضِ وهم منْ بعد غَلَبِهِم سيغْلبونَ
و آنان پـس از شكستشـان پيـروز    . نروميان شكست خوردند در نزديكترين سرزمي

  ) خواهند شد
اينكه مژده قرآن كي عملي خواهد شد؟ ظاهرا معلوم نبـود امـا سـالها پـس از       

وفات رسول خدا صلي اهللا عليه وآله وسلم سرانجام وعده خدا محقـق شـد و روم   
غالب گرديد، و سپس در عصر طاليي عمر فاروق رضي اهللا عنه عدالت گستر بـي  

يخ بشر هر دوي آن مغلوب اسالم شدند و بدست صـحابه جانبـاز فـتح    همتاي تار
  .گرديدند

باري سلمان فارسي در مجلس رسول اهللا صلي اهللا عليه وآلـه وسـلم   : مورد چهارم
لو كـان  : (حضور داشت كه آنحضرت دست محبت بر شانه او گذاشتند و فرمودند
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  .لم آمده استو در روايتي ع 1) االيمان بالثريا لناله رجال من فارس
در تفسير اين حديث سخنان فراواني گفته شده بعضي ناسيوناليستهاي عرب كه از  

اساس حاضر نيستند اين امتياز را براي فارسها بپذيرند، و به دالئـل واهـي آنـرا رد    
و از سـوي ديگـر   2مي كنند و حتي بعضي آنرا ذم ونكوهش براي فارسان مي دانند

و يحسـبون أنهـم   (اذب دامـن شـان را گرفتـه    بعضي كساني كه جهـل و غـرور كـ   
با همه دشمني كه با صحابه و اهل بيت رسول اهللا صلي اهللا عليـه   3)يحسنون صنعا

وآله وسلم دارند و با همه اهانت و جسارت و لعن و نفريني كه به ساحت مقـدس  
  !مي دانند عجبا) رجال من فارس(آنان مي كنند خود را مصداق 

طبيعي است كه از آغاز ورود اسالم بـه  ! نه به آن بي نمكي  !نه به اين شوري شور 
ايران عزيز تا كنون طي اين چهارده قرن گذشته هزاران عالم و دانشمند اهل سـنت  
از خطه ايران زمين و فارس و خراسان بزرگ بلند شده و افتخارات بي شـماري از  

شاعر و عارف خود بر جاي گذاشته اند، مفسر و محدث و تاريخ نويس و اديب و 
تمام خطه فارس بزرگ پر است از ايـن  ... و ستاره شناس و رياضي دان و طبيب و

افتخارات، شهرهايي كه امروز عمر كشان بر پا مي كنند روزي مركز علم و دانش و 
تمدن اهل سنت بوده است، از سيستان و كرمان گرفته تا قزوين و كاشـان و ري و  

و طوس و بيهق و بژگان و مرو و ترمز و هـرات   اصفهان و شيراز بسطام و نيشابور
همه اينها روزي مهد علـم  . و بلخ و جوزجان و طالقان و سمرقند و بخاري و غيره

و دانش اسالمي و دقيقا قرآن و سنت نبوي بوده اند، كالس درس امام حجـاج بـن   
مسلم در نيشابور صد هزار شاگرد حديث داشت، معروف تـرين شـاعران فارسـي    

ه اهل سنت بوده اند، عالوه از سـعدي و حـافظ و موالنـا حتـي فردوسـي      زبان هم
__________________________________________________ 

 
 .2546ـ صحيح مسلم  شماره  1
 .ـ منابع محفوظ است اما نيازي به ذكر آن نيست 2
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نامدار اهل سنت بوده اند، پس اين جفا و ستم است كـه امـروز در ايـن خطـه كـه      
مديون خون صحابه است به صحابه رسول اهللا صلي اهللا عليـه وآلـه وسـلم لعـن و     

  .نفرين بشود
لم در سلسله اقدامات حكيمانه اي پيامبر گرامي صلي اهللا عليه وآله وس: مورد پنجم

كه جهت پيشبرد دعوت و نشر اسالم انجام دادند يكي هم نامه نويسـي بـه سـران    
اقاليم و كشورهاي مختلف جهان بود از جمله نامـه اي بـود كـه بـه پادشـاه ايـران       
نوشتند اما بر خالف سايرين پادشاه مغرور ما نامه پيامبر اسالم را پاره كرد و جهـل  

كاذب خودش را به اثبات رساند، پيامبر صلي اهللا عليه وآلـه وسـلم وقتـي    و غرور 
و چنـان  . حكومت خودش را پاره كرده است) مزق ملكه(خبر را شنيدند فرمودند 

  .شد
امروز در شرايطي كه اسالم بوسيله دشمنان مورد حمله قرار مي گيـرد  : مورد ششم

و بـي ادبـي مـي شـود و     و به رسول گرامي صلي اهللا عليه وآلـه وسـلم جسـارت    
دشمنان اسالم از هر سو براي تضعيف اسالم و مسلمين توطئه مي چيننـد بـيش از   
هر زمان ديگري نياز به وحدت و انسـجام و اتحـاد حقيقـي داريـم، امـا متأسـفانه       
دوستان نادان هميشه آب به آسياب دشمن مي ريزند، و حتي در سـال اختصاصـي   

شكني هاي بزرگـي انجـام شـد، دقيقـا در      وحدت و انسجام ديديم كه چه وحدت
و چنـدين نفـر از   ! سال وحدت به بعضي حوزه هاي اهل سنت حمله مسلحانه شد
جنايـت دلخـراش   !. علماي اهل سنت به دروغ و تهمت به محاكمه كشـيده شـدند  

ربوده شدن ماموستا ايوب گنجي  و سناريوي مسخره اي كه در پي داشت در سال 
رسانه ها به مقدسات اهل سنت در سال وحدت شـدت   ، اهانت!وحدت انجام شد

بيشتري گرفت، تيجاني و عصام العماد در سال وحدت خوراك تبليغاتي شبكه سـه  
، شبكه سالم در سال وحدت هم به دروغ پردازي و تفرقه افكني !سيما قرار گرفتند
ت و متأسفانه هيچگونه اقدام مثبتي دال بر صـداقت در ايجـاد وحـد   ! اش ادامه داد
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بين مسلمانان از سوي نويسندگان و حاميان منشور فرمايشي ـ  نمايشي  وحـدت،    
، البته روشن است كه عموم مسلمانان شيعه و سني خواسـتار جـدي   !انجام نگرفت

وحدت هستند لذا بعضي قلمهاي مخلص واقعا نشان دادند كـه خواهـان وحـدت    
راد مغـرض و جاهـل و   اند، اما وحدت شكنان و تفرقه انگيزان با كشـيدن پـاي افـ   

عقده اي مانند تيجاني و عصام به ميدان نشان دادند كه مصمم اند نگذارند وحدت 
ايجاد شود غافل از اينكه عموم مسـلمانان بـويژه قشـر جـوان و تحصـيل كـرده و       
نخبگان حوزه اي و دانشگاهي چشم و گوششان باز است و مثل گذشته نيست كـه  

ببافد و به نام دين و تعـاليم نـاب اهـل بيـت      هركس هر آسمان ريسماني را به هم
  . عليهم السالم به خورد مردم دهد و آنها چشم و گوش بسته باور كنند

حاال ديگر مردم بيدار شده اند و مي دانند كه براي ايجاد وحدت شـعار و مجمـع    
تقريب و وجود ذي جود آقاي تسـخيري كـافي نيسـت مـال نصـر الـدين را خـدا        

رف باغش ديوار نداشت و در تنها ديوار آنرا دو قفله مي كرد رحمت كند كه سه ط
كه دم خروس را باور : حاال واضح به شما خواهند گفت! آن وقتها مردم ساده بودند

  !.كنيم يا قسم حضرت عباس را
بهرحال ما عاجزانه و مخلصانه از عموم مسـلمانان التمـاس مـي كنـيم كـه بـراي        

از همه بخواهيد كه اقدام عملي بكنند و در  وحدت حقيقي امت اسالمي بكوشيد و
عمل نشان دهند كه وحدت مي خواهند زيرا كه نياز امت اسالمي به وحدت امروز 

  .بيش از هر زمان ديگري است
  :و اما كتاب آلفوس

با توجه به آنچه عرض شد مي دانيم كه تمام مسلمانان جهـان و از جملـه فـارس     
بوده اند، زيرا كه مكتب اهل سنت نـه در ادعـا   سابق و ايران كنوني همه اهل سنت 

بلكه در عمل مكتب قرآن و سنت صحيح رسول اهللا صلي اهللا عليـه وآلـه وسـلم و    



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

زندگي عملي صحابه اخيار و اهل بيت أطهار رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسـلم  
  .است و با عقل و منطق و فطرت سالم انساني كامال سازگار است

كه عالقه منـدي زيـادي بـه داسـتانهاي مسـلماناني دارم كـه       من از سالهاست   
زندگي در پرتو تعاليم يهوديت و مسيحيت و غيره را تجربـه كـرده انـد و دوسـت     
دارم بدانم كه انگيزه روي آوردنشان بـه اسـالم چيسـت؟ هـركس داسـتاني دارد و      

  .هركدام از اين داستانها جالب و شنيدني و خواندني است
هاي كساني كه سـالها مهمـان مكتـب تشـيع بـوده و اسـالم نـاب        همچنين داستان  

را از نزديك شناخته، و تجربه كرده اند، اما ناخود آگـاه خـود شـان را در    ! محمدي
محيط تازه اي ديده اند، بدون اينكه قصد خدا حافظي با ميزبانان عزيز شان داشـته  

م ساليان عمر شـان كـه   باشند مي بينند در محيط تازه اي قرار گرفته و نسبت به تما
روضه و مداحي و ذمامي شنيده و نقالي و قمـه زنـي تماشـا كـرده و بـه ظـاهر از       
بركات مكتب اهل بيت مستفيد مي شده اند اظهار پيشماني مي كننـد، هـر كـدام از    
اين قبيل عزيزان داستان جداگانه اي دارد و علت و انگيـزه خاصـي او را وادار بـه    

  .  ستاين تصميم دشوار كرده ا
بعضي ها اصال باور نكردني است تو گويي فقط بهانه بوده و خداوند مي خواسـته  

مثال يكي از دوسـتاني كـه از تشـيع    . كه او را مورد لطف و كرم خودش قرار بدهد
: صفوي دل بريده بود گفتم چرا؟ گفت در قرآن خواندم كـه خداونـد مـي فرمايـد    

ما چطور به مادران خـود  . ؤمنان هستندهمسران پيامبر مادران م) وأزواجه أمهاتهم(
يا انگيزه همين دوست عزيز و دانشمند فرزانه اسـتاد  . مان نعوذ باهللا اهانت مي كنيم

علي رضا حسيني كه افتخار نوشتن اين جمالت را بر كتـاب ارزشـمندش آلفـوس    
دارم پيش دستي نمي كنم در اول كتاب از زبان و قلم شيواي خودش بخوانيـد كـه   

اما اين فقط بهانه بـوده  ! چه علت ساده اي او را به خدا نزديك كرده است به ظاهر
  .است و خداوند قطعا براي او اراده خير داشته و اين بهانه را سبب قرار داده است
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سلسله مقاالتي مي نوشتم بـا تيتـر    1چند سال پيش در سايت خودم اسالم خالص  
د كه شجاع حقيقي كسـي نيسـت   كه محور آن مقاالت اين بو» شجاع حقيقي«ثابت 

كه در مسابقات جهاني، مدال قهرماني كشتي و كاراته و تكواندو و غيره بدست مي 
شجاع حقيقي كسي است كه وقتي تشخيص مي دهد عقيده و باورهاي ديني ! آورد

اش مخالف حقيقت است و با ميزان قرآن و سنت صحيح و زندگي عملي صـحابه  
م السالم و عقل و فطرت سـالم انسـاني در تنـاقض و    اخيار و اهل بيت اطهار عليه

و ! ناسازگار است با كمال مردانگي وهمت و شجاعت مسير خودش را عوض كند
راه درست را در پيش گيرد و در انتخاب و پيمودن راه حقيقت از هيچ كسي ترس 
و واهمه نداشته باشد و با هيچ كس از در رو درواسي وارد نشود كـه موضـوع بـه    

آينده اش مرتبط است و سعادت و شقاوت و خوشـبختي و بـدبختي دائـم و    مسير 
هميشگي اش و در نهايت بهشت و دوزخ در گرو همين تصـميم گيـري شـجاعانه    

  .است
كه با وجود شناختن جرأت و شهامت ! هرقل روم و ابولهب و أبوجهل و أبوطالب 

اما ! اي نگذاشتندو شجاعت اعالن حق را نداشتند نام خوشي از خود در تاريخ برج
صداي أحد أحد بالل و ناله هاي عمـار و ياسـر و سـميه و زجـر خبـاب و آسـيه       

تا اعماق زمان و ژرفاي تاريخ همچنان گوشهاي مؤمنان را نوازش ) همسر فرعون(
و قلب ستمگران را آزار خواهـد داد، و تـالش و جسـتجو و سـپس غالمـي يـك       

ب وننگ نيافريد كه او را از اهل بيت ستمگر يهودي براي سلمان فارسي نه تنها عي
رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم گردانيد، و در نتيجه زحمت و تالش و همـت  
بلند و تحمل رنج و مشقت در راه دين، و كسب خوشنودي خدا بالل را در همـين  

  !.دنيا بهشتي كرد

__________________________________________________ 
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فش تـرا  من صداي خش خش ك! بالل: رسول اهللا صلي اهللا عليه وآله وسلم فرمود 
نينَ    !. (در بهشت شنيدم سـحالْم ع لَمـ ه بلَنَا وإِنَّ اللـَّ سـ منَّهيدينَا لَنَهوا فداهينَ جالَّذو (

و كسانى كه در راه ما كوشش كنند آنـان را بـه راههـاى خـويش     « ) 69(العنكبوت
ن است آري نتيجه مجاهدت اي» و بى گمان اهللا با نيكوكاران است. رهنمون ميشويم

  .هدايت به راه خدا، و نصرت و ياري از طرف خدا
پس من شجاعت فخر آفرين نويسنده آلفوس را به ايشان تبريك عرض مي كـنم،   

و براي ايشان و ساير قهرمانان حقيقي ميدانهاي فكر و انديشه و تحقيق و پـژوهش  
خالصانه و مخلصانه كه در راستاي ايجاد وحـدت حقيقـي در بـين امـت اسـالمي      
زحمت مي كشند آرزوي توفيق و سالمتي و طول عمر بـا بركـت مـي كـنم، چنـد      

  .ه در باره اين كتاب بابد عرض كنمتنك
متأسفانه بنده فعال توفيق نيافتم همه كتاب را كامل بخوانم فقط قسمت اول از : اول

  .را كامل خواندم و بقيه را مرور كردم) دو جلدي(شش قسمت كتاب 
معني تأييد كامل مطالب كتاب نيست حتمـا مـواردي وجـود    نوشتن مقدمه به : دوم

  .دارد كه بنده با برادر عزيز و نويسنده دانشمند كتاب اختالف نظر دارم
از جمله لحن نسبتا تند كتاب و يك سري مطـالبي كـه گرچـه اسـتاد حسـيني        

البتـه دوسـتان   . لطف كردند و اجازه تحشيه دادند اما متأسفانه فعـال فرصـت نشـد   
يك سري كارهاي الزم را انجام داده انـد كـه اميـدوارم در چاپهـاي بعـدي       همكار

  .تكميل شود
بايد اذعان كنم كه با توجه به اينكه نويسـنده محتـرم اساسـا در رشـته علـوم      : سوم

ديني تحصيل نكرده اما به يقين مي توانم بگويم كـه در بسـياري مـوارد تحقيقـات     
سيد ابو الفضل برقعي قمي و استاد حيدر علي ايشان ياد آور آثار ارزشمند آيت اهللا 

قلمداران قمي، است، حقا كه قرآن به بهترين راه هدايت مي كند، البته ايشان مائـل  
نيست خودش را معرفي كند گاهي قزويني گاهي يزدي گاهي مشهدي و گاهي هم 
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  .معرفي مي كند! از برره
ي كـه حوصـله مطالعـه    دوسـتان . اشعار زيباي ايشان بسيار پر معنـي اسـت  : چهارم

ندارند بخش اشعار آلفوس را حتما بخوانند، عالوه از موارد مختلفي كه از شـعراي  
معروف نقل كرده اشعار خود آقاي حسيني كه بيـانگر احسـاس و عاطفـه و درد و    

البته تأليفات و تحقيقات ديگري نيز ايشـان  . انديشه ايشان است قابل تحسين است
  .ا تقديم خوانندگان خواهد شددارد كه إن شاءاهللا بعده

ايشان نيز مانند ساير دوسـتان توحيـدي بـه مسـئله وحـدت و اتحـاد امـت        : پنجم
اسالمي توجه خاصي داشته و در اين راستا احساس مسئوليت مـي كنـد، بـه اميـد     
آنكه خداوند بين مسلمانان وحدت حقيقي ايجاد كند و ريشه تفرقـه و اخـتالف را   

  . بخشكاند
يان به خواندن تمام كتاب تأكيد مي كنم، تا حد أقل ببنيم كه تحـدي  و در پا: ششم

يا چلنج آقاي حسيني برره اي درست است يا نه، ايشان معتقد است كه كسي نمي 
و دوم اينكه از هر دو نفر شيعه اي كه اين كتاب ! تواند بر كتاب آلفوس رد بنويسد

  .تا خدا چه بخواهد! را بخوانند حتما يكي به خانواده آلفوس خواهد پيوست
            

  با التماس دعاي خير
  عبداهللا حيدري

  خورشيدي 1387اول بهار 
Haidari11@gmail.com  

Haidari11.wordpress.com
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  مقدمه
   .كنم يم يجار يدهد بر او حد مفتر يبرتر ،هر كس مرا بر ابوبكر و عمر

  !)قيت شده از هشتاد طريروا(ه السالم يعل يحضرت عل  
 ،به چهـار نفـر   يشخص :ن قرار كهيوجود دارد به ا يداستان يمولو يدر اشعار مثنو

دلشـان   ،هـر چهـار نفـر    .و فـارس و عـرب   يتـرك و رومـ   .بخشـد  يك درم مـ ي
چون زبانشان متفـاوت بـوده ندانسـته     يانگور بخرند ول ،ك درميخواسته با آن  يم

د كـه اخـتالف   يـ م ديخـواه  ،ن كتابيدر ا .كنند به سر و مغز هم كوفتن يشروع م
ن اسـت كـه   يـ عه ايعه با اهل سنت بر سر مساله امامت بـوده و اشـتباه شـ   يش ياصل

با هزاران  ،ن كتابيكه در ا يداند در حال يك موضوع واحد ميامامت و خالفت را 
م كرد كه امامـت و  يثابت خواه يشما به خوب يبرا  يخيو تار يعقلو  يل منطقيدل

عه بـا  ياخـتالف شـ   ينه و حتيدو موضوع كامالً جداگانه بوده و جنگ و ك ،خالفت
   .ار پوچ و عبث استيبس يز اختالفين ،اهل سنت
از  يثيث فـوق و احـاد  ين بار با حـد ياول يكه برا يگر وقتيعة ديز مانند هر شيمن ن
 يكـ ين هـم  يـ گفـتم ا  يشده و بعد به خودم م يوبرو شدم ابتدا عصبانر ،ن دستيا
ه و يام يبن يث در زمان خلفاين حديات جعل شده توسط جاعليگر از همان روايد
ك كتاب از مخالفان را به يزحمت خواندن  يرا من حتيز ،افسوس .عباس است يبن

ما و كتـب  يو سـ  ون و صداين روحانين سالها تلقية سنگير سايچون ز. خودم ندادم
كرد كـه ممكـن اسـت     يالم هم خطور نميبه خ يقرار داشتم و حت.. .عه ويمتعدد ش
  .عه وجود داشته باشديا دروغ در كتب شي يك كلمة خرافي يحت
ـ با  يار اتفاقيبس يسالها گذشت تا به صورت  ك نفـر از بـرادران اهـل سـنت وارد     ي
ان معتقدنـد كـه دو   يعياز شـ  يبرخ :بحث به او گفتم يشده و در اثنا يدتيعق يبحث

آن بـرادر   .انـد  جان باختـه  )شوهر آنها(ت و آزار عثمان ياكرم به خاطر اذ يدختر نب
ا عاقـل از  يـ غمبر نگفته آدم مـومن  ين پيمگر هم :درنگ گفت يز بدون لحظه ايعز
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اهللا عليـه وسـلم  بـه     يامبرصليشود؟ اگر دختر اول پ يده نميك سوراخ دو بار گزي
و  ؟دختر دومش را هم به عثمـان داد  ،امبر اكرميكشته شده چرا پ ،ثمانخاطر آزار ع

ك كلمة آن دوست خوب بود كه مـرا بـه شـك    ين يمن مات و مبهوت شدم و هم
ـ باعث شد من وارد مرحلة تحق ،ن شكيانداخت و خوشبختانه هم ق شـده و روز  ي
تعجـب   عه وارد كرده اند ويشوم كه در مذهب ش يشماريبه روز متوجه خرافات ب

دن يچ وجـه حاضـر بـه شـن    يون بـه هـ  يدم روحانيشتر شد كه فهميب يو تاسفم وقت
ـ ا يز چشم و گوششان فقط به سـو ين ينبوده و مردم عام يچگونه ساز مخالفيه ن ي

  .گروه است
و عزم و همت آنها عامـل   ياست كه شجاعت و فداكار يگزارش من درباره مردان

و انتظـار مـن    1.در سطح جهان بـود  ت اسالم و گسترش آنيو موفق يروزيپ ياصل
گـزارش مـن را بخوانـد و     ،طـرف  يبـ  يك قاضيز مانند ين است كه خوانندة عزيا

الرجال بـه قضـاوت    مرغ و خروسها و اشباه ياهويخودش به دور از ه ،دست آخر
   .نديبنش

انحرافـات و خرافـات    ،اشـتباهات  ي،تمام فرهنگها و مذاهب در طول قرون متماد
  :ليدارد از قب ين علل فراوانيكنند كه ا يه خود جذب مرا ب يفراوان
  ان و مذاهب ير فرهنگها و اديتداخل با سا -
  يت دشمنان نفوذين سوء -
  ...و يو فرهنگ يطيرات محييگذر زمان و تغ -
  رها ياشتباهات و سوء تعب -

__________________________________________________ 
 
حتي يك نفر را در تاريخ نمي توانيد پيدا كنيد كه به تنهايي و بدون كمـك يـك عـده فـراوان در هـيچ        1

  . ودند زمينه اي پيروز شده باشد ولي شيعه معتقد است تمامي اصحاب مرتد و منافق ب
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پـس از   ، ة آن مـذهب يـ ن اولياست كه اگر مـومن  يفات به حديرات و تحريين تغيا
ك اصـل و قـانون   ين يا 1.ار متعجب خواهند شديشك بس يده شوند بزن ،چند قرن
ا مـذهب  يـ ن و يـ ك ديان و مذاهب جهان است و مختص ياد يان تماميثابت در م
 ييسـت تـو گـو   يز از گزنـد آن مصـون ن  يـ ن ين و مـذهب يـ چ ديست و هـ يخاص ن
البتـه   2.شـود  يان و مذاهب جهان شده و مـ ياد ير تماميبانگياست كه گر يسرنوشت
گذارند  ير و تاثر ميگر تاثيكديجهان در  يست  از آنجا كه فرهنگهايتعجب ن يجا
ن امر ين و مذهب  از ايك فرهنگند پس به ناچار ديز از عناصر ين و مذهب نيو  د
   .ستندين يمستثن

اگـر   يعه قبول ندارند و حتين اصل ثابت را در مورد مذهب شيعه ايش يالبته علما
چكس حـق نـدارد   يهـ  ،در عمل ياز اسالم ناب بزنند ول منكر شوند و دم ،به زبان
 يا دكان عـده ا يرا يز 3رد يع بگيبه خرافات وارده در مذهب تش يرادين ايكوچكتر
ـ دامنة ا.  رديگ ير درست قرار ميشة مردم در مسيا انديشود و  يبسته م  ،ن اختنـاق ي
ل يـ دل نيـ فقـط و فقـط بـه ا    4!ده  شـده اسـت  يز كشـ ين يخيتار يبه داستانها يحت

گر يكه در د يموضوع !ن خرافات در كتب اهل سنت هم وجود دارديمضحك كه ا
علمـاء و   يحل شده است در كشـور مـا بـرا    يكودكان دبستان يبرا يكشورها حت

حضـرت   :شناخته شده است كـه مـثالً   يثابت و حتم يبه عنوان اصول ...ن ويمحقق
 يمـ  يسادة سرانگشـت  اريك حساب بسيكه با يدر صورت!! !قاتل محسن است ،عمر

__________________________________________________ 
 

ــند     1 ــي آرايشــــ ــو را رد پــــ ــن تــــ ــند              ديــــ ــش و پيرايشــــ ــي آرايــــ                                                                در پــــ
  بس كه ببستند بر او برگ و ساز     گر تو ببيني نشناسيش باز

   } 77:اإلسراء{] جِد لسنَّتنَا تَحوِيلًاسنَّةَ منْ قَد أَرسلْنَا قَبلَك منْ رسلنَا ولَا تَ[ 2
نمونه روشن آن عقيده به استحباب قمه زني حتي در ميان علماء و روحانيون است پس تو خود حـديث   3

 ! مفصل بخوان از اين مجمل 
 !!! نكته جالب آنكه در خالل همين داستانهاست كه  عمر و ابوبكر را متهم به خفقان مي كنند  4
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 يدخترش را به قاتل مادر و قاتل برادر آن دختر نمـ  ي،چ شخصيد پدر هيتوان فهم
كنم  يگرچه فكر م(حرام است  يم قمه زنيديسال گذشت تا فهم 400 يآر!!! دهد
ـ  !ده انديهنوز هم نفهم ياريبس  يآنـرا بـد مـ    ين المللـ يو فقط به خاطر مناسبات ب
  !!!ميا بشوية قضايگر هم بگذرد تا متوجه بقيسال د 1400 اي 400د يا بايآ )!!!دانند

ـ يتبع ينه نفيدر زم ياتيآ ،ميدر قرآن كر ـ تقل يو نفـ  1از آبـاء و اجـداد   يت وراثت د ي
 يار فرهنـگ اسـالم  يمتاسفانه روح هش يول. وجود دارد 2كوركورانه از آقا باالسرها
ـ تـداخل بـا عقا   گـر و يد يبا ورود خرده فرهنگهـا  ،در قرون بعد از صدر اسالم د ي

ن توسط دو علم فقـه  يان و مذاهب و به خصوص به دست علماء و همچنير اديسا
  . مسخ شد و از حركت افتاد ،و كالم

راه بـه بـدعت و    ،لير و تبـد ييـ سـخن از تغ  ،شتر مواقعيب ،متاسفانه در مقوله اسالم
 يبر مبنا يا تفكريق يد  هرگونه تحقينجا باين در ايهم يبرا  3انحراف  برده است 

كـه حضـرت    ياميـ پ يو درك واقعـ . باشد يقيل از اسالم حقيق و اصيعم يشناخت
 يو بـرا . ت بـه ارمغـان آورد  يبشـر  يش بـرا يقرن پ 14اهللا عليه وسلم  يمحمدصل
وارد شـده در   يها يم ناخالصينكه بفهميست جز اين يچاره ا ،دن اسالم نابيفهم
  ؟  ستيچ ،نيد
مسخ شده و  يو معان )ها يناخالص(ن يرد شده در دم اضافات واينكه بفهميا يبرا 

  :ديابتدا با ،ستيف شده چيتحر

__________________________________________________ 
 
  گويند پدرانمان را بر اين طريقت يافتيم : معني } 22:الزُّخرف{] قَالُوا إِنَّا وجدنَا آَباءنَا علَى أُمةٍ بلْ[ 1
و دوزخيان مي گويند ما سادات و : } 67:األحزاب{] وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السبِيلَا[ 2

اگر تقليد بودي شيوه اي خوب   پيمبر هـم ره اجـداد   .  ان را پيروي كرديم پس ما را گمراه كردندبزرگانم
  ) اقبال الهوري ( رفتي 

و متاسفانه همين امر بهانه خوبي به دست روحانيون داده تا هر نغمه ناسازي را با چماق تكفير و التقـاط   3
 . در نطفه خفه كنند 
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ق يـ ن گـام هـر تحق  يپله اول و مهمتر ،را شك يز  ،ميشك كن ،د موجوديدر عقا -
 يو قطعـ  يك تـابو و قـانون حتمـ   يش به صورت يز را برايكه همه چ يكس. است

 1!ق ندارديبه تحق يازيدرآورده اند ن
 يدر جسـتجو  يخيو تـار  يق و مدارك مسلم و واضح منطقيدر برخورد با حقا -
ـ يداشته باش يه ايو روح 2ميف واقعه نباشيه و تحريافتن توجي حـرف   يم كه براحت

 .ميحق را قبول كن
 يعات و اسناد موجود را بررسـ اطال ،همه جانبه يد عقل محض و با  نگاهيبا د -
 . ميكن
تـار  گرف يشخصـ  يهـا  يدعالقه منـ  يو حت يو فرقه ا يدر دام تعصبات مذهب -
 .مينشو
كـه قـبالً    ييداستانها  ،اشعار  ،لمهايف  ،مداحان ،سخنرانان ،نات كتابهاير نفوذ تلقيز -
 3.ميريقرار نگ  ،ميده و خوانده ايده و شنيد
ط يو تحت شـرا  يخياز منابع تار ينشيانتخاب گز يكه بر مبنا 4ير كتبيتحت تاث -
ـ نگاند قـرار   نوشته شده يخاص يفرهنگ ياسيس ط و ين شـرا يرا در بهتـر يـ ز 5.ميري

از فرهنـگ زمـان و    يرير پـذ يتـاث (مورد فوق  ،سندگانين نوين ترينسبت به واقع ب

__________________________________________________ 
 
  را تحقيقي مي دانند و نه تقليدي  شايد براي همين ، اصول دين 1
شود كه اگر كلمه هاي تقيه و مصـلحت و علـم غيـب نبـود روحـاني       خواننده عزيز به زودي متوجه مي 2

 .صفوي  در پاسخ بسياري  از سئواالت جوابي جز سرافكندگي نداشت 
از مـدتي جـزء    هر چه را تكرار كني به صورت عادت درمي آيد و هر عادتي پس: به قول يك نويسنده  3

  .شود و شخصيت است كه سرنوشت تو را مي سازد  شخصيت تو مي
 .كند كه نويسنده شيعه باشد يا سني  فرقي نمي 4
 .مانند كتبي كه در عهد صفويه و در نزاع ميان ايران شيعي و عثماني سني نوشته شده است  5
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مجتهـد    ،ن عالمـه يهر چند عنـاو ( يچ فرديصادق است و ه ...)و 1يط اجتماعيمح
م بـه  يو به هوش باشـ  .2ستياز خطا و اشتباه ن يمعصوم و عار )را داشته باشد ...و

 3.مير پا نگذاريحق را ز ،ك نفريجهة خاطر حفظ و
د ييـ عمل نكـرده و مـالك انتخـاب و تا    ينشيبه صورت گز  ،هنگام مطالعة منابع -

  ،افـراد در همـان زمـان    يت شناخته شده و كليشخص :ا داستانهايد و يعقا ،سخنان
كل آنچه آنها بر زبان رانده  ،جه عملكردها ينت  ،ها عملكرده نحو ،فرهنگ همان زمان

مانند ( ييمبهم و پا در هوا يها و كل عملكرد آنها قرار داده و از ورود به مقوله 4اند

__________________________________________________ 
 
كه ورد زبـان همـه   . . .  ل ذمه عمر و براي مثال محقق شيعه كه از كودكي با جمله لعنت بر عمر ، مشغو 1

 .بوده بزرگ شده بسيار سخت است بخواهد منصفانه قضاوت كند 
حتي راويان يا كاتبان اخبار ائمه نيز با وجود صداقت و به فرض دوري از تاثيرات  فرهنگي و مـذهبي و   2

لهـا داشـته و يـا برخـي     ممكن است تحت تاثير شرايط رواني و شخصيتي ، برداشت اشتباه از نقـل قو . . . 
بفرماييـد  :  مثـل كلمـات    (كلمات را با اندكي تغيير ثبت نمايند تا ماهيت قضيه بسيار متفـاوت جلـوه كنـد    

كه هر سه با اينكه داراي يك معني است ولي در سه حالت روحي متفاوت بر زبان مي آيد . . . بنشينيد و  ،
(  
يـا  . به سخن بنگر و نـه بـه شـخص گوينـده     : لي من قال انظر الي ما قال و ال تنظر ا) : ع(حضرت علي 3

هماننـد ژرف   –چون خبري را شنيديد : حكمت را فرابگير حتي از منافق ، يا : جاي ديگر كه مي فرمايند 
ژرف در آن بينديشيد و تنها به شنيده خود بسنده نكنيد زيرا كـه روايـت    –انديشان و نه چون ظاهر بينان 

و امان از ما كه حتي بـر سـر    98: نهج البالغه  الكلمات .  رعايت كنندگانش اندك گران دانش بسيارند و 
) و مطالبي را فقط تحت عنوان گـردآوري نوشـته انـد   (مسايل ديني و آن هم نسبت به كساني كه مرده اند 

از زبان  پيروي كور كورانه از بزرگان نيز هيچ جايگاهي نزد خدا ندارد زيرا در قرآن! رودربايستي مي كنيم 
مـا  }  67:األحـزاب {] وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سـادتَنَا وكُبرَاءنَـا فَأَضَـلُّونَا السـبِيلَا    [: دوزخيان مي شنويم كه

 بزرگانمان را اطاعت كرديم پس گمراه شديم

جملـة خـاص را بـا    البته در اينباره ابتدا بايد با رجوع به منابع معتبر از صحت آن مطمئن شد و سپس آن 4
مطالعه كل متن درك كرد و از تفسير گزينشي جمالت بر مبناي سليقه هاي شخصي و معيارهـاي زمـان و   

و حتي تمام سخنان آن فرد در طـول حيـاتش پيرامـون آن موضـوع خـاص را      . فرهنگ حاضر دوري كرد 
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خبرهـا   ،هيتق ،هيتور ،معجزه ،مماشات ،مصلحت ،توطئه  ،نفاق  ،حسادت ،ات شومين
ـ ا دو سـخن از آنهـا و   يـ ك يا انتخاب يو  ) ...ث واحد و تك ويو احاد ا دو يـ ك ي

 .ميكن يدور ،اتيو قلب واقع يياه نماياز س يحركت از آنها و بطور كل
با اصل  ين فاصلة زمانيكترينزد: م كهيرا انتخاب كن يم مدارك و اسناديكن يسع -

 .آن اتفاق نظر دارنـد  يرو )يعه و سنيش ي،غرب(ن يشتر محققيموضوع را داشته و ب
 ياسـناد  ،ر منـابع يالبته چنانچه از سـا  .ميرجوع كن يميگر به منابع قديد يبه عبارت
ـ يتوان به آن استناد كرد با ا ياست م يعه و سنيارد كه مورد اتفاق شوجود د ش ين پ

ز احتمال اشتباه و دروغ وجود داشته و ضمناً  تحت ين حالت نيدر ا يفرض كه حت
قـرار   ،ة واحديك قضيرامون يپ ،ن از دو فرقهيمتضاد متعصب يها لير تحلينفوذ و تاث

 .ميرينگ
 يبـرا  ،ن انحرافـات يـ ن اياز مهمتـر  يكي ،فوقق فراوان در موارد يبا غور و تحق �
 :ق حاضر انتخاب شده استيتحق

ات و يـ قلـب روا  يعه با اهـل سـنت بـر مبنـا    ينة موجود شيك ،تفرقه در امت اسالم
 1يخيتار يداستانها
ـ    يو شـ  ين سنياختالف ب ،د دقت داشت كه منظوريبا ن يعه اسـت و نـه اخـتالف ب

سـنن دو مكتـب و راه و روش متفـاوت    ع و تيتشـ  ،را به هر حاليز .عيتسنن و تش
ان مردم كوچه و بازار يرا به م يخيمسائل تار ،كه علماء ياست كه متاسفانه از زمان

                                                                                                                                                        

ي دانسـتن حضـرت   مانند جهنمـ . ( بررسي كنيم و فقط به يك سخن در يك موقعيت خاص بسنده نكنيم 
 ) عمر و ابوبكر فقط با استناد به خطبة جعلي شقشقيه 

علت اينكه اين موضوع  را به عنوان مهمترين عامل آورده ايم شرايط حسـاس روز در لـزوم اتحـاد بـين      1
در آخرين لحظـات عمـر خـود بـر لـزوم دوري از      )  ع(كشورهاي همسايه و همچنين تاكيد حضرت علي

  . مسلمين مي باشدتفرقه و پيوند ميان 
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بـه عمـل    يريعه درگيو ش ين سنيج  بيبه تدر ،1است وارد گود شديكشاندند و س
قـرآن   ( 2ار فـراوان اسـت  ين دو مكتب بسين اينكه موارد مشترك بيآمد و با وجود ا

اكثر برادران اهل سـنت   يحت ...ن ويفروع د ،كعبه ،معاد  ،ديتوح  ،امبر واحديپ ،واحد
كه  يو تنها اختالف اساس )قبول دارند يعالم و متق يعه را به عنوان افراديامامان ش

ا عـدم  يـ قرن قبل بوده كه اثبات و  14امبر است مربوط به يپ ينيدر خصوص جانش
ـ فا ياثبات آن به اندازة ذره ا ـ ي ـ  .نـدارد  يده عمل كـه باعـث    يوجـود اختالفـ   يول

دارد  ياديشمار زيد بيشود فوا ين دو مذهب ميان افراد ايم ينه توزيو ك ييناسزاگو
ر يكه چشم طمـع بـه ذخـا    يداران هيالملل و سرما نيست بيونيصه يبه خصوص برا

منحـرف   يبـرا  يآلـود در مقـاطع   ن آب گـل يز از اين 3دولتها .اند منطقه دوخته ينفت
ل يمسـا  يبه سو ي،داخل  يها ياز مشكالت و دردها و بدبخت ياذهان عمومكردن 
شاخ و  4آنرا دامن زده و توسط عوامل خود  ،استفاده فراوان برده ي،خيده تاريفا يب

 يعواطف مـذهب  ،ش آمدهيرات پييرا با وجود تمام تغيز .اند به آن داده يبرگ فراوان
مند وجود داشته و از آنجا كه متاسـفانه  روين يهمچنان در تودة مردم به عنوان عامل

شـه در احساسـات   يو فقـط ر  5سـت يبا مطالعه و علم و تعقل همراه ن ،ن عواطفيا
 يقـدرتها  ،باشـد  يك و سردرهوا ميتراژ يداستانها يدارد و تنها منحصر به پاره ا

__________________________________________________ 
 
تقابل دول سني مذهب عثماني و شيعي مـذهب صـفويه و بهـره برداريهـاي سياسـي از        :نمونه بارز آن  1

 .داستانهاي تاريخي براي تهييج عوام به نبرد 
كتاب ما ، قبلـه مـا    همينكه خداي ما ، پيامبر ما ، ": حتي حضرت علي در نهروان به خوارج مي فرمايند  2

و من سئوال مي كنم آيا سـني هـا از    "ي شما كافي نيست تا دست از برادر كشي برداريد ؟ يكي است برا
 !خوارج بدترند و براستي  اگر علي زنده بود به ما چه مي گفت ؟ البته او زنده است و مرده حقيقي مائيم

  . . . مانند برخي پادشاهان صفوي و يا  3
 . . . و روحانيون ، هنرمندان و  مداحان ، سخنرانان ، نويسندگان ، مفتي ها 4

  .كند  دوستي چيزي انسان را كور و كر مي: حب الشيء يعمي و يصم ) : ع(حضرت علي  5
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 ،مير مسـتق يـ كرده و از آن بصورت غ يده  توانند آنها را جهت يم يبه راحت ياسيس
  .كنند يبهره بردار ياجتماع  و ياسيع اغراض سبه نف
بـه طـور مشـخص متوجـه      ،هـا ينه توزيك يشتر حمالت و علت اصليتند ب تهلبا -
عه يشود كه در فرهنـگ اصـطالحات شـ    يعمر و ابوبكر  م يعنياول و دوم  يخلفا

 1 .فالن و فالن از آنها نام برده شده است  ي،و دوم ياول :مانند ينيتحت عناو
ن دو نفر يت ايم علت مجهول ماندن شخصييست كه بگوياز لطف ن يخال نجايدر ا
ل يـ و تحل يهـا تـا كنـون در صـدد بررسـ      يرانياز ا ينكه كسيران و ايمردم ا يبرا

اه يران بـه خـاطر سـ   يـ در ا يافـراد مـذهب   :امـده آن اسـت كـه   يعادالنة موضوع بر ن
ت و توسـط  ران شدت گرفـ يه در ايكه به خصوص پس از دوران صفو ييها يينما
ـ بـه آن دامـن زده شـد در ا    يون درباريروحان دن يحاضـر بـه شـن    ينـه حتـ  ين زمي
ر يران و درگينبوده و عاشق ا يهم كه مذهب يكسان. ستندين ساز مخالف نيكوچكتر
آن  يران و شكست پادشـاه يهستند از عمر به خاطر حمله به ا يستيوناليمسائل ناس
در  )و ال مـذهب  يمـذهب (هر دو گروه ضـد  جه آنكه ينت.  ن مردم متنفرندير دييو تغ
شوند و اگر هـم   يكنند و با عمر و ابوبكر دشمن م ياتخاذ م ينجا موضع واحديا
ن قـرار   يا آماج لعـن و نفـر  يماند و  يا تنها ميد يقت را بگويانه حقين ميدر ا يكس
 .رديگ يم

ناخت ا شـ يتبحر  يخيكه ممكن است در علوم تار يكسان ينكته مهم قابل ذكر برا
نـه  يبـه خصـوص در زم  ( يخيتـار  يمين است كه متون قدينداشته باشند ا يچندان
ض اسـت كـه   يفراوان و متنوع و پراكنده و ضد و نق يبه قدر) ات صدر اسالميروا

ات متعـدد  يان روايبه نفع خود از م يتواند مطالب يم يده ايهر كس با هر مرام و عق

__________________________________________________ 
 
مردم پست سرگرم اشخاص مي شوند افراد عادي به حوادث فكر مي كنند و انسانهاي بزرگ به ايده هـا   1
!  
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ن ياز مستشرق يمتاسفانه برخ .ر دهدكرده و سند قرا يجمع آور يخيو مختلف تار
ن يقـات خـود از مـواز   يمغـرض در تحق  يحيا مسـ ي يهودي يو اسالم شناسان غرب

ه اسـالم و  يـ عل يخين مدارك تـار ياز ا يخارج شده و با سند قرار دادن برخ يعلم
ن مطالـب در كتـب   يـ ن بهانه كه اياند فقط به ا تاخته ،اسالم يامبر گراميه پيعل يحت

ـ ا نوشته شده و وجود دارد و ما چخود مسلمانه ـ از خـود ننوشـته ا   يزي ماننـد  (! مي
 يشـان معلمـان  ينكـه ا يامبر و ايمربوط به با سواد بودن پ يا داستانهايق يافسانه غران

د يرا شـا يـ سـت ز يتعجـب ن  يالبته از آنهـا جـا   ....!)خوانده اند و يداشته اند و كتب
عه اسـت كـه   يسندگان شـ يو نو تعجب من از محققان يبر عهده دارند ول يفه ايوظ
ـ  يعل ،هاين حربة غربيقاً از هميز دقيآنها ن ن يه برادران اهل سنت استفاده كـرده و از ب

كرده و بعـد   يرا به نفع خود گردآور يمطالب ي،خيض تاريمتون فراوان و ضد و نق
  !ح استيپس صح !ن مطالب در كتب خود اهل سنت هم وجود دارديند ايگو يم

   :1نكته 
چوپـان   .ط جامعه خود دور بوده انـد ياز مح )به خصوص اولوالعزم(امبران يپ شتريب

د؟ شـما  يـ دان يا علت آنرا ميآ .ر از جامعه خود رشد كرده انديغ يطيا در محيبوده 
د پـس  يگار بكشيس يگريا ديد و صبح تا شب شما ينيك اتاق بسته بنشياگر داخل 
ـ اتاق كث يد هوايفهم يگر نميدد و يكن ياتاق عادت م يكوتاه به هوا ياز زمان ف ي

كـه   ييانسـانها  .هم وجود داشته باشد يزيتم يممكن است هوا ،رونياست و در ب
آن جامعـه عـادت    يها يكنند به زشت يم يزندگ يدر جامعه ا يك عمر از كودكي
ـ       يكنند و نه مـ  يم متوجـه انحرافـات    يتواننـد جامعـه را اصـالح كننـد و نـه حت
وانـه  يا او را ديـ ن مكـه  يمه خالف سر داد ماننـد مشـرك  هم نغ ياگر كس. شوند يم
 ياهللا عليه وسلم  وقت يامبرصليپ ...ق و مرتد و منحرف ويا زنديو  ياغيا ينامند  يم

كه گـاو  يدر صـورت   !!!مانند ابوجهل ابوالحكم نام دارد يكنند كه شخص يمشاهده م
ـ   .شـتر اسـت  يك مـرغ از او ب يش او افالطون است و عقل يپ دك تعجـب  انـدك ان
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بـه   ين ابله است پس واياست كه پدر حكمتش ا يطيگر چه محين ديكند كه ا يم
ط يسـت پـس بـر آن محـ    ين يط زنـدگ يط محـ ين محيفهمد ا يناچار م!! !هيحال بق
ب و يتوانست متوجه ع يگر نميط عادت كرده بود ديكند اگر به آن مح يشورش م

  ...نقص كار شده و جامعه را از آن عادات خارج كند
   :2نكته 
قـات  ين نكته جلب كنم كه در تحقيز را به اينجا الزم است توجه خواننده عزيدر ا 
شـما   .وجود نـدارد  يخاله زنك يرادهايبچه گانه و ا يسرزنشها يبرا ييجا يعلم

ـ  يسر و تهـ  يب يطوالن يد كه بحثهاينيب يد ميندازيب يميبه كتب قد ياگر سر ن يب
ن گفـت و  يحضرت عمر چنـ  ،تيطبق فالن روا وجود داشته كه مثالً يعه و سنيش

 ،ن مباحث پـوچ يو شما به جز سردرد از ا .علت چنان بود !د نهيگو يطرف مقابل م
ات امـور و  يـ شـتر بـه كل  يم بيكنـ  يم ين ما سعيهم يبرا. شود يدتان نميعا يزيچ

م فقط به يات شديوارد جزئ ييم و اگر جايده بپردازيرس يكه به تواتر قطع يموارد
مسلم است كـه از   ين نكته ايو گرنه ا .گانه است رادات بچهير پاسخ دادن به اخاط
 يك خطـ يـ  يتواند موارد يم يده و مراميبا هر عق يهر كس يخين انبوه كتب تاريب

ـ ا دو روايـ ك يبا صرف  :جهيدر نت .و واحد و كم اعتبار به نفع خود خارج كند ت ي
را صـادر   ير كسـ يتوان حكم تكف ينم ز آنها را قبول ندارندين يد دانشگاهيكه اسات
 يپـامنبر  يبه طور خالصه بحثها .برد ييتوان راه به جا يز نمين يريگ راديكرد و با ا
   .د دور افكنديرا با يو جدل
   :3نكته 

از مـداحان و   يد كرد كه من بـه ناچـار بـه برخـ    ينده مشاهده خواهيدر صفحات آ
ـ ا .گرفته ام يراداتيا ،ونيوعاظ و روحان ـ ي بـا   يدشـمن  يچ وجـه بـه معنـا   يه هـ ن ب

 يم حضرت عليرا من هم مانند مواليز .ستيق مردم به شورش نيا تشويت يروحان
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فقـط   ،قاً معتقدم انجام هـر گونـه اصـالحات   يو عم  1.كراهت دارم ،از اختالف) ع(
را دوا  يو شـورش و انقـالب نـه تنهـا درد     .ر فرهنـگ مـردم اسـت   ييوابسته به تغ

   .ر دردها و مشكالتيسا يشود رو يم يدكند بلكه خود در ينم
  :4نكته 

ن است كه ذهـن خـودش را از تعصـبات و    يدارم و آن ا ييز تقاضاياز خوانندة عز
ع را ين نكته برسد كه چنانچـه تشـ  يكند به عمق ا يكند و سع يخال يعالئق فرقه ا

م به همـان اسـالم   يف كنيشان تعريو سخنان ا ياز مرام و روش حضرت عل يرويپ
ن خصـوص بـا مـا    يز در اياهل سنت ن ياست و حت يخوب يزين چيم و ايرس يم

اكـرم   ينبـ  ياز رسوم و روشها يروينخواهند داشت و چنانچه تسنن را پ ياختالف
نـدارد و بـاز هـم بـه      ياختالفـ  ين خصوص با سنيعه در ايم باز هم شيف كنيتعر

هـوده بـوده   يهـا ب ن دعوايا يم تماميشو يم و آنگاه است كه متوجه ميرس ياسالم م
 )ن عنداهللا االسالميان الد(م يد همه مسلمان باشياست و با

 ينام تمام يت ادب اسالميق و رعاين تحقيت انصاف و عدالت در ايرعا يبرا -1
 .آورده ام )و عنوان حضرت(را با احترام  ...تها و خلفاء ويشخص
در مباحـث  ر ييـ جاد تغيا يو حت يدسته بند يي،فرقه گرا ي،دشمن باند باز ،من -2
قصـد   ،ن كتابيتواند با استناد به مطالب ا يچكس نميه ،لين دليبه هم .هستم ينيد

ـ يـ تحت عنوان مسـلك   يباز كردن دكان ـ ا يا حت را يـ ز .نـو را داشـته باشـد    يده اي
كپارچـه  يق و يـ و عم يجاد اتحاد واقعيا ،ن مطالبين هدف من از نوشتن ايبزرگتر

ـ نه براه انداختن  .است يمذاهب اسالمد يتوح :ك كالميو در  يدر امت اسالم ك ي
  !ديده جديفرقه و ا

__________________________________________________ 
 
 اني اكره عن اختالف: د پاسخ آن حضرت به ابن عباس در ماجراي سقيفه كه مي فرماين 1
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 ياديـ ق حاضر وقت و تـالش ز يتحق ينكه برايل و با وجود اين داليبنا به هم -3
دارم و اجـر خـود را از خداونـد متعـال      ينگاه مـ  يصرف نمودم نام خود را مخف

 يكردن دكـان ا باز ي ي،و نان يكسب نام يز بداند من در پيتا خواننده عز. خواستارم
 .ستمين
هـر   يكـه در پـاورق   يق و صـحت منـابع  يـ ز در صدد تطبيچنانچه خواننده عز -4

كند به كتب قبل از انقالب مراجعـه كنـد    يسع ،صفحه به آن اشاره نموده ام برآمد
ـ ييتغ )مانند نهج البالغـه  يحت(از كتب بعد از انقالب    يرا متاسفانه در برخيز  يرات
  1.صورت گرفته است )يفاتيتحرم ييم و نگوياگر مودب باش(
نشـده   ين كتاب وجود داشته و به نام شاعر آن اشاره ايكه در ا ياشعار يتمام -5

پسـر   يكند به روح بزرگوار علـ  يم ميباشد كه تقد ين سطور ميسندة اياست از نو
كـه بـه مـن     يشناسـم و نـه آن علـ    يكه من شـناختم و مـ   يالبته آن عل .ابو طالب

  .شناسانده اند
ن يرد به همـ يق حاضر مورد مطالعه برادران اهل سنت قرار گياست تحق ممكن -6
ن يـ ممكـن اسـت ا   :ن بـرادران متـذكر شـوم   يرا خدمت ا يدانم نكات يل الزم ميدل

 ين تمـام يدر بـ  ين خرافـات ين چنيفكر كنند ا ،ن كتابيبرادران با خواندن مطالب ا
ـ با يولن تر از قبل شوند يعه بدبيان رواج دارد و نسبت به شيعيش ن يـ د خـدمت ا ي

ن و خـدا را زده انـد و عمـر و    يـ د ديق ،رانيدر ا  يعده ا :ز عرض كنميبرادران عز
عده  .ستنديا خدا نين يكسان است و اصوالً در بند ديشگاه آنها يدر پ يابوبكر و عل

دهـم   يبه شـما قـول مـ    يول .كنند يز مخالف خرافات بوده و مانند من فكر مين يا
__________________________________________________ 

 
در كتب نهج البالغه پيش از انقالب كه از قـول شـيخ رضـي نوشـته انـد      ) ع(مانند خطبه حضرت علي  1

منظور حضرت شخص عمر بوده است ولي در كتب بعد از انقـالب يـا نـام عمـر را حـذف كـرده انـد و        
ر بچـه گانـه نوشـته انـد منظـور      موضوع به سكوت برگزار شده و يا مانند آقاي دشتي با يك استدالل بسيا

 ! سلمان فارسي بوده است 
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نظرشـان عـوض خواهـد شـد و در      ،ن كتـاب يخواندن مطالب اان با يعيت شياكثر
دان آنهـا بـراه كـج خـود     يون و مرياز روحان يار اندكيت بسيد فقط اقليشا ،تينها

 يم يز دارم ولين گروه نيت ايبه هدا يواه يدينجانب اميادامه دهند البته هر چند ا
ز از يـ و خداونـد ن ز زنـده شـوند   ياهللا عليه وسلم  ن يامبر اكرم صلياگر پ يدانم حت

ده اسـت و بـه قـول    يـ فايد متاسـفانه ب يد دست از حماقت برداريآسمان به آنها بگو
  .ن در سنگيخ آهنينرود م :شاعر
از مردم كشور از  ياريهر چند من و بس :تيون و روحانيدر باره روحان يسخن -7

ـ ينـدار  يون دل خوشـ يروحان ياسيو س يو عمل يعملكرد علم قـاً  يمـن عم  يم ول
 :كه معتقدم

د يـ خانـه و خـانواده و در هـر صـورت با     يز انسـانند و دارا يبه هر حال آنها ن -
ن افـراد بـر خـالف ادب و    يـ ن بـه ا يآنها حفظ شود و هر گونه توه يكرامت انسان

 .است يو قانون يو عقل يو اسالم ية انسانيروح
اگـر   .تميستم بلكـه معتقـد بـه اصـالح روحـان     يت نيمن معتقد به حذف روحان -

ـ  يـ ر دهد و مردم نييتواند مردم را تغ ياصالح شود م تيروحان متوجـه   يز بـه راحت
   .شوند يقت اسالم ناب ميحق
راه را غلط رفته اند و افكـار و   يپاك و درست داشته ول يتين ،ونيشتر روحانيب -
 يخاص شكل گرفته است بـرا  يخاص و تحت مطالعة كتب يطية آنها در محيروح
ل و منطق و صبر و حوصله به يحوصله و مدارا و دلد يآنها با ييراهنما ين برايهم

ن افـراد وارد  يـ قاً خواهشـمندم بـا ا  يز عمين علت از خواننده عزيخرج داد و به هم
  .نشود ...و يلفظ يرهايدرگ
احساس و به صورت عجوالنه بوده  يران از رويتمام انقالبها به خصوص در ا -
ـ با ينه اصـالحات ن هر گويهم يبه دنبال دارد برا يج اسفباريو نتا د آرام آرام و از ي

ون بدون داشـتن  يروحان يو ناگهان يقهر يرد بركناريدرون فرهنگ مردم صورت گ
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گـر  يشود بر د يم يكند و فقط بار يرا دوا نم يچ درديه ،نيگزيجهت جا يا برنامه
م ينزن يم دست به حركتيار مراقب باشيد بسين بايهم يبرا .ده كشوريمشكالت عد

  .ونيم صد رحمت به روحانييم و بگوينيبنش يزنكه رويتا ا
  :4نكته 
نكـه  يتنهـا بـه صـرف ا    ،از اصـول  يده داشتن به پاره ايم عقيد بگويدر انتها با -

شه ياند .است يار باطل و خطرناكيشة بسياند ،گذشته گان ما آنها را قبول داشته اند
  !كه ابوجهل و ابولهب را به جهنم كشاند يا
ن سـئوال مطـرح شـود كـه     يا ،خواننده يبرا ،قين تحقياان يممكن است در پا -
 ياز امام محمد غزال ين سئوال را شخصيا .داشته است يا مذهبين يسنده چه دينو
همـان پاسـخ    ،عه متولد شده اميش ينجا هر چند در خانواده ايپرسد و من در ا يم
  :دهم  يرا به شما م يغزال

  .هب برهان دارممذ ،اتيمذهب قرآن و در عقل ،اتيمن در شرع
سندگان ما يون و نويد كه متاسفانه مذهب مردم و روحانيد دين كتاب خواهيو در ا

سـوء برداشـتها و خرافـات     ،احساسـات  ،اشـتباهات  ،موهومـات  ،اتيـ مذهب جعل
ق آنهـا نقـش   يـ در اعتقادات و عال ية قرآنيم عاليو متاسفانه نه مفاه. است يخيتار
ن نـزد او  يـ د :ز در قرآن فرمـوده يخدا ن .يگاهيجا ،دارد و نه عقل و منطق يپررنگ

  .ستياز مذهب در قرآن ن يفقط اسالم است و سخن
ـ  يار ساده خواهين نكته بسيق شما متوجه اين تحقيدر ا يآر اكـرم و   يد شد كـه نب

عه يا شـ ي يخودشان را سن ،خيتار يچ كجايفه اول در هيشان و چهار خلياصحاب ا
م بلكه همه خودشان را مسلمان و يمقلد فالن شخصا نگفته اند ما ينكرده و  يمعرف

  .اكرم يرو قرآن و سنت نبيمومن دانسته و پ
  :رسانم يان مين سخن خداوند به پاين مقدمه را با ايا 

د ييايب ،امبريپ يآنچه خدا نازل كرده و به سو يكه به آنها گفته شود به سويو هنگام
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ـ  يآ .ما را بس استم يافته ايآنچه را از پدران خود  :نديگو يم ن اسـت كـه   يا نـه چن
  104ه يمائده آ .نشده بودند ،تيدانستند و هدا ينم يزيپدران آنها چ

 .بر اساس منطق است .ه عقل محض استيبر پا .ادب است ين كتاب بر مبنايا •
قـرآن اسـت و    ،اسناد و مـداركش  .جاد اتحاد استيهدفش ا.است ياز تعصب خال
 .يخ طبريو تار) عهيش( يعقوبيخ ياست و تار) عهيش(ره ابن اسحاق يس .نهج البالغه

اگـر  . سنده آن پنهان اسـت ينوشته نشده چون نام نو يو جلب نام يكسب نان يبرا
مانـد و اگـر باطـل باشـد غـم       يم يگردد و تا ابد باق يحق باشد دست به دست م

  .مطمئن باش نابود خواهد شد ،مخور
نقدر بـه علـم و دانـش    يدر اسالم ا مد كه چرايد فهين كتاب خواهيبا خواندن ا •

  .شروع شده است ،بخوان يعنين كالم خداوند با اقراء يسفارش شده و چرا اول
 14مانند گزارش حاضـر در طـول    يگزارش  .ز دارميخوانندة عز يبرا يمژده ا •

شما نو و بكر و تازه  يش روياز مباحث پ ياريقرن گذشته نوشته نشده است و بس
ن مطالب را تا انتهـا دنبـال   يدهم اگر با صبر و حوصله ا يول ماست و من به شما ق

  .د كرديد خواهييد سخن مرا تايكن
. ديق را بـر مـن ببخشـا   يـ ن تحقيشدن مطالب ا يز طوالنيدوارم خوانندة عزيام •

ـ  يهـات و سفسـطه هـا   يوجود توج :ز مشخص استيعلت آن ن ـ پا يب ان بـرادران  ي
مجبـور شـوم تـا حـد      ،مل هر مطلبح كايتوض يمن باعث شد كه من برا يروحان

 .ون پاسخ دهـم يو بچه گانه روحان يرادات كالميل كرده و به تمام ايامكان آنرا تحل
 يگـرد و غبـار   يهر چند برا .نماند يباق ييگو يسفسطه و كل يبرا ييگر جايتا د
از اسـت سـاعتها   يـ ك كند نيقت را مشوش و تاريحق يخته تا فضايطان برانگيكه ش

   باران ببارد 
  است يشان كافـرياست     ترك عـادت نزد ا يان را چونكه مذهب خرخريعام

  كنند يكـنند               در گمـان خـود عبـادت مـ يابلهان تكـرار عـادت مـ
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  مـحرم نـشد يآدم نشـد                راز حق را مسجـد يـن عبـادتهـا كسـيز
  يبه حق ملحق شو يگرد يآدم                يتا سر حق شو يكن كز پا يسع

  صادق سرمد
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث يخيتار يشه هاير
در ابتـدا چـه بـوده و چـه راه و      .ديرسـ  يعه چگونه به مرحلة فعلينكه شيل ايتحل
چـه   ،رين مسيدارد و در ا يشه ايداشته و اكنون چه شده و چه راه و اند يشه اياند

ار يز بسـ يـ ن چيـ و چـرا ا  ،كـرده  يرا ط ياسيو س يدتيمراحل و ادوار مختلف  عق
رو به فسـاد و خرافـه و    ،خواهانه و عدالت محور از اسالمير آزادين تفسيخوب و ا
به هر  يخارج است ول ،ن بحثيده و مفصل و از حوصلة ايچيار پيبس ،رفت يتباه

از آنـرا   يا گوشـه  ،ار خالصـه يكنم تا حد امكان و بـه صـورت بسـ    يم يحال سع
   :ح دهميتوض

چند نكته از ) ايدر دن يله اير جوامع قبيو چه بسا در سا(عرب  يا لهيدر جوامع قب
كثـرت نفـرات بـوده و     يكـ ي :شـده  يلة او محسوب ميك شخص و قبيافتخارات 

مانند حلم و بخشـش و شـجاعت و    يات شاخص معنويصفات و خصوص يگريد
ـ البتـه با  .است بوده اسـت يز ريگر از افتخارات نيد يكي .يركيز  ،سيـي م ريد بـدان ي
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 ياجتمـاع  يصرفاً شاخصه ا ،استين مقام نداشته و ريدر ا يا چگاه سوء استفادهيه
   .شده است ياش محسوب م لهياو و قب يافتخار برا يو نوع

 يشـان از سـو  يه ايـ كـه عل  ين اتهـام يتـر  ين و قـو ياول ،امبر اكرميبا اعالم نبوت پ
ن ادعا قصد يا ن است كه محمد بايشود ا يمانند ابولهب و ابوجهل مطرح م يافراد

ن اتهامات بـود كـه   يو چه بسا در پاسخ هم .ش را داردياست بر قريو ر ييفرمانروا
فـه  يخواهـد و وظ  ينم يامبر از شما اجر و پاداشيپ :ميخوان ين بار در قرآن ميچند

گران جهـت انتخـاب راه و   يد ياو فقط ابالغ است و او فقط مذكر است و الگو برا
   .ييپاك و خدا يك زندگيرسم 
در  يد دقت كند كه اعتقاد او به خالفت آن هم به صورت دودمانيعه باينجا شيدر ا

ـ انگ ار شـائبه بـر  يبسـ  )يعلـ (او  يامبر و پسـرعمو يـ ن پيخاندان دختر ا ز خواهـد  ي
 ين صـورت ادعـا  يـ را در ايـ م زيچنانچه خود را به همان مكـان و زمـان ببـر   (بود

  ) شود]يت ميابوجهل تقو
نـه  ياهللا عليه وسـلم  بـه مد   يامبرصليآورند و همراه پ يم ماسال يعده ا ،به هرحال
وجـود دارد از   يامبران قبلـ يدر رابطه با خانواده پ يدر قرآن كلمات. كنند يهجرت م

ـ ا ين كلمات به نـوع يا. هيو ذر يقرب ،اهل ،آل: ليقب ـ ي   يا را در ذهـن عـده   ين معن
د از خانـدان او  يبا اكرم يپس از نب يرهبر ين شخص برايكرده كه بهتر يم يتداع
حفـظ   يبـرا  يبوده و حامل صفات يكيات خاص ژنتيخصوص يرا او حاويز .باشد
ـ ام يبنـ  يل است كـه در زمـان خلفـا   ين دليقا به هميدق .است يثاق الهيم شـعار   ،هي

ت از خانـدان محمـد   يشخص مورد رضـا  :الرضا من آل محمد :ن بودهين  ايمخالف
را يـ شـوند ز  يروز ميانه پين ميعباس در ا يكه بن )خالفت انتخاب شود يد برايبا(

دانسـته   ين مـ يريشـتر از سـا  يشـخص را بـه او ب   يعمو يكيحرمت و نزد ،اعراب
ـ    ين ميدر ا )امبر بودهيپ يعباس عمو(.اند و  يانه فرزندان امـام حسـن و بـرادران تن
ان يعيشـ  يطرفـدار  .انـد  داشـته  يناموفق يامهايز قين )ديمانند ز(امامان  يبرخ يناتن
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همـه   )در ابتـدا (عباس  يهاشم و از بن ين اشخاص و از بنياز ا يو خراسان ياقعر
ره يت يو حت( .نظر نداشته اند يشخص خاص ين نكته مهم است كه آنها روين ايمب
   )عباس يا بني يعل يمانند بن يخاص

ت يز وجود داشته كه باعث تقوين يگريعلت د )ات قرآنيآ يعني(به جز مورد فوق 
انصار گرچه در عربسـتان   :شده است يامبر باشد ميد در خاندان پيبا نكه خالفتيا

ـ   يشمال بـوده و در   يشـة آنهـا از عربسـتان جنـوب    ياصـل و ر  يساكن بوده انـد ول
و  يد وراثتيشه در فرهنگ مردم حاكم بوده كه حكومت باين انديا يعربستان جنوب

ن منطقـه بـوده و   يز همز اياسر نيعمار  :نكهيجالب توجه ا .در خاندان پادشاه باشد
من يع در يو رواج تش !!شه بوده استين انديران با هميز از كشور اين يسلمان فارس

از ( يدر عربستان شمال ،ن فرهنگيبر خالف ا يول .ن نكته استيد ايز مويران نيو ا
شـه  ين انديا )شوند يفه حاضر ميكه در سق ينيجمله مردم مكه و به تبع آن مهاجر

نجـا توجـه   يدر ا .دارد يت بستگيس به شورا و نظر اكثريينتخاب رحاكم بوده كه ا
اسـت   ييامضـا  :ن اسـالم ياز قـوان  ياريكنم كه بس ين نكته جلب ميخواننده را به ا

اهللا عليـه   يامبر اكـرم صـل  يـ وجود داشته و پ ،از قبل در جامعة عرب ياحكام يعني
منطبق  ين الهيقوان و يوسلم  آن دسته از آنها را كه با عرف جامعه و سرشت بشر

 ،غسـل جنابـت   ،مانند طواف كعبـه  يموارد(د نموده اند ييبوده به فرمان خداوند تا
   )يو چه بسا انتخاب رهبر به شور ...حرام و يحرمت ماهها

اهللا  يامبر اكـرم صـل  يـ ن نبوده كه چون پيش از ايب يزيچ ،عهية شينطفة اول ،نيبنابرا
پسـر عمـو و دامـاد تنهـا      ياشته و علد يشخص عل يرو ينظر خاص ،عليه وسلم 
دسـت بـه    يهمگـ  ي،عل يات بارز اخالقيخصوص :شان بوده و عالوه بر آنيدختر ا

بـه  (از انصـار   يسـاعده برخـ   يفة بنـ ين بار در سقياول يدهند تا برا يدست هم م
و ( .يم مگـر بـا علـ   يكنـ  يعت نميما ب :اياالعل عينبا ال :نديبگو )خصوص جوانان آنها

نكـه بـه   يا ايـ كنند و  ينم يا رخم اشارهيچكدام به واقعة غديست كه هنجايب ايعج
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   ...)و !ميشكن يرا نم يعت خود با عليما ب :نديگو ين جمله نميا يجا
 ينكه بدون مشورت با بنيدر صحنه حاضر نبوده و از ا يحضرت عل ،از بد روزگار
شـوند   يمـ دلخـور   يشود انـدك  يگرفته م يمين تصميچن ،شانياب ايهاشم و در غ

پس از حكومت حضرت عمر  يار كمرنگ تا چندساليدر حد بس ين دلخوريكه ا(
   )ز ادامه داشته استين
 يرود به حـد  يم يانات رو به گرمين جريشان و خلفاء پس از اين ايروابط ب يول
كنـد و   يشان پـس از فـوت حضـرت ابـوبكر بـا همسـر او اسـماء ازدواج مـ        يكه ا

مرتـب   .دانـد  ياو را چون پسر خود م يه گرفته و حتفرزند او را به عهد يسرپرست
كماه در يدو بار هر بار به مدت  يرد و حتيگ يطرف مشورت حضرت عمر قرار م

 يموفق م يو به كرات دست به قضاوتها .شود ينه مين او در مديجانش ،اب عمريغ
ه نامـ  .خ وجـود دارد ين كدورت رفع شده در تارينكه ايدر ا ياديز ينشانه ها .زند
 يمين در كتب معتبر و قـد يو امام حسن و امام حس ياز حضرت عل يمتعدد يها
گران قرابت ينكه ديما از ا :ن مضمون تكرار شده كهيوجود دارد كه در آن ا يخيتار

ـ يده گرفته و خالفت را به دسـت گرفتنـد آزرده شـد   يما را با رسول خدا ناد  يم ول
ـ ا عمـل كردنـد ا  اكرم و كتاب خد يچون آنها طبق سنت و روش نب ن را بـر آنهـا   ي

  1. ميديبخش
ـ از بـه وجـود اصـحاب در مركز   يـ و ن  )34( يش سن حضرت عليچه بسا افزا ت ي

ـ (ن جنگهـا حاضـر نشـوند    يـ شان در ايشود ا يفه باعث مينه و در كنار خليمد  يول
 ،ن  در فتح اصـفهان در خالفـت حضـرت عمـر    يفرزندان او امام حسن و امام حس

__________________________________________________ 
 

براي نمونه بـه نامـة امـام حسـين بـه مـردم بصـره        ! ) به قول معروف شاه بخشيده وزير نمي بخشد (   1 
البته در فيلمي كه ايراني ها در اين خصوص ساخته بودند اين قسمت از نامه سانسـور شـده   . مراجعه كنيد

  مام حسين هم خجالت نمي كشيد ؟ براستي يعني از ا. بود 
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ز به عقـد  يدخترش ام كلثوم از فاطمه را ن يحضرت عل ،بعد يمدت )حاضر بوده اند
نـام سـه فرزنـد پسـر خـود را عمـر و        يو حت .آورد يو ازدواج حضرت عمر در م

در كربال به شـهادت   يو عثمان بن عل يگذارد كه ابوبكربن عل يابوبكر و عثمان م
   .رسند يم

و  .رسـد  يت مـ گذرد تا حضرت عمر به دست ابولولو به شهاد يهمچنان م ،زمان
ن عمر حاضـر شـده و همـراه ابـن عبـاس      ين لحظات بر باليدر آخر يحضرت عل

ز يـ دهد كه آتش بدن او را لمـس نخواهـد كـرد و پـس از شـهادت او ن      يم يگواه
آرزو دارم  ،نيكـرة زمـ   ين تمام مردم روياز ب :ديگو يستد و ميا يبدن او م يروبرو

ار يبسـ  يو خطبـه ا  .باشـد  )مـر حضرت ع يعني(ن شخص ينامة اعمال من مانند ا
  ...)هللا بالد فالن :نهج البالغه( .كند يراد ميز در مدح او ايش آميستا

قـا از  يكننـد و دق  يعـت مـ  يب يمردم با حضرت عل ،پس از شهادت حضرت عثمان
در قتل عثمان است كه بـه   يراد اتهام دست داشتن حضرت عليا يعني ،ن زمانيهم
و حـزب   يا حـزب علـ  يـ ن عثمـان  يو د ين عليد ايعة عثمان يو ش يعة علينام ش

ك از نامـه  يـ چيطرفه آنكه در ه .ميكن يبرخورد م ،به وفور يخيعثمان در كتب تار
بـه   يطرفداران حضرت علـ  ،ها و سخنان آن زمان يها و اشعار و و رجزخوانينگار
ـ  1ر خـم يا واقعـة غـد  يات قرآن يآ ـ  ي  -اكـرم در خصـوص خالفـت     يا سـخنان نب

   .كنند ينم ياشاره ا) ع( يعلحضرت   -منصوص 
قبـل از   يخلفا يرفته برا يام خالفتش هر بار به منبر ميدر ا يهر چند حضرت عل

اگـر   :2كنـد  يفرمانـدارنش اعـالم مـ    يبه تمام يكرده و حت يطلب آمرزش م ،خود
__________________________________________________ 

 
اگر اين حديث صحيح باشد زيـرا قـرائن جعـل    ( البته حضرت علي يكبار به واقعه غدير اشاره مي كنند  1

ولي حتي در همين موضوع نيز منظور ايشان التفات و توجه پيامبر به ايشان ) در آن به خوبي آشكار است 
  . بوده و نه موضوع خالفت 

  !!!طريق نقل شده اند  80يتها از هر دوي اين روا 2
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ـ   يمـ  يداد بر او حد مفتـر  يمرا بر ابوبكر و عمر برتر يكس ـ از عجا يزنـم ول ب  ي
سـلمان   يبـا مشـورت و جسـتجو   (كه حضـرت عمـر    يشهرروزگار آنكه كوفه  

بـا خـود او و حضـرت     يگذار آن بوده مركـز دشـمن   هيپا ..)اسر ويو عمار  يفارس
ـ  يدهد و ما م ين شهر قرار ميمقر خود را در ا يحضرت عل! شود يابوبكر  م م يدان

ك جـا  يـ ن بار در ينخست يف مختلف عرب كه برايبوده از طوا يكه كوفه ملغمه ا
عه و يشـود كـه بـازار شـا     يط باعث مين شرايا .يرانيا ياند در كنار موال ن شدهساك

 ،از اعـراب مسـافر   يكين بار ياول يار داغ شود و براين شهر بسيدر ا ييحادثه جو
دفعة قبـل   :ديشود به سخنان او دقت كن يگردد دچار تعجب م يبه كوفه بر م يوقت

ـ يبوبكر در مدرباره عمر و ا يكه به كوفه آمده بودم سخن مـردم   ،نبـار يا يان نبود ول
  1 !گفتند ين به آنها ميدر توه ييزهايچ
  واهللا اعلم ؟غ عمريزخم خورده از ت يها يرانيا ايهود بوده يا كار كار يآ

خواهد بـه   يخدا م ،ندارد يراديا :ديگو يرسد م يشه مين خبر به عايكه ايو هنگام
   .رسدز همچنان صواب بيآن دو نفر پس از مرگشان ن

__________________________________________________ 
 
به اين روايت از تاريخ طبري دقت كنيد تا متوجه شويد فقط در عرض چند سـال روحيـه مـردم كوفـه       1

در ايام امـارت  ) كند  يكي از سران ايراني كه با مسلمين صلح مي( دينار : گويد : چفدر خراب شده است 
اي گروه مردم كوفه شما اول بار كه بـر مـا گذشـتيد    : گفت  معاويه به كوفه آمد و با مردم به سخن ايستاد

مردمي نيك بوديد و به روزگار عمر و عثمان نيز چنين بوديد آنگاه دگر شديد و چهـار خصـلت در شـما    
هيچيك از اين خصـلتها در شـما نبـود و چـون     . بخل و گيجي و نامردي و كم حوصله گي : رواج يافت 

گيجي از نبطيـان اسـت و بخـل از پارسـيان و     . و بدانستم بليه از كجاست دقت كردم از مادران شما آمده 
  1958تاريخ طبري ص . نامردي از خراسان است و كم حوصله گي از اهواز 
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در اثبـات   يعه ايچ شـ يچگـاه هـ  يه ،ن مدتيگذرد و در ا يسال از هجرت م 100
كند بلكه بعضاً اشاره آنها به  ينم ياشاره ا ،رخميبه واقعة غد يخالفت حضرت عل

  . 1ه و لوح جابر بوده است يعشر يث ائمه اثنيحد
 يان و آزارهـ يهمچنان اوضاع چندان حاد نبوده و هر چند شهادت امـام حسـ   يول

ـ افزا يمـ  يث جعلـ يان و رواج احاديعيش يتوز نهيخلفاء بر شدت ك يعمال برخ د ي
از  يآنها همچنان نام عمر و ابوبكر را بر فرزندان خود گذاشته و فقـط تعـداد   يول
ارت عاشـورا بـه لعـن    يمانند ز ييارتنامه هايج زياند كه با جعل و ترو ها بوده يغال

   .زده اند يخلفاء دامن م
بر خـالف  (شوند  يم ميان به دهها فرقه تقسيعيگذرد و ش ين منوال ميزمان به هم
ه يسبائ ،هيواقف ،هيسانيك :هيو بق(ه بوده يديه و زيلين آنها اسماعيتريكه قو )اهل سنت

ـ انشعاب پ ،ديك شاخة جديان به يعيش يكه پس از فوت هر امام يبه نحو ...)و دا ي
نقـاط   يت كامل و پراكنده در برخير اقله ديعشر يعة اثنيش ،به هر حال .اند كرده يم
سكونت داشته انـد تـا    )ن و قميطالقان و قزو ،كاشان ،سبزوار :به خصوص(ران  يا
ران به دسـت گرفتـه و   يسال قبل قدرت را در ا 400در  يل صفوينكه شاه اسماعيا

ن بر خلفـاء  يت اهل تسنن و رواج لعن و نفريد و آزار و اذير و تهديبا ضرب شمش
__________________________________________________ 

 
اين حديث به وضوح باطل است عالقه مندان به كتاب شاهراه اتحاد حيدرعلي قلمداران شـيعه مراجعـه    1

: به طور خالصه از اهم ايرادات ايـن روايـات   . رد كرده است كنند كه اين احاديث را بررسي و همگي را 
چرا امام صادق كه از اين حديث و نام امام بعدي اطالع داشته  ابتدا اسـماعيل را بـه عنـوان جانشـين      -1

چرا بسـياري از   -2كند ولي بعد مي فرمايند در خصوص ايشان از جانب خداوند بدا حاصل شد  اعالم مي
 -3نام امام بعدي بي اطالع بوده و از امام زنده در اين خصوص سئوال مـي كردنـد ؟   سرشناسان شيعه از 

بـوده انـد و در تـاريخ مـي     . . . چرا بيشتر راويان اين روايت ، افراد غالي و يا فاسـدالمذهب و واقفـي و   
ا  دهخوانيم كه برخي از آنها پس از رحلت يك امام از جانشين او بي خبر بوده و دچار سـردرگمي مـي شـ   

كـه موضـوع بـه ايـن     .شود  چرا سرسلسله اكثر اين روايات به نام جابر ابن عبداهللا انصاري ختم مي -4. ند
  . . . مهمي بايد به تواتر و توسط بسيار از اصحاب مانند واقعه غدير نقل شود و 
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ـ قاً در ايدق .گردد يران ميه در ايعشر يعه اثنيج مذهب شيباعث ترو  ...و ن نقطـه  ي
افسـانه   يو حتـ  يو هنـد  يحياز آداب و رسوم مسـ  يان و برخيشه غاليبود كه اند

ر خاكسـتر در بطـن تـودة مـردم     يكه از سالها قبل چون آتش ز يهودي يخراف يها
 يطرفـدار : نبـود جـز   يزيدا چعه كه در ابتينگونه شيران پنهان بود سرباز كرد و ايا

ن خـون حضـرت   يدر برابـر طـالب   ينه و كوفه از حضـرت علـ  ياز مردم مد يعده ا
ك يبا هزار و  ،خالفت يامبر در تصديت خاندان پيده بر اولوين عقيعثمان و همچن

  .ختيگر در هم آميخرافه و خرده فرهنگ د
اتحـاد و تمركـز در    جاديا :نكاريه از ايمتفق القولند كه هدف صفو ،نيمورخ يتمام
 يآنها در مقابلـه بـا حكومـت سـن     يكپارچگيو  يرانيف و اقوام مختلف اين طوايب

ن زمـان  يـ در ا يعثمـان  يد كـه دولـت اسـالم   ياز نظر دور ندار .بوده است يعثمان
ـ  يپنهـان  يها يزنيرا در اروپا بر اندازد كه با را يگر يحيرفته كه بساط مس يم ن يب

ـ با دربـار ا  ييپاپها و پادشاهان اروپا  يران بـه مرزهـا  يـ ران و متعاقـب آن حملـة ا  ي
  1.شود ين نقشه نقش بر آب ميا يعثمان
در  ينـ يكـامال د  يم با رو كـار آمـدن حكـومت   يد بگوينك با كمال تاسف بايو هم ا
نـه تنهـا خرافـات و     ،عصر علم و ارتباطـات  يعنيد يران و پاگذاشتن به قرن جديا

د و تـازه  يـ جد ير روز شاهد بدعت و خرافـه ا ران كم نشده بلكه هيتعصبات در ا
در ضـمن اشـعار خـود     82سـال   ياز مداحان در عاشورا يكيكه  ييم تا جايهست
د و بـه مـرض سـرطان    ياعمال خود رس يهر چند او به سزا .ال اله اال الزهرا :گفت

ـ   ،ن دستياز ا ييمتاسفانه دامنة حماقتها يبه دوزخ واصل شد ول ن يهمچنـان در ب
ـ يز جوانان ساده دل و جاهـل ا ا ياريبس ت يـ ان اسـت و تنهـا ن  يـ در حـال جر  يران

__________________________________________________ 
 
  مراجعه كنيد به كتاب تشيع صفوي و علي از دكتر شريعتي 1
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الرسـول   يكه ما علـ  .اتمام حجت است بر جاهالن ،ن سطوريسنده از نگارش اينو
  .نياال البالغ المب

  
  
  ه يفرض
در جهـان   .ن حال مهم استيار ساده و در عيبس ،قين تحقيشروع ا يه ما برايفرض
ز همچنـان  يآن چ يد وليز چند روز آنرا پاك نكند كه پس ايرا سراغ دار يزيچه چ
اخالق انسان  يخانه و شهر و حت يانه گرفته تا اتاقهاياز حافظة را ؟بماند يپاك باق
ده در كنار روخانـه  يرس يسال هركس 1400ن يز در طول اين نيدر خصوص د ...و
ه و باز كـرد  يبه نام مذهب حفر كرده و دكان يانحراف يخودش كانال يعت برايشر

نصـب كـرده    يانحرافـ  ين جاده هـا يز در كنار اين يبيب و عوام فريدلفر يتابلوها
ن رودخانـه كـرده و   يـ وارد ا يآلودگ،رعمـد يا غيـ ده بـه عمـد   يرس يهر كس .است
هـم كـه قصـد     يدو نفـر  يكـ يگر سو آن ياز د يز متعرض او نشده وليچكس نيه

جـة  ين نتيـ ن كرده اند پس به اابايده و آوارة كوه و بياصالح داشته اند را بر دار كش
 يرهـا يهـا و انحرافـات و سـوء تعب    ين خرافات و آلودگيم كه در ديرس يم يقطع
 .هم نـداده انـد   ياجازة پاكساز ،كور عوام كاالنعام يرويوارد كرده اند و با ن ياديز

ـ تـا از ا  5كه خوب به عنوان مثال  يون سئوال كنياكنون اگر از روحان ن مـوارد را  ي
ماننـد قمـه    يهيار بدينها در مسائل بسيرا ايز ؟كند ير ميزبانش گ ،ام ببرمن ن يبرا
   ؟نديتواند خرافات بزرگتر و بدتر را بب يشان ميمشكل دارند كجا چشمها يزن
  
  ازهايش نيپ 
ْنEهُ َوَ� تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َوالبََصَر َوالفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن عَ [  -

نكـه  يبر ا يه وجود دارد مبنين آيدر ا ييبايار زينكته بس   }٣۶:ا	سراء{] َمْسئُوً� 
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ده هـا  يـ د )سـمع (ده هـا  يبر شـن  يكه مبتن يعلم و اطالعات يعمل و سخن بر مبنا
ـ  ،اتيـ ذهن ،احساسـات : فـواد ( يتفكرات درون) بصر(  ي،فرهنگـ  ينـه هـا  يش زميپ
 يكه جـا  ييزهايو تمام چ ي،نفسان يهواهاظن و گمان و  ،ديتقل ،ناتيتلق ،االتيخ

ت دارد يانسان مسـئول  يست و برايرفته نيشگاه خداوند پذيباشد در پ )در دلها دارد
ـ يب ياز آنچه مـ  يميو ن يشنو يتمام آنچه م :را به قول معروفيز  .دروغ اسـت  ين

مجاز است كه  ،شگاه خداوند مقبول است و انسانيدر پ يتنها رفتار و روش و عمل
ا دشـمن  يـ دوست بدارد و (احساس كند  يند و حتيابق آن عمل كند بشنود و ببمط
و مستند  ينفسان يو هواها يش داوريتعصب و پ يق منهايتحق يكه بر مبنا )باشد

   .قرآن و عقل محض باشد يبه روح كل
دو  يو بـر سـر هـر راهـ     .ر دو راه وجود دارديمس يدر ابتدا يهر مسافر يبرا -

ت كه صد البته آسان ين است به حب اهل بياست كه مز ييتابلو  -1 .اند تابلو نهاده
و  .ن حب و شفاعت آنها كه باز هم آسان اسـت ياست و رفتن به بهشت بر اساس ا

و تفرقه كـه بـاب    ينه توزيو ك.  نيرياساس كه دلچسب است و ش يب ييافسانه ها
باطـل كـه    و. نوع انسان جذاب تر اسـت  يو دروغ كه برا .بشر است يطبع جانور

ن ابتدا پـا  يدر هم يپس عده فراوان .به عمل ندارد يازين است و شفاعت كه نيريش
وارد بهشـت   ،راه يدر انتهـا  يكه به راحتـ  يد واهين اميگذارند به ا ين راه ميدر ا
 يتـابلو  -2 .دوزخ دهان گشـوده اسـت   ،راه يصد افسوس كه در انتها يول .شوند

امبر يـ ست به شناخت و معرفت قرآن و روش پن ايدوم بر سر راه دوم است كه مز
شـه بـا رنـج تـوام     يقت كه تلخ است و عمل كه هميو امامان كه دشوار است و حق

 .ن استين راه دشوار بهشت بريا يو صد البته انتها .بوده است
 

  ث يدر خصوص احاد يازهايش نيپ
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واتر از ث متـ يحد(د يوار بزنياز ما كه مخالف كتاب خدا بود را به د يتيهر روا �
   )عهيامبر و ائمه شيپ
ـ ا يشـما بـرا   :ديفرما ين به سپاه عمر بن سعد ميامام حس � ن حـرف حـق در   ي

تان از مال حرام آكنده شده با كمـال معـذرت خـدمت    يرود كه شكمها يسرتان نم
ـ نتوانست صـدها دل  يم چنانچه كسيد بگويشما با ـ ي ـ  يو منطقـ  يل عقل و  يو قرآن
 ين خـورده  انـدك  يش از ايكه پ ييد در لقمه هايان كتاب را هضم كند بيا يخيتار

 .شك كند
 يان آن افـراد يسلسله راو .متواتر باشد :رفت كهيپذ يد در صورتيث را باياحاد �

ث با قـرائن و  يمفاد حد .ات قران باشديث مطابق آيآن حد .درست و خوب باشند
ارتـداد   ثيمـثال حـد  ( .داشته باشد يدر همان زمان سازگار يخيامارات متواتر تار

ات و قـرائن و گزارشـات   ياكرم كامال مخالف روا يتمام اصحاب پس از رحلت نب
 )است يخيمعتبر و متواتر تار

  
  
  
 

  بر عقل محض  ياز مبتنيش نيپ
قابل  ياضياصول ر يو سرراست يشود براحت ين كتاب مطرح ميكه در ا يمسائل •

ـ   يتا ه  4=  2 + 2ستند كه مثالً  ياثبات ن بلكـه   .را ثابـت كنـد  چكس نتوانـد ضـد آن
ـ يه و سفسطه تراشـ ياز توج ،ك پاسخيهزار و  يهر سئوال يتوان برا يم اگـر   يد ول

ح يبه راه حل صح يبراحت يبه مسائل داشته باش يساده و كل ينگاه ،مانند كودكان
  .يكن يدا ميدست پ يو منطق
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   يبر اصول روانشناس يمبتن يازهايش نيپ
ـ تـو از طر  يپاسخها ،چگاهيكن ه يسع ،ن و تكراريبا تمر •  .ق احسـاس نباشـد  ي

نـه  ياز هـر گونـه تعصـب و ك    يعقل و منطق و خـال  يو از رو يبلكه با تامل و تان
   .و احساس باشد يتوز
ا يـ د يـ هر كـه بگو  :هيقه االنسانير عله خرج من طريمن قال او سمع بغ :نايابن س •

  .ت خارج استياز جرگة انسان ،ليبشنود بدون دل
 .يندار يبيچ عيه ين است كه فكر كنيا ،بين عيبزرگتر •
مانـدن قـرآن از    يت اسـالم را بـاق  ياز علل معجزه بودن قرآن و حقان يكيعه يش •

نجاسـت كـه   يب ايـ ار عجينكته بس يداند ول ياد شدن ميا كم و زيف و يخطر تحر
مـورد عالقـه اش    يخيتار يقصه ها و داستانها يتمام ين نكته و ارزش را برايهم
در كالبـد   يبلكـه فرهنـگ و روح جـار    ،د دانشگاهيمنظورم نه اسات(ت ز قائل اسين

ن افسـانه هـا   يـ نكه در كتب اهل سنت هم بـه ا يا ايبه بهانه تواتر  )عه استيتوده ش
  !شده است ياشارات
د ييـ خـود در تا  يعه در منـاظرات و كتابهـا  ين شـ يمحقق :تفاوت سنت و بدعت •

 ياز كتب اهل سنت اشاره مـ  ييتانهاث و داسيعمدتاً به احاد ،عهيش يدتياصول عق
 :خواهنـد اثبـات كننـد كـه     يق مـ ين طريكنند كه جزء فروع و استثنائات بوده و بد

بهتـر   .ف وجـود دارد يظر ينجا نكته ايدر ا يعه درست است وليش ياصول اعتقاد
ار بـه آن اسـتناد   يعه بسـ يكه ش يسه مورد از موارد :به عنوان مثال :بزنم ياست مثال

د يـ گو يث در كتب اهل سـنت وجـود دارد كـه مـ    يچند حد -1:ن استيكند ا يم
نماز ظهر و عصر را  يعني(كرده  ين نمازها را جمع مياهللا عليه وسلم  ب يامبرصليپ
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 -2شـه نمازهـا را بـا هـم جمـع كنـد       يتوانـد هم  يعه ميپس ش )خوانده يبا هم م
ـ 1شگاه خدا متوسل شد يجهت نزول باران به عباس در پ ،حضرت عمر عه يس شـ پ
ـ ب شه و در همة امور به اهليمجاز است هم  هغه در برحـ يصـ  -3ت متوسـل شـود   ي

ـ  يامبرصليات پياز ح يخاص يزمان حضـرت عمـر    ياهللا عليه وسلم  مجاز بوده ول
ط و همـة  يعه مجاز اسـت در همـه شـرا   يپس ش .آنرا در زمان خالفتش ممنوع كرد

  .غه را مجاز اعالم كنديزمانها ص
  :دياكنون دقت كن

سـال   10ر شـهرها در زمـان   يو سا )هزار نفر 30حدود (نه يكه مردم مد يروش -
كرده اند متـاثر   يآن عمل م يشان بر مبناينه و پس از رحلت ايامبر در مديحضور پ
خـود را   ينيف ديوظا ،امبريآنها طبق مشاهدات خود از پ يعنيامبر بوده ياز سنت پ
ـ  ،غهيا عدم جواز صـ ي ،فتنوضو گر ،روش نماز خواندن(داده اند  يانجام م ا گنـاه  ي
ر خـدا  يـ ه غيا شرك بودن توسل يقبرها  يرو يارت قبور و ساختمان سازيبودن ز
 ،ان آنيـ اسـت كـه اكثـر راو    يات ائمه از طرق كتبيعه به رواياستنادات ش يول ...)و

اكرم نوشـته   يو دروغگو بوده و تازه سالها پس از رحلت نب يفاسد المذهب و غال
است كه بنـا بـه    ياصول كاف يثين كتب حدين ايتر يمين و قديحكمترم(شده اند 
اكثـر   ي،اعتـراف عالمـه مجلسـ    يدر كتاب بـت شـكن و حتـ    يق عالمه برقعيتحق
جه گرفت آنچه طبق مشاهدات يتوان نت يم يپس براحت !)ف استيضع ،ات آنيروا

ده و تـا  ن مسلمانها به صورت عرف درآميخ بياكرم در طول تار ينه از نبيمردم مد
   .زها بدعتير چيمانده سنت است و سا يكنون باق

__________________________________________________ 
 
ي در زمـان حكومـت خلفـاي بنـي عبـاس سـاخته شـده باشـد تـا نـوعي           البته بعيد نيست چنين روايات 1

 . مشروعيت و وجهه تاريخي به حكومت خود بدهند 
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 ،كند و در كتب اهل سـنت  يعه به آنها اشاره ميكه ش يثينكه احاديگر اينكته د -
مـثالً   .كنـد  يدا مـ يـ حكم خبر واحـد را پ  ،گريات ديوجود دارد در مقابل انبوه روا

ارت يجواز ز اتيا رواي(.شود يشتر به ابن عباس ختم مين نمازها بيت جمع بيروا
آنهـا مرفـوع    ينكه تماميشود عالوه بر ا يختم م ،ابن عمر شتر به عبداهللا يقبور كه ب
ز در تضاد اسـت ماننـد فرمـان حضـرت     يعه نيات شيبعضاً با روا يو حت )!!!هستند
د يـ فرمانداران خود دستور اك يشان به تماميا :كه در نهج البالغه موجود است يعل
كننـد   يمساو ،ا سطح قبرستانها را با خاكي .را جمع نكنندن نمازها يدهند كه ب يم
  ...و
ارت يا زيتوسل و  ين نمازها و حتيا جمع بيغه يبر فرض اثبات جواز ص يحت -
و دائم  يتكرار ين موارد جزء اصول و روشهايمشخص است كه ا يبه خوب ،قبور
پـس از   نـه و ين مردم مدياكرم نبوده است وگرنه به صورت سنت و عرف در ب ينب
ن فـروع را  يعه ايمتاسفانه ش يول .كرد يدا ميت پيعموم ياسالم ير شهرهايسا ،آن
در خصوص آنها دست  يبه صورت اصول درآورده است و حت )به فرض صحت(

 يشـتر ير بيتاث ،نذر و شفاعت ،دعا :عهيمثال در فرهنگ توده ش .ز زده استيبه غلو ن
نكه يا اي .دشوار يآسان است و دوم ياول رايز .دارد تا عمل و  توبه و جبران مافات

ت يتحت وال ،ت ائمه است نه تالش و كوشش خود انسانيا والياصل بر توسل و 
هستند  يكسان يبدعت گزار واقع ،قتيپس در حق .ه است نه خندهياصل بر گر .اهللا

 .اند اصول نشانده يكه فروع را به جا
 .مشهود است يمثالها به خوب نير ايز تاثيم نيات قرآن كريب است كه در آيعج -

ر خدا محكوم و باطـل اعـالم   يت غيوال ،هيات قرآن و در صدها آيآ يجا يدر جا
ـ  :بـا واژة ( يه حكم بـه دوسـت  يدو آ يكيدر  يول .شده است ـ  )يول ن و ين مـومن يب

 يخانـدان نبـ   يو دوست يا حكم به همكاري(ت خدا شده يرسول خدا در طول وال
ه چنگ زده و با غلـو درخصـوص آنهـا و    يدو آ يكين يعه به هميمتاسفانه ش )اكرم
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نگونه به مرز ير انداخته و ايرا از تاث) ديتوح(شاخ و برگ دادن به آنها اصل موضوع
ه و لزوم عمل يع در نزد خدا در دهها آيا عدم وجود شفي. ك شده استيشرك نزد
ود شفاعت اشاره به وج ،ه و از آن سويامت در صدها آيدر ق يرستگار يو توبه برا

ن يعه با استناد و غلو و شاخ و برگ دادن بـه همـ  يش .هيك آيآن هم به اذن خدا در 
البتـه   .خوانـده اسـت   يرا به كل ...و يفاتحه عمل و لزوم توبه و خودساز ،هيك آي

را در كتابهـا بسـا   يـ سـت ز يعه نيست كتـب شـ  ين مثالها آن نيا يمنظور من در تمام
است كه اكنون در سطح  ينظور من آن فرهنگم .نوشته شود يخوب براحت يزهايچ

ن اعتقـادات  يـ رات مشـهود ا يو صد افسوس كـه تـاث   .عه وجود دارديتودة معتقد ش
 ،طـالق  يي،رواج دروغگـو  :داستيپ يز من به خوبيكشور عز يز در تماميشرك آم
ن يو كـ  يدشـمن  ،نمازن يتارك يفزون ي،ات و روابط انسانيسست شدن معنو ،ادياعت
  ...ها و يبا سن يتوز

دارند و  ييار حق جويه بسيها روح يرانيا :نكهيدارم و آن ا يشما مژده ا يالبته برا
 يدا مـ يـ عه ها راه حق را پين شيمتعصب تر يحت ،قين تحقيمن مطمئنم با مطالعه ا

 .اهللا انشاء .كنند
ـ بلكـه همـواره با   .سـت ين ين كـاف يت راسـت ين ،قتيحق يايجو يبرا • د مراقـب  ي

ـ باشد و به آنها از د ت خودياخالص و ن  ،قـت يرا دلـداده حق يـ ز .دة شـك بنگـرد  ي
قـت را  يبلكـه حق . خواهـد  يشتن نميال خويآن با ام يقت را به خاطر هماهنگيحق

ـ اگر مخالف بـاور و عق  يحت  ،دارد يقت بودن دوست ميتنها به خاطر حق ده اش ي
د آنجا ياش به ذهن او خطور كند با يمتعارض با مباد يشه ايباشد پس هر گاه اند

                                                      چهين.رش آن دودل نشوديو هرگز در پذستد يبا
                                                             

شه خـود و آنچـه كـه بـا آن در تعـارض اسـت و هـر        يان انديم يشو يليمبادا حا
ـ نا ين مرتبه فرزانگـ يته عمل نكند به نخسين توصيكه به ا يور شهياند ل نخواهـد  ي
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                  چهين   .شد
        
 يد بـرا ينكار نبايو در ا يزيش به جنگ برخيشتن خويكبار با خويد هر روز يتو با

شـود و نـه    يقت مربوط ميآن به حق چرا كه ي،ل شويقا يتياهم يروزيشكست و پ
       .به تو
                  چه ين 

درك بهتـر و   يرا بـرا  يد مطـالب ياچار باانسان به ن ي،قبل از خواندن هر مطلب    
ش از آن در يكه پـ  يو خودش را از حالت .ق تر و بدون تعصب آن مطلب بدانديعم

ك يـ د خـروج از  يفرهنگ غلط جامعه شكل گرفته خارج كند البته توجه داشته باش
ك يـ عمر تفكر اشتباه كه در مغز انسان انباشته و متراكم شـده بـه صـرف خوانـدن     

ز يـ ن يقـت طلبـ  يه حقيجرات دانستن و روح: يچاشن يشود و كم يمسر نيكتاب م
  :ميكن يجلب م ،ريتوجه شما را به اصول ز ،ش از شروعينك پيا .الزم است

َ َعلِ;يُم     ِمَن الَحقّ  یَو َما يَتَّبُِع أَْكثَرُ◌ھُْم إِ+َّ ظَنًّا  إِنَّ الظَّنَّ َ+ يُْغن(  َشْيً◌ا  إِنَّ هللاَّ
  ٣۶ة يونس آي  )بَِما يَْفَعلُون

كننـد   ينم يرويپ يزيال و گمان باطل خود از چير از خيبه غ ،ن مردميو اكثر ا .1
گرداند و به علـم   ياز از حق نمين يرا ب يكس ،االت موهوميكه گمان و خيدر صورت

 .كنند آگاهست يرساند و خدا به هر چه م ين نميقي
راط كنـد و بـه   كه افـ  يدوست :شوند يدو گروه نسبت به من هالك م يبه زود .2
كنـد و بـه راه باطـل     ياده رويـ ز ينه توزيكه در ك ير حق كشانده شود و دشمنيغ
 1. دياز آنهـا جـدا نشـو    .انـه رو هسـتند  ين مردم نسبت به من گـروه م يبهتر .ديدرآ
 ) ع( يحضرت عل  

__________________________________________________ 
 
             127خطبه : نهج البالغه  1
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كنـد و دروغ   ياده رويـ كـه ز  يگردند دوسـت  يدو كس نسبت به من هالك م .3
                                                                   1.ديوسخن نگ يكه به راست يپرداز

 )ع( يحضرت عل
ـ نبا يگـر بررسـ  يد ينش دوره ايخ با بيرا در تار يهرگز دوره ا .4 د كـرد و هـر   ي

ست ينش خاص همان دوره نگريد با بيمساله را كه به دوران گذشته متعلق است با
شـان  يسندگان ما كه قضاوتهايشتر نويمانند ب( 2 .ديكه خود در آن يا نش دورهينه با ب

 يخ صدر اسالم، بر اساس فرهنـگ زمـان حـال صـورت مـ     يدر رابطه با مسائل تار
ز يـ حـوادث را ن  ينشيو احساسات و انتخاب گز يرد كه متاسفانه تعصبات مذهبيگ

 ) دينيب يشده كه  م يوارد آن كرده و دست پخت آنها آش شله قلمكار
سـندگان و  ين و نويشـتر محققـ  يمتاسـفانه ب  3 .زينه تجو ،ح كنديد تشريمنتقد با .5

ـ  .حيكننـد و نـه تشـر    يز مـ يتجو ،در مقام انتقاد ،عهيوعاظ ش  ين سـع يشـتر يب يول
ن كتاب آن است كه موضوعات مورد بحـث را تـا سـر حـد امكـان،      يسنده در اينو
ادرهوا و پـ  ياليـ مـبهم و خ  يو ارائه پاسخها ييگو يز كند و از كليز ريح و ريتشر
  .كند يدور
قـت  يان اسـت را حق ين انسانها آنچه در ذهنشان در حال جرين تريواقع ب يحت .6

  .ت وجود دارديپندارند تا آنچه كه در جهان خارج و در واقع يتر م تر و درست
ـ  يب و غريعج يزهايشه دوست دارند چيمردم هم .7  .بشـنوند  يب و بـاور نكردن

ن خـود  يـ كـه ا  .كنند يقبول م يو معمول ياقعرا بهتر از امور و ير عاديآنها امور غ
 يياگر بگـو  .دارد يرياساط يل وافركودكان به داستانهايدر م يشة روانشناسيك ري
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 !ديـ شـتر دو  يينكـه بگـو  يشود تـا ا  يشتر توجهشان به تو جلب ميد مردم بيشتر پر
د يـ گو يز مسـلمان نشـد مـ   يـ چگاه نيكه ه ،د بن غعنبيزيبه نام  يكافر :مثال يبرا
ن امـر  يـ عه ايشـ  ...بـه درون آن رفـت و   يار كعبه شكافت و مادر حضرت علـ ويد
ابوطالـب   يعنـ ي ي،ن عليسخن پدر هم يكند ول يرا با جان و دل قبول م يرعاديغ

ذم بما  :دارند ياعراب مثال. در خانه خود من متولد شد را قبول ندارد يكه گفته عل
بـه آن   يزيـ دن چيكوب يراب يآر .ش استيكه در ظاهر ستا ينكوهش :شبه المدحي

ـ ماننـد ا  ينكه افراديعلت ا يبراست .ديد بلكه از آن بد دفاع كنيخوب حمله نكن ن ي
و  ؟گفته اند چه بوده يم يرا در حق عل  ين موارد به ظاهر جذابيا عكرمه چنيكافر 
نكار نهفتـه بـوده   يدر ا يتينكه نيا اي .بوده اند ين افراد پستيچن يشگران عليا ستايآ

دربـاره مـن دو گـروه هـالك شـدند دشـمن و        :ديـ گو يم يكه حضرت عل ؟است
  !دوست تندرو

آن اسـت كـه    يا پاسـخ يموضوع  ،دهيدر برخورد با هر پد ،فة انسانين وظياول .8
 يم كه از منبعـ يات قرآن كريمگر در مورد آ .محك بزند ،1ار عقل محضيآنرا با مع

 :كه گفتـه  يام محمد غزالسخن ام ين است معنايو ا .ما فوق عقل نازل شده است
ـ ي .مذهب برهان ،اتيمذهب قرآن دارم و در عقل ،اتيمن در شرع موضـوعات   يعن

شـگاه  ير مـوارد را بـر پ  يسـا  يكنم ول يقبول م ،عقل يرا بدون چون و چرا يقرآن
ون يعلت طول عمر امام زمان را از روحـان  يكنم به عنوان مثال وقت يعرضه م ،خرد

ـ    1000ز يند كه نوح نيگو يآنها م يكن يسئوال م ـ ا : يسال عمـر كـرد ول اس يـ ن قي
ز ما بـر  يحضرت نوح را ن يعه باطل است و عمر طوالنياس در مذهب شياست و ق
اثبات طول عمر امـام زمـان    يبرا ،ن علتيم به هميقبول دار ،اعتماد به قرآن يمبنا

__________________________________________________ 
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كـه   يموارداز  ياريمتاسفانه بس .ديگر ارائه كنيد يو منطق يل عقليك دليد يشما با
در اثبات آن دارنـد   يسع يات قرآنيبا استناد به آ )ير فرق اسالميسا يو حت(عه يش

مثـل  ( .باشـد  يمردود  م ،اس است كه در محضر عقل و خرديق ،ن مورديمانند هم
شما بـاور   يل به مار شد و وقتيداشت كه تبد يتكه چوب يم كه فالنينكه من بگويا

  )!!!ل به اژدها نشديتبد يموس يابر تو مگر عص يم وايد بگوينكرد
 ياسـ يو س ينيق ديعه عاليد و محققان شياست و اگر اسات يعلم مستقل ،خيتار .9

كردنـد   يخود جدا م يخيتار يخ و قضاوتهايخودشان را از تار يشخص يا و  فرقه
هنوز بر سر جدا بـودن   يو چقدر مسخره است وقت .شد يهمه مشكالت آنها حل م

ن هـر دو را  يـ ند و تازه ايايب ياست بحث و مشاجره است كسانين از سيا نبودن دي
در  ياعتقاد بـه خالفـت و حكومـت منصـوص و مـوروث     (!! !مخلوط كنند ،خيبا تار

 .)امبر اكرم استيخانوادة پ
اگر به قرآن و عقل  يشود ول يمرتباً دچار اشتباه و خطا م ،د كنديانسان اگر تقل .10

 يمـ م يخداوند در قرآن كـر  .شود يتر ممحض،  رجوع كند درصد اشتباهات او كم
ولَا تَقْف مـا لَـيس   [: از ظن و گمان اسـت  يرويد و پيكه كامالً مخالف تقل فرمايد

لْمع بِه د در بـاره موضـوعات شـبهه    ينكه خودت بايا يعنين يا }36:اإلسراء{] لَك
حرف  ي،كنفكر  ،ق و علميو با تحق ين برسيقيق و تالش به علم و يز با تحقيبرانگ
إِنَّ [د است كه يد كه سرشار از ظن و شك و ترديتقل ينه بر مبنا يو عمل كن يبزن

 .} 36:يونس{] الظَّنَّ لَا يغْني منَ الحقِّ شَيئًا
 ،ست كه به صـورت تكـرار  يخطا و خرافه ا ،اشتباه ،خين معجون تاريخطرناكتر .11

از  يكــين يــا .وارد عــرف شــده و از آنجــا خــودش را وارد مــذهب كــرده اســت
  .نوع بشر است يطان برايش ينقشه ها ،نين و ماهرانه تريخطرناكتر

بـه شـما متـذكر شـوم كـه       يدانم قبل از ورود به مبحث اصل يبر خود الزم م .12
 ،قيـ تحق يخود را تـا انتهـا   يطرف يد بيبوده و با يق مانند قاضيمحقق در امر تحق
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عه بوده و از قضا به خانـدان  يش نكهينجانب با وجود ايل اين دليو به هم 1حفظ كند
ـ  ) ع(ياهللا عليه وسلم  به خصوص حضرت علـ  يصل امبر اكرميپ انـدازه   يعالقـة ب

ر حـق و انصـاف و عـدالت خـارج     يق من از مسينكه تحقيا يبرا ،ن حاليدارم با ا
 ين علت و برايقاً به هميام و دق ت به افراد نگاه نكردهينشود از نگاه تقدس و نوران

ماننـد   يمـوارد  ،د هنگام مطالعه و قضاوتيز بايخواننده ن ،ز موضوعح ايدرك صح
داننـد و   يكنند و تمام علوم را مـ  يچ وجه اشتباه و خطا نميافراد به ه ينكه برخيا

در  يرا بـزود يـ ز .مطلعند را از خود دور كند ،ندهيع حال و گذشته و آياز تمام وقا
ـ يكن يثابت م ،ات متواتريات قرآن و روايمباحث مربوطه و با استناد به آ  يم كه حت

امبر اكـرم  يـ به شـخص پ  ينين نه تنها توهيو ا.نگونه نبوده انديامبر اكرم ايشخص پ
ثابـت   ين وقتيهم يبرا. برد يشان را در نظر ما باالتر ميست بلكه ارزش و مقام اين
] لُكُمقُـلْ إِنَّمـا أَنَـا بشَـرٌ مـثْ     [انـد   امبر اكـرم از نـوع بشـر بـوده    يـ م كـه پ يكنـ  يم
ز از نوع انسان و از نژاد بشـر  يو فاطمه ن يحضرت عل يبه تبع اول } 110:الكهف{

 2.بوده اند
ط يزمـان و محـ   يد و رسوم و پسـندها ينش خود را از رنگ عقايب ياگر محقق .13
ـ از د. نگردد يبر )ها يشداوريپ( " يقبل يقضاوتها"د و از آفت يش نزدايخو دن ي
 3.هوده استيد بيماند و هر چه بگو يز مت آنچنان كه بوده است عاجيواقع

__________________________________________________ 
 
نوشـته ام نيـز بـه    ) رض(يـا  ) ع(علت اينكه قبل از نام علي و عمر و ابوبكر حضرت و پس از نام آنهـا   1

 .ده است خاطر رعايت همين اصل بي طرفي كامل بو
 .واقعا جاي تاسف است كه چه چيزهايي را بايد براي هموطنانم ثابت كنم  2
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كـردن   يپرسـت  ينه عل ي،و راه و روش و طرز تفكر عل ين از عليراست يرويپ .14
ـ يو مقدسـ  يانتكاران اموياز خ ،و جامعه و طرز فكر و كار ياما در زندگ  ين نهروان
 1.هم جلو بودن

 ،سـت يعه نياو شـ  :ع كنندين است كه شاين تهمت ايبهتر يعيك جامعة شيدر  .15
ـ به احتمـال قر ( 2 . است ي، وهاب است يسن ـ يـ نجانـب ن ين بـه ا يقـ يب بـه  ي ن يز چن

اهللا عليـه   يامبرصـل ين پيوجود نـازن  يوقت ،ستين يباك ...وارد خواهد شد ييتهمتها
شد من كه  يم ...و يالبافيو خ يشاعر ي،جادوگر  ،دستخوش تهمت جنون ،وسلم 

ـ به قول حسنك وز .هستم كه بخواهم غصه بخورم ـ  :ري كـه   ين علـ ياالتر از حسـ ب
 ...)مين

نـو  ...تش در گذشته منعقـد شـده  يشخص .وابسته به گذشته است ،ك فرديپدر  .16
و  يبـا سـنن و عـادات مـذهب     .شتر از اراده بر او مسلط استيعادت ب. ستير نيپذ

دا كرده ينسبت بدان تعصب پ ين خو گرفته و حتيراالوليو قدمت و اساط ياجتماع
ت و استخوان را همـه  يقل و مصلحت و متانت و شخصع .محافظه كار است .است
 .نـد يب ير مييو تغ ياز نو يزارينده و بيه بر گذشته و فرار از آيتك ،د از قدمايدر تقل
ق و درسـتند و  يـ قـدما عم  .داند يمترادف م يرا با جلف ير را با انحراف و تازگييتغ
 )461ص  – يعتيدكتر شر – ياسالم شناس( !و غلط يشان سطحياند نو
ـ اگر قبل از خواندن  .17 و مقابلـه و   يريحـس موضـعگ   ،دن سـاز مخـالف  يا شـن ي

بعـد وارد   يرا بكشـ  يطانين حس شـ يبهتر است ابتدا ا ،كند يدر تو گل م مخالفت
 ين حس در ابوجهل و ابولهب باعث بـدبخت ياد وجود هميبه احتمال ز .يگود شو

__________________________________________________ 
 
  72دكتر شريعتي ، پاورقي ص  مذهب عليه مذهب ،   1
  316ص . دكتر شريعتي . مذهب عليه مذهب  2



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

آنهـا   يباعث خوشبخت مانند ابوذر و سلمان ين حس در افراد پاكيآنها و نبودن هم
 .شد
 .از ذهن است ينات قبليپاك كردن تمام تلق ،قتيدرك حق ين شرط براياول .18
قـت تـر اسـت    يبدانكه همانجا حق يديد يشتريب يتلخ ،ن كلماتيهر جا در ا .19
تـوان   يقت را همه جا و بر زبان همه كـس نمـ  يحق .شه تلخ استيقت هميرا حقيز
  .ها غولهياست پنهان در ب يقت گنجيحق .افتي
ـ يبا ،خوب يشه هاير .20 ـ ب يد ثابت باشد ول  يشـاخ و برگهـا   ،ا و بـا شـجاعت  ي
  .ده را قطع كنيپوس
 يعنـ ير ييپندارند تغ يم ين است كه برخيا ،رييدر بارة تغ ،شتر سوء تفاهماتيب .21

آن  ير واقعـ ييـ كـه تغ يدر حال .تيان رفتن امنيجاد آشوب و از ميا ،فساد ،عدم ثبات
شود و آنچه كه موجـب عـدم ثبـات و هـرج و      يياست كه موجب رشد و شكوفا

ر ييـ ر عنوان تغياگر ز يحت. بلكه نامش فساد است(ست ير نييشود نامش تغ يمرج م
اسـت   يراه :آن سخن يديشه كن و اگر دياند ،پس در هر سخن )پنهان شده باشد

شرفت يپ ،بدانكه رشد يرها و اتحاد جامعه بشريو شكستن غل و زنج ييرها يبرا
ت جامعـه و  يـ و اگر موجـب مختـل شـدن امن    .اوريمان بياست به آن ا ييو شكوفا
گـران اسـت   يد )يو نه احساسـات عرفـ   ياز نقطه نظر روانپزشك( يروان يافسردگ

 .بدان كه نامش فساد است
مقـام و   ،تيمل ،تيجنس ي،سابقه علم ي،ليمدرك تحص ،نوع لباس ،مسن بودن .22
دوست بـودن بـا    يي،بايز ،گرانيم داحترا ي،و مذهب ينيد ديعقا ي،ت اجتماعيموقع
نها تـو را گـول   يچكدام ايمراقب باش ه   ...بودن و يو عضو دار و دسته ا يعده ا
مراقـب بـاش    .كه پس من همة رفتارهـا و سـخنان و نظـراتم درسـت اسـت      .نزند
ـ بـا مع  :درست است كـه  يزيبلكه فقط چ يب ندهينگونه خودت را فريا ار عقـل  ي
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ـ . و مستدل باشد يمحك خورده و منطق ،ميسل  يا الاقـل حاصـل تجـارب عـده ا    ي
  .ك مشورت درست با اهل فن باشديجة يا نتيكارشناس، 

كننـد   يرا قبـول مـ   يل حرفيا بدون دليزنند و  يل حرف ميتا مردم ما بدون دل .23
 .ميشرفت كنيمحال است پ

روح مـا  : گفـت  ياو مـ  .زد يم يداشتم كه حرف جالب يك دوست حزب الهي .24
زد مـا  يـ ر ياز اطراف به آن مـ  ييهاياست كه كتابها مانند رودها و جو يمثل بركه ا

ن بركـه  يـ زد اين بركه برياگر فقط كتب باطل به ا يم وليبخوان يد همه گونه كتابيبا
ـ   .شود يفاسد م يپس از مدت از  يمن به او گفتم حرف شما كامالً درست اسـت ول

شـما   يند باطل بوده و براخته ايكجا معلوم آنچه كه سالهاست در بركة روح شما ر
كه تا كنون در مغز و  ييها يباطل  و سخنران ير  كتابهايحق جلوه داده اند و از تاث

شة يكه اند يفكر  كن يخوان يذهن پاك و سادة تو فرو كرده اند  تا كتاب مرا كه م
 !!!من بر باطل است؟

را  ت وسواسينها ،ن سطوريهنگام نوشتن ا يول ،هستم ضد وسواس يمن آدم .25
بـا   يو چنانچه كسـ  .گمراه شود يسم و كسيبنو  خطا يام مبادا نكته ا به خرج داده

 .رميپذ يل ميد با كمال مين مطالب را به من بگويل و منطق  اشتباه بودن ايدل
بـدون درد همـراه    ،ك فرهنـگ يـ  يغدد سـرطان  يمحال است اصالح و جراح .26
ـ  .د ه انـد يـ شه دوانيكه در طول قرنها در اعماق جان افراد ر يغدد. باشد  ،شـك  يب
را  يكـن فقـط سـخن كسـ     يتو سـع . شود ير ميل تهمتها و افتراهاست كه سرازيس

 ي،گر ين  هوچيتوه ،آنكه كارش كند نه يصحبت م ،ل و منطقيكه با دل يقبول كن
آورد چمـاق   يكـم مـ   يت وقتـ يو در نها .با كلمات است يمغلطه و باز ي،ساز جو

 .برد يمصلحت را باال م
 ،باشند به هـر حـال   يهمه خشنود و راض ،رييا تغياست موقع اصالح و  محال .27

 .همراه است يبا چاقو و درد و ناراحت ي،غدد سرطان يجراح
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و توبـه از   ،رسـاند  يو قدرت انسـان را مـ   يت مردينها ،رش نقاط ضعفيپذ .28
 . ف النفس و ترسويضع يد نه از انسانهايآ يچون حر بر م يقدرتمند يانسانها

د يكنــد و شــا يدا نمــيــچگــاه راه را پيدانــد ه يود را در راه مــكــه خــ يكســ .29
ـ ا } 6:الفاتحة{] اهدنَا الصرَاطَ المستَقيم[: مييگو ين در نماز مرتب ميهم  يبرا ن ي
 يد خـود را صددرصـد درسـت مـ    يم كه تمام كارها و عقايگو يم يكسان يرا برا
 .دانند يو نادانسته خود را معصوم م .دانند
اگر بدون شـك   .شه در نرمشيت ريوه قاطعيشه در شك دارد و مين ريقيوة يم .30
كـور و هـر    يا تعصـب يترس  يا از رويد است يا تقليبدان كه آن  يديرس ينيقيبه 

اگـر   .يكتـاتور يبـدان كـه د   ي،ست  اگر بدون نرمش قاطع شـد ين نيقيچه هست 
و  يضرت علامبر اكرم و حيچون پ( .يات عبوس و گرفته است بدان كه نادان چهره

صـالبت   ،بشاش يا آن است كه با چهره ،هنر) شه خوشرو بوده انديهمه امامان هم
 . ين برسيقيشك به  يو با ط .يداشته باش

ز كه به ذهنت يهر چ ...)ن و آنيدن سخنان ايا شنيق يا رفير مطالعه يتحت تاث( .31
 .  اورين به صورت تعصب خشك در نيرسد را حق مپندار و آنرا با تكرار و تلق يم

ن احتمال را داشته باش كـه ممكـن اسـت    يذهنت ا يايشه در گوشه و زوايهم .32
ممكـن اسـت نسـبت بـه فـالن       ،اشتباه باشـد  ،ده من در باره فالن مطلبيفالن عق
اسـت   يفـ يمـرز ظر  ،ممكن است فالن كار من اشتباه باشد ،اشتباه فكر كنم ،شخص

 يش برو وليول با اعتقاد محكم پدر اص ،رييو تغ ينيب ان اعتقاد به اصول با روشنيم
 ،تهـا يموقع ،چه بسا در مورد افراد .بگذار يتامل و شك باق يبرا ييجا ،قيدر مصاد
  .چگاه اصول را با فروع مخلوط نكنيه .ياشتباه كن ...سخنان و

ـ م ،تـه يان سـنت و مدرن يـ اسـت م  يفيمرز ظر .33 و  يح عرفـ يصـح  يارهـا يان معي
و  ،غلط يصول و اعتقادات مثبت و باورهاان ايم ،غلط و پوچ يها يمند چارچوب

گران است و به خـاطر  ياز آن به د يرين مرز و ارائه تصويص ايفه مصلح تشخيوظ
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 .شـوند  يان اصالحات دچار اشتباه و انحـراف مـ  ين ظرافت است كه اكثر مدعيهم
را يـ ز .مطمئـنم  يارين يكند و به ا يارين راه مرا يخواهم در ا ينك از خداوند ميا

فقط درد است كه مرا به نوشـتن   .ا شهرتيسم و نه مقام و ينو يخاطر پول منه به 
 .رانيا :فرزندان كشورم يبهتر برا ينده ايد آيواداشته و ام

ن اسـت  يد علتش ايشا .ن گناه ترس استيند باالتريفرما يم) ع( يحضرت عل .34
بـه   يترسـد حتـ   يكه دارد م يا اعتقادات غلطيگاه به خاطر تعصبات و  ،كه انسان

سـقوط    ن باعثيو ا )نكه بخواهد قبول كنديچه برسد به ا (سخن حق گوش دهد 
 ،تـرس  يز از روياز كفار ن ياريد بسيشا .شود يم ينيانسان در چاه جهالت و خودب

ون از تـرس آتـش   يشـتر مـذهب  يمتاسـفانه ب .(شده اند يرفتن اسالم نميحاضر به پذ
ن موضـوع  يد و متاسفانه همشون ين مباحث هم نميدن ايحاضر به شن يدوزخ حت

 !)كشاند يآنها را به دوزخ م
ت يند نه آنچه كه در واقعيب يم يشنود و حت يانسان آنچه را كه دوست دارد م .35

ت اهللا يـ همة مردم چون عاشق آ) انقالب يابتدا( 1357در سال  .خارج وجود دارد
ون يليم 20ك تواتر ينه ين زميدند و در ايعكس او را در ماه د يبودند همگ ينيخم
قـت قـرار   يحق يتوانـد مبنـا   يز نمـ يبعضاً تواتر ن يد حتيپس شا! حاصل شد ينفر
 .رديگ
بودنـد   ...ايـ  يحيا مسـ يكافر  ،ن منياگر والد يده ايا تا كنون از خودت پرسيآ .36

اسـت و مـن فكـر     يديـ ز تقليـ اسالم تـو ن  يفهم يشدم پس م يمن هم مثل آنها م
انسـانها را دعـوت بـه تعقـل و      ،تاسر قرآنكه در سر يشگاه خداونديكنم در پ ينم
 .داشته باشد يگاهيجا ،ديتقل ،شه كرده استياند
اكثر افسانه . وندديپ يقت ميشود و در گذر زمان به حق يا شروع ميخاطره با رو .37
  .است يتين ماهيچن يعه دارايش يها
و  يابوذر و سلمان فارس .شك است ي،قين شرط قبل از شروع هر تحقيمهمتر .38
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د يـ خـود و عقا  يد قبلـ يامبران اگر در عقاير پياران سايامبر اكرم و ياصحاب پر يسا
كردند بـه همـان سرنوشـت     يشك نم ،زمانة خود  يآباء و اجداد و فرهنگ جاهل
ك از يـ چينجـا الزم اسـت متـذكر شـوم ه    يدر ا. شدند يابوجهل و ابولهب دچار م

سـندگان آنهـا   ياء و نوچگاه ادعا نكرده اند كـه علمـ  يه )اهل تسنن يو حت(ان يعيش
تـوان احتمـال    ين ميهم يهستند برا يمعصوم و به دور از هر گونه خطا و اشتباه

، ينـ يخ كليشـ  ي،كـه مـثالً عالمـه حلـ    ) ك درصد باشدين احتمال ياگر ا يحت(داد 
ممكـن   يون گذشته و فعلـ ير روحانيو سا 1ديخ مفيش ،خ صدوقيش ي،عالمه مجلس
   .رده باشندنه ها اشتباه كيزم ياست در برخ

از  يدر قسـمت  )و غلطـش  يچه از نوع خوب و چه از نـوع انحرافـ  (مقدسات  .39
ن منطقه يست وارد ايچ وجه حاضر نيدارند كه انسان به ه يروح و ذهن انسان جا

ر كه نوشـته كـارل گوسـتاو    يبه مطلب ز! اجازه ورود بدهد يبه كس يا حتيشود و 
 :ديد است دقت كنيالفان فروو از مخ يونگ روانشناس و پدر علم روانكاوي

 يو قدسـ  يكه جنبة نـوران  ييزهايواقعاً تعجب آور است كه انسان چقدر درباره چ
ن مواجهه چقدر يد و ايآ يكند و كم در صدد مواجهه با آنها بر م يدارند كم فكر م

تفكـر و   ،زيـ ك چيـ ت يصرف نوران .د دشوار استيكه در صدد آن برآ يكس يبرا
شـه در  يهم ،انسـان  يرا حاالت عاطفيكند ز ياره آن مشكل مرجوع به عقل را درب

ا احسـاس  ين موارد يشه در ايانسان هم .كنند يشوند و نفوذ م يل ميدخ ،ن موارديا
  .گر استيد يابتر از هر جاينجا كميا )مطلق ينظر يب(ا مخالف و يموافق دارد 
د يباشد شك و ترد اگر مومن يعنيداشته باشد  يمثبت يده مذهبيعق ،مثالً اگر انسان

دهـد كـه    يه مـ يـ ن جهـت ترج يـ ترسد و بـه ا  يداند و از آن م يار ناپسند ميرا بس

__________________________________________________ 
 
كه بسياري از اين افراد برخي از عقايد  البته در طول اين تحقيق در برخي موارد به شما نشان خواهم داد 1

  .يكديگر را قبول نداشته و بعضا دچار اشتباهاتي بسيار بچه گانه نيز مي شده اند 
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نداشـته   يده مـذهب ياگر عق يو از طرف! ل نكنديه و تحليمان خود را تجزيموضوع ا
ق يك احساس كمبـود را در خـود تصـد   ينكه وجود يباشد اكراه خواهد داشت از ا

ه عـدم  يـ ا الاقـل در توج يـ كنـد   يوشنفكر معرفدهد خود را ر يه ميبلكه ترج .كند
 ،ريـ ن مورد اخيدر ا .ديفكر نما يت و شرافت آزادياعتقاد خود به خدا اشاره به مز

 ،تيـ ن نورانين حـال همـ  يدر عـ  يدشوار است ول يك امر مذهبيت يق نورانيتصد
نـد وجـود دارد   ين امكان ناخوش آيرا ايكند ز يز دچار زحمت ميرا ن يفكر انتقاد
هـر دو   .ا عدم اعتقاد به خدا را متزلزل كنديفكر  يت مزبور توسل به آزاديورانكه ن

ـ آنكه ا ير مومن بيدسته چه مومن و چه غ ن را بداننـد ضـعف اسـتدالل خـود را     ي
   ...كنند ياحساس م

را درباره  يچ معرفتيكند كه انسان ه يه مين نكته تكيمكتب عدم اعتقاد به خدا به ا
چگـاه  ينكه انسـان ه يتواند شد غافل از ا ينم )متصرف( يعيز فوق طبيا هر چيخدا 
را  يمـان اسـت كـه و   يتواند كرد بلكه آن ا ينم )تصرف(را  يعيمان فوق طبيك اي

دارند  يمان مذهبيآنانكه ا يعنين دو نقطه نظر مخالف يصاحبان ا .شود يمتصرف م
كه بـا   .دانند يمن داور يو آنرا برتر .و آنان كه ندارند هر دو در تصرف عقل هستند

ن داور يد آنـرا برتـر  يو چرا با ؟ستين عقل چياما ا .توان چون و چرا كرد يآن نم
دارد حكمش  يقيما وجود حق يكه هست و برا يزين است كه چيا نه ايآ ؟دانست

قـت در مـوارد   ين حقيـ خ فكـر بشـر ا  ياست؟ در تار يباالتر از هر قضاوت استدالل
   .ده استيمتعدد به ثبوت رس

زننـد   ين خود را بكار مـ يهوده مخالفير استداللت بيهم نظ)مانيا(ن يفانه مدافعمتاس
ـ توان درباره آن شك داشت ا يكه نم يزيتنها چ. در جهت عكس يمنته ن اسـت  ي

ت يـ وجود دارند كه درسـت موضـوع نوران   يعياز نوع فوق طب يكه گفته ها و اقوال
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ـ ا 1.رديگ يا انكار قرار ميق و يهر چه تمامتر مورد تصد يآنها با حرارت و شوق ن ي
ق يـ م آنرا مبدا تحقيتوان يكند كه م يما فراهم م يبرا يه حسيك اساس و پاينكته 

ده يـ ك پديدارد و  يقتيحق يوجود خارج ،ن امريكه ا ين معنيم به ايخود قرار ده
 ين آنها كه حالـت نـوران  يمتضادتر ين را درباره همه اقوال حتيالبته ا .است يروان

ه اقـوال  ين نقطه نظر الزم است كه كليتوان گفت و از ا يا هنوز دارند ميد داشته ان
  2.باشند در نظر گرفته شوند يم يكه از نوع مذهب يو گفته ها

شـه كـرده در نهـاد جامعـه و     يج و ريد رايكه بر خالف عقا يرفتن موضوعيپذ .40
اه و لكرده و آگـ يتحصـ  يانسـان  ،اگر آن انسـان  يار دشوار است حتيانسان باشد بس
ـ باشد كـه   يد مذهبيبه خصوص اگر آن موضوع بر خالف عقا .روشندل باشد ك ي
آرام آرام در رگ و  ،گرانيسندگان و ديون و وعاظ و نوينات روحانيعمر توسط تلق

شـه  ير ،د در قسمت احساسـات ين عقايرا متاسفانه ايشه انسان جا گرفته است زير
ـ يا ،ليـ ن دليهمـ بـه   .ر ممكن اسـت يار غيكند كه بركندن آن بس يم هـا بـدون    يران

ـ ام .شـوند  يدشمن م ،ورزند و بدون شناخت يمحبت م يشناخت به كس د آنكـه  ي
م چقدر يگو يكنم و م يو من اكنون با خودم فكر م .دين حماقتها به سر آيدوران ا

مان آوردنـد  ياهللا عليه وسلم  ا يامبرصليكه در مكه به پ ينفر اول 40بزرگوار بودند 
گفـت   يمان آوردند كه هر چه مـ يا يبه كس يو جاهل يوحش يدودر آن فرهنگ ب

ار بـا شـرف   يپس آنها بس .بود ...و يو فرهنگ ينيو د يج مذهبيخالف اعتقادات را
هـزار    12هزار نفر از جمـع   8 يحت .ر عوام ما هستنديآگاه تر از عوام و غ تر و دل
ـ  از جنگ كناره گرف) ع( يدن سخنان حضرت عليخوارج با شن ينفر  يتند پـس حت

 .از خوارج هم پست تر و نفهم ترند ،افراد حاضر
__________________________________________________ 

 
در تحقيق حاضر نمونه هاي فراوان آنرا كه موجب درگيـري هـاي بيهـوده ميـان شـيعه و سـني شـده را         1

 .خواهيد ديد 
   192ص  16فصل  –يونگ  –پاسخ به ايوب  2
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 يل علمـ يـ دل يمحققـان خـارج  ( :30/11/84مـورخ   22ساعت  3اخبار شبكه  .41
 ين افراد وقتيدر مغز ا :د ه انديجناحها را فهم ياسيهواداران س يرمنطقيتعصبات غ
ركـز  زنـد م  يض مـ يضد و نقـ  ياستمدار مورد عالقه آنها حرفهايا سي ينامزد حزب

ه رفتـار آن  يـ در توج يگذارد و سع ير ميكنترل احساسات در مغز بر مركز تعقل تاث
ن يو متعصـب  ياللهـ  كنم در مغـز خـوارج حـزب    يمن فكر م )كند يم ياسينامزد س
ساعته در حـال   24و  يبه طور كامل و شبانه روز ين مركزيقاً چنيز دقيما ن يمذهب
  !نگذاشته باشد يباق يگر مركز تعقليد يكنم  حت يكه فكر م يتا حد !ت استيفعال
ع يد در مـورد وقـا  يـ سـنده با يا نويـ كـه هـر خواننـده     ين اصولياز مهمتر يكي .42
و  يبـه بررسـ   ييو اسـتثنا  ينشـ ين است كه بـه صـورت گز  يت كند ايرعا يخيتار

 ،1ك پـازل يمانند قطعات پراكنده و در هم  يك مبتدي يخ برايتار .نديقضاوت ننش
و  يعلمـ  يوه اين پـازل بـه شـ   يـ كه قطعات ايفقط در صورتو  .مبهم و گنگ است

بـا از  يز ييده شـود ماننـد تـابلو   يـ كنـار هـم چ   ،ح و دور از تعصـب و جهـل  يصح
 ،دياه داشته اند و هم نقاط سـف يكند كه هم نقاط س يت ميحكا يسرگذشت جوامع

بـه   يا غـرض ورز يـ جهـل   ياز رو ياگـر كسـ   يول ...هم شكست و يروزيهم پ
اد ين بردارد و شروع كند به فريزم ياز قطعات پازل را از رو يكيصورت عجوالنه 

ن يـ د اياه است دقت كنين پازل زشت و سيد من گفتم كه اينگاه كن !آقا :و هوار كه
ن عالمـت آن اسـت كـه تمـام     يـ پـس ا  !اه استين قطعه پازل سيتمام ا !هم مدرك

از  يبرخـ قـات  يا تحقيـ عه و ياصـوال روش محققـان شـ    !اه اسـت يقطعات پازل س
ك يث و يا دو حديك يبه صرف  .ن منوال استيخاورشناسان درباره اسالم بر هم

ـ  يمورد عالقه خودشان را ثابت م يموضوعات تعصب ،ا دو داستاني ـ با يكنند ول د ي

__________________________________________________ 
 
قطعات مقوايي يا پالستيكي از يك نقاشي يا تصوير كه كودكان با سر هم كردن و چيـدن درسـت   : ازل پ 1

 .كنند هر قطعه به تصوير نهايي دست پيدا مي
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 يشـود و حتـ   يدا مـ يـ پ يزيهمه چ يمانند مغازه عطار يخيم كه در منابع تاريبدان
چه برسد به سند قـرار  ! در آنها وجود دارد زيدروغ در حد تواتر ن يها بعضاً افسانه
ا يشتر ينداشته و ب يدر گذشته جنبه علم يسيخ نويمتاسفانه تار .ات آحاديدادن روا
كمتـر در   ياصول علم ،و به هر حال يا تفنن و سرگرميبوده  يغرض ورز ياز رو

مشاهده  يخ طبريو معتبر تار يميدر كتاب قد .شده يت ميمطالب رعا يجمع آور
گـرد هـم    ياز نـابود  يريجلـوگ  يسنده هر آنچه بوده است را بـرا يم كه نويكن يم

تواند از داخل آن  يد خود ميد عقاييتا يبرا يآورده و مسلم است كه اكنون هر كس
 يز صدق مـ يدر مورد قرآن ن ين نكته حتيا .كند يرا جمع آور يثيداستانها و احاد

ن نكتـه  يا "نيان مسلميدر م يريتفس يشهايگرا" :هر در كتاب معروفشيگلدز .كند
توانسته انـد آراء   يم يفرق و مذاهب اسالم يتمام،خيرا ثابت كرده كه در طول تار

خـود از   يبـار كـرده و بـرا    ،ات قرآنيل بر آير و تاويد خود را به بهانه تفسيو عقا
  .ل و مدرك دست و پا كننديدل ،ات قرآنيان آيم

ـ بر عل ينشين روش انتخاب گزياز هم ينجاست كه اگر كسينكته جالب ا ه طـرف  ي
ار يعه بسـ يمـثالً محقـق شـ    .شـود  يو خشم او م يمقابل استفاده كند موجب ناراحت

كـه در   يخياز مدارك و شـواهد تـار   يطرف مقابل با انبوه يشود وقت يناراحت م
ز يـ و غلـو آم  يافكار انحرافـ  يه گذار اصليكند كه پا يحد تواتر است به او ثابت م

عه يمحقـق شـ   ،گريد ياز سو يسباء بوده است ول به نام ابن يهودي يشخص ،عهيش
نكه در كتب اهـل سـنت هـم    يبه بهانه ا(ت يدو روا يكيخواهد به صرف  يمثالً  م
مكتـوب و   ،اهللا عليه وسلم  يامبر اكرم صليثابت كند كه تمام قرآن در زمان پ )آمده

 يكه انبـوه يدر صورت 1اند نه نداشتهين زميدر ا يچ نقشيشده و خلفاء ه يجمع آور

__________________________________________________ 
 
گرچه پذيرش همين نكته نيز او را دچار تناقض مي كند زيرا وقتي سئوال مي كني چـرا آيـات اكمـال و     1

نشيني حضرت علي است با  سـياق آيـات قبـل و بعـد از خـودش      ابالغ  كه شما عقيده داريد در مورد جا
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فه ين مهم در زمان هر سه خليدر دست است كه ا يخيتار ياز مدارك معتبر و قطع
 يه ميز توصيپس به خواننده عز. ده استيبه انجام رس )به خصوص عمر و ابوبكر(

 يو از روحان يرو يو مثالً  م يهست يقتيدن حقيافتن پاسخ و فهميدنبال  يكنم وقت
ن مورد حفظ يث و داستان در اياو از قبل چند حد ي،كن يوال ممسجد محله تان سئ

 يبـرا  يتوانـد راهـ   يچ وجـه نمـ  ين روش به هـ يا يدهد ول يل تو ميكرده و تحو
و  يط فرهنگـ يث و داسـتانها و شـرا  يـ احاد يد تماميبلكه با .جه باشديحصول به نت
ات يبق با آتطا ،ر افراد در همان زمانيهر عصر و مكان و نوع برخورد سا ياجتماع

تـو   يتا كل موضوع برا يگر را در كنار هم قرار دهين و چند عامل ديقرآن و چند
قـت  يدن حقيـ روشن شود و فقط آنگاه اسـت كـه از د   ،ك پازلي ير كليمانند تصو
خـواهم تـو را    يقت بردم و مـ يدن حقيز پس از فهميكه من ن يلذت 1.يبر يلذت م
قطعـات   يك عمر است تماميدم يهمكه ف يبه خصوص وقت .ك كنميز در آن شرين
 .كرده اند يمعرف ،اه و جا به جا به منين پازل را زشت و سيا
م مجـرد و  يالفـاظ و مفـاه   يشـتر رو يب يدتيعق يگذشته بحث ها يدر زمانها .43
و  يكـه معنـ   يعه و سنيش يسر و ته علما ين بحث بيمانند ا(زد  يدور م يانتزاع

ماً يمن به عنوان نسل حاضر مستق يول )؟ر چه بوده استيدر غد يمفهوم كلمه مول
تـا   ينه و حتـ يدر مد يفه و حتيچرا در سق :پرسم يروم سراغ اصل مطلب و م يم

 ير صحبتياز غد ،خيك كلمه هم در تاري يفه حتيزمان انتخاب عثمان به عنوان خل
 نكرده است؟  يا اشاره ،ن موضوعيبه ا يست و احدين

                                                                                                                                                        

گر چه من در ايـن كتـاب تناقضـات    !!! هماهنگي و تناسب ندارد مي گويد اين دستكاري ، كار خلفا بوده 
 .  فراواني مانند اين مورد را به شما نشان خواهيم داد 

صـد صـفحه اي فقـط بـه تجزيـه و       خواننده عزيز دقت كند كه من در تمام اين كتاب چنـد : براي مثال  1
تحليل اين نكته پرداخته ام كه غصب خالفتي در كار نبوده است ولي روحاني صفوي در تاييد وجود نص 

چرا پيامبر در گرماي شديد غدير خم مردم را  : بر انتخاب حضرت علي فقط يك جمله را ياد گرفته است 
 !!! نگه داشت 
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 يجـدل  يجنبه ها يشود دارا يوال مطرح معه كه در قالب سئيردات شيشتر ايب .44
  .است ييايو رو يستيده آليا يينه هايو زم يو ذهن يانتزاع يحالت ي،و كالم

 .فهمنـد  يرون آن خانواده هستند بهتر مـ يكه ب يك خانواده را افرادي ينقاط منف .45
ا راه و روش خودشـان را  يـ مـذاهب و فـرق دن   يز تمـام يـ ن و مذهب نيدر مورد د
رون به آنها يكه از ب يكسان يخندند ول يان مير ادينند و به خرافات سادا ين ميبهتر
 ،فهمند و در دل ينند و ميب يد آنها را ميعقا يسخافت و پوچ يكنند براحت ينگاه م
گر بـه  يد يا هيعه از زاويل خرافات شيه و تحليدرك و تجز يز برايمن ن .خندند يم
 .ا نگاه كردميقضا
م كه جهان خـدا دارد  يم خودمان بفهميما موظف است پس يقيتحق ،نياصول د .46

را اگـر  يز ،نها را خودت بفهميهمة ا 1امامت و عدل ،معاد ،نبوت .ك خدايو آن هم 
 .رنـد يپذ ين اصول را كور كورانه قبول كردم از تو نميد ايبا تقل يدر آن جهان گفت

آگـاه   گـران را يكه خداوند از دانشمندان گرفتـه مـوظفم د   يمن هم به خاطر تعهد
 .د به جان بخرميغ حماقت دوست و دشمن را بايدانم ت يگر چه م .كنم
وفادار مانـد   يهم كه به عل يآن كس .داد او رفت يكه به ابوبكر را يآن كس ... .47

وابسـته   يگـر يچكدام وفادار نبودند و به كسان ديهم كه به ه ييآنها ....او هم رفت
كه حكومـت حـق    ين قرار داده ايا ابودند آنها هم رفتند و تو همة فكر و ذكرت ر

امـا در   يت دارين همه نسبت به حكومت حـق حساسـ  ينها بود و نه آنها و ايمال ا
 2 !خيتار

__________________________________________________ 
 
شـيعه اسـت و بـه زودي دربـاره آن مطالـب فـراوان تـازه اي را         البته امامت و عدل جزو اصول مذهب 1

 . خواهيد دانست 
جالب است كه اين سئوال به ذهن دشمنان هم مي رسـد  (( 108 ص. دكتر شريعتي . مذهب عليه مذهب  2
قـرن قبـل    14كتاب مستر همفر جاسوس انگليس را بخوانيد كه از دشمني شيعه و سني به خاطر مسائل . 

  ))  كرده است  اظهار تعجب
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د يآنها كه عقا :يعتيشر يدگاه دكتر عليشناخت مرتجع و روشنفكر از د هضابط .48
فهمنـد و   ياش مـ  يان توده را به همان شكل منحط مسخ شده خرافـ يموجود در م
شناسـند و تحولهـا و    يآنهـا را مـ   يشة اصليمرتجع و ناآگاه و آنها كه ر باور دارند

افته و عوامـل و علـل مختلـف    يخ در آن راه يكه در طول تار يياده ها و نقصانهايز
 يخيو تار يل علميو تحل يآنرا بررس يو طبقات ي،اقتصاد ي،فرهنگ ي،سنت ي،اسيس

هـا و انحرافهـا در كـار    يگرگونن ديرا كه در ا ييكنند و دستها يم يو جامعه شناس
آن  ياجتمـاع  ينيو نقش ع يفعل يكنند و صورت ذهن يدا ميبوده اند و هستند را پ

ق و يكه با تحق –ن آن ين و نخستيقت راستيكنند و آن را با حق يم يابيد را ارزيعقا
 يمـ  –طرفانه كشـف كـرده انـد     يو ب يآگاهانه و صبور علم يو موشكاف يريگيپ

روشــنفكر : ز آگــاه كننــديــو اگــر تــالش كننــد جامعــه را ن .رندروشــنفك .ســنجند
 1.مسئوولند

ن بـاور  يـ كه از دل راستان و درست مـردان د  يزين چيآخر( :ث استيدر حد .49
و  ياجتمـاع  يكـه در بحبوحـه كشاكشـها    يو كسـ  )است يرود جاه طلب يرون ميب

 و تظـاهر و تصـادم   ياسـ يو س يو مـذهب  يو اعتقاد يو نظر يفكر يهايصف بند
ط خاص گرفتار است يك محيا يك جامعه يدر  ،احساسات و تعصبات و اعتقادات

ر سطح مسـائل و  ين حال تحت تاثيدارد و در ع يريگوناگون درگ يو در جبهه ها
هـا و   ن نمودهـا و پـرده  يرد و در پس ايگ يظاهر حرفها و ادعاها و شعارها قرار نم

 يه علمـ يـ و ما يابـد و قـدرت فكـر   ي يرا در م يپنهان يتها و عقده هايواقع  ،نقابها
ـ يـ و تعل يل منطقـ يتحل متوجـه   يبروشـن  ،را دارد يخيو تـار  يو اجتمـاع  يل روان
و قضاوت و انتقـاد و اعتـراض و    يو صف بند يشود كه در پشت هر جانبدار يم

دسـت انـدركار    يا ناخودآگاه خودخواهيخودآگاه  ،ا كميش يب ي،مخالفت و موافقت

__________________________________________________ 
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قت و علم و مصالح و مردم و مقدسات و حق و باطـل  يقمان و حين و ايو د .است
اند كه بـه   يقت خواهيا حقيند كه آنرا در حجاب گرفته اند يبايز يا پرده هايغالباً 
ك فرد يا يك موسسه يگاه بودن  .مخلوط شده اند يمختلف با خودخواه ينسبتها
بخواهد آنكه خود  يسست را ب يرا بودنهايخود جرم است ز يك فكر به خوديا ي
و  .دهـد  يسازد و دائماً رنجشان م يآنها را مشخص م يو كمبودها .كند ير ميتحق

و عقـده حسـد    .سـازد  ينقص و ضـعف را در آنـان زنـده مـ     ي،تيهر كمال و موفق
نسـبت بـه    ينه توزيو ك يسازد و به طور ناخودآگاه روح دشمن يحه دارشان ميجر

ب يـ ع ،حملـه  ،او را بـه مبـارزه  و . كنـد  ياست در خود خلق مـ  ية رنج ويآنچه ما
ر و يـ جعل و اتهام و تكف  ،نقاط ضعف طرف و اگر نبود يد بر رويه شديتك يي،جو
ا مردم و بـه نـام   يا علم ين ين همه را به عنوان خدمت به ديو ا .دارد يق وا ميتفس

ك يـ اسـت كـه وجـدان ناخودآگـاه      يبين فريدارد و ا يابراز م ...و يتقدس و تقو
نكه قرآن بـا دو سـورة   يا .بديفر يخود فرد را م يحت ،ه دار شدهحيجر يخودخواه
ن دو سوره با پناه بردن بـه خـدا از شـر حسـود     ياز ا يكيشود و  ين ختم ميمعوذت
ق و شـگفت  يـ دو نكته عم .ستين يابد تصادفي يان ميورزد پا يكه حسد م يهنگام
ـ باكـه   ييگر شرهاياول حسد را از د :ن سوره آمدهيكه در هم يو علم د از آن بـه  ي

ـ آنرا  يخدا پناه برد جدا كرده  و به طور مستقل و اختصاص ك شـر مشـخص در   ي
 ...ق تـر اسـت  يـ كـه عم  ينكته دومـ  .گر عالم وجود نقل كردهيد يبرابر همه شرها

امـا   .دانـد  يرا كمك گرفتن از دوسـت مـ   ين راه نابوديبهتر ،پنهان دشمن يدستها
و حسـد   يخودخواه ؟دوست فلج كرد توان دوست را با دست و زبان يچگونه م
ـ افسـون و فر  يننـد و بنـدها و بانـدها   يچ يتوطئـه مـ   يدشمنان پنهان !...و بس ب ي
و مردم از افسـون آنهـا آگـاه    ) العقد يو من شر النفاثات ف(بستند  يساختند و م يم

 يبـر مـ   يشخصـ  ييگشـا  و عقـده  يحسد و خودخـواه  ينبودند و دوستان از رو
شـه آلـت   يك اصل است كه دوستان حسود همين يكردند و ا يآشفتند و شر به پا م
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و من شر حاسـد اذا حسـد كـه بالفاصـله      :ةيو آ .شوند يدست دشمنان پنهانكار م
دمندگان افسون  :است چه ين معنيد به ايآ يالعقد م ية و من شر النفاثات فيدنبال آ
 1  .دشمنان توطئه كار پنهانكارند ،در گره ها

ف يـ د و تعرييب دادن و دروغ بافتن و تاياست و فر نديخوشا ييمصلحت گو .50
ر درد و كتمـان  يتخـد  يد بـه جـا  يـ قت تلـخ اسـت و بگذار  ياما حق ،نيريكردن، ش

ـ ا يرو در رو ،آرام يكنكهـا  و دلخوش يماريب م و تلـخ و تنـد و   يسـت يمـار با ين بي
 يزهـا يو دهل ،در اعمـاق مغـزت   ،سرطان در خونـت  يعقده ها :م كهييراست بگو
  2.نيفرصت كم است و فاجعه سنگ .ش رفته استيه كرده و سخت پقلبت رخن

توانند در تفكـر خـود    يكه نم ييست و آنهاير نير امكان پذييشرفت بدون تغيپ .51
 يستيگر شخص بايبه عبارت د .ر دهندييرا تغ يزيتوانند چ ينم ،ر حاصل كنندييتغ
مثـل  ( 3 .يجشـك د گنيـ د كوتـاه همچـون د  يع به مسائل نگاه كند نه با ديد وسيبا د

 )خوارج
ستم يت حضرت عمر و حضرت ابوبكر نياثبات حقان يق در پين تحقيمن در ا .52
بپرسد چون  يو اگر كس .ده ام كه آنها بر باطل نبوده انديجه قاطع رسين نتيبه ا يول

ن سخن جـرج بـوش را   يقاً اياند دق حق بوده آنها به ناچار باطل بوده يحضرت عل
 يمتاسـفانه انسـانها  . ستهاسـت يست با تروريكس با ما ن هر :كند كه گفت يتكرار م

ص دو رنـگ  يقادر به تشـخ  ،دارند فقط در جهان يد گنجشكيكه د يكودن و كسان
 يگـر يد يرنگها ،ن دو رنگيتوانند بفهمند خارج از ا يو نم .دياه و سفيس :هستند

__________________________________________________ 
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در ون يشتر به اصطالح مذهبيو ب) ع( يخوارج در زمان حضرت عل .هم وجود دارد
 .به جهان دارند ين نگاهيزمان ما چن

ژرف  –نـان  يشان و نه چون ظاهر بيهمانند ژرف اند –د يديرا شن يچون خبر .53
گـران دانـش    تيـ را كـه روا يـ د زيـ دة خود بسـنده نكن يد و تنها به شنيشينديدر آن ب
 ييه به مداحان و علمايتوص(ع  يحضرت عل 1.اندك ،ت كنندگانشيارند و رعايبس

آن هـم بـه    ،ننـد يب يرا مـ  ...س ويم بن قـ يا سليدر كتب  بحاراالنوار  كه تمام آنچه
 ) انتخاب و قبول نكنند ينشيصورت گز

چـون آبـاء و    ييو بگو يامت همان پاسخ كفار را بدهيدر روز ق يتوان يتو نم .54
بنا به اعتراف تمـام   .ز گمراه شدميط من مشرك و منحرف بودند من نياجداد و مح

 يخيات تـار يـ ت دارنـد و در روا يـ قطع ،ميات قرآن كريط آفق يعه و سنيش يعلما
ز خود را معصـوم  ين يعه و سنيش يك از علمايچيه .ار استيظن و گمان بس يجا
 يافسـانه هـا   يبه پـاره ا  يتوان يامت ميا تو در روز قيدانند اكنون آ يخطا نم يو ب
بـه قـول   ا فقـط قـرآن   يـ  ؟رو فـالن مقـام بـودم   يمن پ ييا بگوي ياستناد كن يخيتار

  ؟تنها حجت و امام توست يحضرت عل
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 98: الكلمات . نهج البالغه  1
  



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

  
  
  
  
  
  

  دردها و انحرافات ،ها يبدبخت
م چشم را بـر همـة نقـاط    يشو يبد م يبا كس يچرا وقت ،ها يرانيدانم ما ا ينم •

م و يم او را بـه لجـن بكشـ   يخـواه  يم و مـ يبنـد  يكه او كرده مـ  ييمثبت و كارها
 ،ا خوب مطلـق يبد مطلق و  ،زانميعز .بداه و يكپارچه سي ،مياز او ارائه كن يريتصو

شـاه   يو قصـه هـا   يميقد يت داستانهايزها مربوط به شخصين چيا .وجود ندارد
 ،دولتهـا (جهـان   يده هـا يـ همانطور كه تمـام پد  .است يووديهال يلمهايان و فيپر

 .هم نقاط مثبـت دارنـد و هـم نقـاط ضـعف      ...)فرهنگها و ،ها يدئولوژيمكاتب  ا
از  ينـام بـد   ،خيخواهـد در تـار   يچكس نميمطمئن باش ه .اند نگونهيز ايانسانها ن
ز را يـ همه چ ،ن فقط چشم احساس است كه از نگاه خوديا .ادگار بگذارديخود به 
 ند يب يز را زشت ميا همه چيقشنگ 

 ياسـت بـرا   يه ايـ نظر ي،فـاز  يه مجموعه هاينظر :يبه رنگ خاكستر ييايدن •
رهـا و  يم متغياز مفـاه  ياريه قادر است بسـ ينظر نيا. نانيط عدم اطمياقدام در شرا

ن يدر غالب موارد چنـ  يكه در عالم واقع(ق و مبهم هستند يرا كه نا دق ييستمهايس
كنتـرل و   ،اسـتنتاج   ،اسـتدالل  ينـه را بـرا  يو زم .كنـد  ياضير يصورت بند )است
 يفـاز  يمجموعـه هـا   ،نان فراهم آورد در واقـع يط عدم اطميدر شرا يريم گيتصم
ات ياضـ يچـرا كـه در ر   .هسـتند  يا معمـول يـ ك و يكالس ياز مجموعه ها يميمتع
ف شده انـد  يق تعرين است كه مرزها و محدوده ها به طور دقيك فرض بر ايكالس
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ـ اه است و يا سيا نادرست يا درست است ي يده ايكه هر پديبطور آدم ((د  يا سـف ي
ا يستهاست يا ترورست بيهر كس با ما ن :افتد كه گفت ياد حرف جرج بوش ميبه 

ـ    يو دشـمن علـ   يتـو را سـن   ياز عمـر گفتـ   يكارمندان مذهب كه اگر نكتـه مثبت
د ياه و سـف يتنها س يواقع يايدن يده هايكه پد يدر حال)) ويك يت آينها ...دانند يم
تنها دو حالـت   ،د بودنياه و سفيهستند و س يو همواره فاز يستند بلكه خاكسترين

  )!!!باالسـت  يوهـا يك يكه فقط قابل درك توسـط آ ( 1هاست دهياز پد يخاص مرز
  .است يلمهايفقط مال قصه ها و ف ،بد مطلق و خوب مطلق :در رابطه با بحث ما

رونـد   يق نمير بار حقايز ينكه مردم به سختيل رواج خرافات و اياز دال يكي •
ر شـده و  يـ ران فراگيـ م قرن اسـت كـه در ا  يصنعت چاپ در حدود ن :ن است كهيا

كمتر و مطالعه مردم از  ين هم كمتر و چاپ كتب تخصصياز ا يخيب تارچاپ كت
سـال اسـت كـه علـم در      1400جـه معلـوم اسـت    ينت ،خوب !ن موارد كمتريهمه ا

ـ بـه آنهـا اجـازه خر    يمال ييخاص بوده كه فراغت و توانا يانحصار افراد ا يـ د و ي
د و تعصبات خود يعقا ،قيز مطابق سالين افراد نيداده و ا يرا م يمطالعه كتب خط
م نـه  ياكنون نوبت آن است كه ما خودمـان بفهمـ   يداده اند ول يآنرا خورد مردم م

 .ن كننديرا به ما تلق يمطالب ،تينكه مانند ميا ايو  .ما بفهمند يگران به جاينكه ديا
 يدم كـه واقعـاً نمـ   يد يرا در خوارج حزب الله ينكته ا ،دميهنگام گفتن عقا •

افتن يـ واقعـاً از   .زشـت بـود   .مسخره بود .تاسف آور بود .بوددار  م خندهيدانم بگو
چ يل و سخنان من هـ ين بود كه هر گاه در برابر داليكلمه عاجز شده ام و آن نكته ا

ت به خود گرفتـه  يه عصبانيشب ينداشتند حالت يريل و تفسيه و تاويراه فرار و توج
لشـان را بسـته و   افتن پاسـخ فشـار آورده سـپس چشـم عق    ي يو به افكار خود برا

__________________________________________________ 
 
پونه شيرازي ، جمـالت   1225سال پنجم شماره  1383شهريور  31روزنامه جام جم شنبه 10نقل از ص  1

  .داخل پرانتز از اينجانب است 
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كردنـد ماننـد كبـك     يدا نمـ يـ فرار از افكار منحط خود پ يبرا يچ راهيكه هيهنگام
ا در دلشـان بـه   يرفتند و  يكردند و م يا قهر مير برف فرو كرده و يسرشان را به ز

ا به خود افتخار يگفتند  ينجات آنان از جهل و خرافه بود ناسزا م ،تميكه تنها ن يمن
ده هـا بـود كـه    ين ثبات عقيهر چند هم .ميدار يده ايثبات عق عجب :كردند كه يم

ـ از ا يكيمثالً من از  .پدر ابوجهل و ابن ملجم را در آورد مگـر   :دمين افـراد پرسـ  ي
 :گفـت  .حاكم كوفه و مدائن نبـوده انـد   ،اسر در زمان عمريو عمار  يسلمان فارس

؟ و آنگاه  لم شونداسر حاضر شده اند عملة ظيمن گفتم چطور سلمان و عمار  ،بله
به فكر فرو  .عرق كرد .كه گفتم را به خودش گرفت ين حاالتيز هميآن دوست عز

و پس از ( 1.ت قهر كرد و رفتين شد و در نهايگرفت خشمگ يحالت تدافع .رفت
ـ ا يآنها با اجازه حضرت علـ  :چند روز به من تلفن زد و گفت ن سـمتها را قبـول   ي

 )!!!كردند
خـوارج   .خواهـد بدانـد   يك موقع است نمي .داند يمك زمان است كه آدم ني •

 .بخواهـد بفهمـد   ين اسـت كـه آدمـ   يـ ق اين شرط تحقينگونه اند اوليا يحزب اله
مسـلماً   )مثـل ابوجهـل  (خـودش را برحـق بدانـد     ،وگرنه اگـر از همـان اول كـار   

و آدم نفهـم   .فهمـد  ينمـ  ،خواهـد  يكند و چون نم يم يريخواهد و موضع گ ينم
  .ابوجهل :يعني
ر و يـ ق حاضـر از چمـاق تكف  يـ شـه در برابـر تحق  يان مانند هميممكن است آقا •
ـ  يم ينكه كسانيسنده و ايبودن نو يوهاب  يخواهند شبهه وارد كنند استفاده كنند ول
دار نشـده كـه ناگهـان    يـ ده و صـبح ب يـ شـب نخواب  ،ن كتابيسنده اينو :ميد بگويبا

حاصـل روزهـا و سـاعتها و     ق حاضـر يبه عنوان شبهه مطرح كند بلكه تحق يسئوال

__________________________________________________ 
 
مصـلحت ، تقيـه ،   : البته بندة خدا فراموش كرده بود كه در چنين مواردي ، براحتي مي توان از كلمـات   1

  .كه هميشه بر سر حقيقت برافراشته بوده است چماقهايي . استفاده كرد . . .  توريه ، مماشات و 
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ـ يان كتـب مختلـف د  يق و تفكر و تعمق در ميماهها مطالعه و تحق و  يخيو تـار  ين
 ييقابل پاسـخگو  يك شبهه كه براحتيراد يا .د مربوطه استيگفتگو و بحث با اسات

و  يو عقلـ  يخيل و مدرك معتبر تـار يار متفاوت است با صدها صفحه دلياست بس
  .د كرديدا نخواهيآن هم پاسخ قانع كننده پ ك صفحةي يبرا يكه حت يعلم
د يده بايك پديقتر يدرك و شناخت هر چه بهتر و دق يمعتقدند برا ،دانشمندان •

و مـن  . ميل قرار دهيه و تحليم و سپس آنرا مورد تجزين قطعات تقسيزتريآنرا به ر
 .عه دارميش يز تفكرات خرافيدر آنال يق سعين تحقينك در ايا
 يو پـوچ بـودن افسـانه هـا     يخيق تـار يترسند حقـا  يون ميننكه روحايعلت ا •
 يخيتار يه دروغهايآن مرتباً در صدد توج يند و به جايمردم بگو يرا برا يخيتار

 ياعتنا مـ  يقت مردم نسبت به آنها بيكنند با گفتن حق ين است كه فكر ميهستند ا
ـ يممكن است نسبت به كل د يشوند و حت ر قـرون  د ديالبتـه شـا   .ن شـوند ين بد ب

من به شما قول  يافتاد ول ياتفاق م يزين چيسواد بودند چنيگذشته كه توده مردم ب
د ارزش شما نزد مردم دو چنـدان خواهـد   ييمردم بگو يقت را برايدهم اگر حق يم
  .شد
و تك تك با خوانندگان محترم را ندارم  يافتخار مالقات حضور ،هر چند من •

هنگـام   ،زيـ ممكـن اسـت خواننـدة عز    يول .ردجه امكان مباحثه وجود ندايو در نت
 يپـس بـرا   .داشـته باشـد   ييگفتگوها )ا همان وجداني(مطالعه با من دوم خودش 

ـ مباحثه به مجادله نكشـاند با  ياو را به جا يطان درونينكه شيا د تفـاوت جـدل و   ي
 :خواننده روشن شود يبرا ،بحث

ل كننـد و  يـ گر تحميكـد يكنند نظرات خود را به  يدو طرف تالش م ،هنگام جدل
   !گر ندارنديكديبه نظرات  يچ توجهيه
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 يشـود و پـا   يو تبادل نظر م يبررس يرامون روشها و موضوعات اصليپ ،در بحث
دن يـ كوب ياز آنجا كـه هـدف اصـل    ،در جدل يد وليآ يان نميافراد و اشخاص به م
 !ديآ يان ميز به ميافراد و اشخاص ن يطرف مقابل است پا
جـه روشـن و واحـد    يك نتيـ خواهند به  ياز قبل قصد دارند و من يدر مباحثه طرف

 ،در مجادلـه دو طـرف از قبـل    يدا كنند وليقت و راه درست را پيافته و حقيدست 
ا نباشـد  ينكه حق با آنها باشد يا !كنند يروز شدن آماده مينبرد و پ يخودشان را برا
  .است نشاندن حرف خود يروز شدن و به كرسيهدف پ .ستيچندان مهم ن
و  يشده و لحظه به لحظه به نقطه دشمن ياحساسات ،آرام آرام ،نيطرف ،هنگام جدل
ن يت طـرف يج به دست آمده مـورد رضـا  ينتا ،در بحث يشوند ول يك ميتضاد نزد
 . شوند يك ميشود و لحظه به لحظه به توافق و اتحاد نزد يواقع م
ان اسـت و  يـ غمبـر در م يخـدا و پ  ياز آنجا كـه پـا   يمتاسفانه در مسائل مذهب يول
چنـد   يشه كرده و با باورهايدر عمق و روح افراد ر )حق مخلوط با باطل(ارها يمع

و كمتـر   .ار دشـوار اسـت  يبس ،ح اشكاالتيتصح ،صد ساله مردم گره خورده است
شـتر مواقـع   يق مباحثه حل شده باشد بلكه متاسفانه در بياز طر ياتفاق افتاده مشكل

 . شود يزد و خورد منجر م يو حت يخشونت و فحاش ،تيكار به جدل و در نها
ن هـر  يهمـ  يبـرا  .ديـ ق باشد و نه تقليتحق يد بر مبنايبا ،نياعتقاد به اصول د •
البته با توجه بـه   .خود روشن كند يق برايعه موظف است اصل امامت را با تحقيش

 :ريموضوع ز
ات يكلمات در ادبن نكته اشاره كنم كه يش از ورود به اصل بحث الزم است به ايپ

مواقع موجـب بـروز سـوء     ين نكته مثبت در برخيدارد و هم يفراوان يغنا ،عرب
 ،امامـت  :نيان عنـاو يـ م يتشـابه ظـاهر   ،ن مواردياز ا يكيشده است كه  يتفاهمات
 يگـر يشـود دوسـت داشـتن و در د    يمـ  يكـ يبا فتح و و با كسر و كـه در  (تيوال
ـ ما در ا .ت استيو وصا  !)شود حكومت و خالفت يم چ بحـث و  يهـ  ،قيـ ن تحقي
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و  )و محبـت  يدوست يبا كسر واو به معنا(ت يوال ،رامون امامتيپ يراديمناقشه و ا
 ،مسـاله خالفـت   يق مـا رو يعمده تحق .مير ائمه نداريو سا يت حضرت عليوصا

متفاوت بوده و  ،گريم خالفت با سه عنوان ديم كه ثابت كنيآن يمتمركز بوده و در پ
محـدود بـه دوره    ،نكـه خالفـت  يضـمن ا  1.باشد يت جامعه مياكثر الزمه آن قبول

خاص بوده  يو تحت فرهنگ )اعراب(خاص  يافراد يخاص و برا يو مكان يزمان
 2.تمام دورانها و همه انسـانها باشـد   يتواند برا يم )شوا بودنيالگو و پ(امامت  يول
تواننـد   يم ماكر ير انسانها و اصحاب خوب نبيو سا) ع( ين حضرت عليهم يبرا
  .ن باشنديمسلم يشوايپ

د شود امامت حضرت ييتا ،ن است كه اگر خالفت ابوبكريعه ايتمام ترس محقق ش
  :رايبه هم ندارد ز يچ ربطين دو هيكه ايرود در حال ير سئوال ميز يعل
ك گـروه  ي يشگيار هميامامت مع يكوتاه است  ول يمتعلق به دوره ا ،خالفت -
  .ك ملت استيا ي
ـ يت مردم نيد اكثرييبه تا ،خالفت - ـ بـه تا  يامامـت متكـ   ياز دارد ول خ يد تـار يي
ك ملـت و   يـ م را يخداونـد ابـراه  .(د نكنـد ييك نفر هم انسان را تاياگر  يحت.است
 )نداشت يرويكه او تا زنده بود پينامد در حال يك امام مي

__________________________________________________ 
 
به زودي اين نكته را تحليل مي كنيم كه الزمه اصل خاتميـت ، بلـوغ فكـري بشـر در پـذيرش و حفـظ        1

ميراث وحي بوده و اينكه باالخره بشر پس از رسيدن به سن بلوغ ، خودش بايد مسـتقل روي پـاي خـود    
اگر پدر و مادر مرتب از او حمايت بي شائبه به عمل آورنـد   بايستد و تصميم بگيرد مانند يك نوجوان كه

يعني رانـدن و بيـرون   ( او هيچگاه قادر به استقالل در زندگي خود نيست حتي در بين حيوانات اين اصل 
  . . . شود  مشاهده مي) كردن فرزند 

ه و مـا ابـوبكر را بـه    دقيقاً به همين علت قبول خالفت ابوبكر منافاتي با قبول امامت حضرت علي نداشت 2
قبـول  : زيرا الزمه اصلي خالفت . عنوان خليفه اول و حضرت علي را به عنوان امام اول خود قبول داريم 
اطيعو اهللا و اطيعو الرسـول و اولـي   . ( اكثريت جامعه و تطابق فرهنگي ميان جامعه و شخص خليفه است 

  . )  . .االمر منكم دقت كنيد منكم يعني از ميان خودتان و 
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 يالهـ  ين معنـو يخـزا  يعهـده دار  ،و امامـت  ين ماديخزا يسرپرست ،خالفت -
 1. است
ـ امامت پ ياست ول يو كشور يو لشكر ياسيت در امور سيتبع ،الفتخ -  يروي

 يشافع  ،فهيابوحن :ها كه امامشان يمانند سن. است يو معنو يو فقه ينيدر اصول د
  .است ...و
نداشته و منوط بـه   يمالك مشخص ،قيناال يق و حتيقتر از اليص فرد اليتشخ -
   ،متفاوت يو فرهنگ يط زمانيشرا طبق يت جامعه است و حتيد خبرگان و اكثرييتا
شتر يممكن است ب ،مانند اعراب صدر اسالم ي،جامعه ا يعنيتواند متفاوت شود  يم
ا جامعـه پـر مهـر و محبـت ماننـد      يمانند حضرت عمر داشته باشد و  ياز به فردين
) ع( يات حضرت علـ يبا خصوص ياز به شخصين )شيسال پ 1400البته در (ران يا

  ...دارد و
ا خـدا تـو را   يآ يهم كه شده با خودت فكر كرده ا يلحظه ا يبرا تا كنون ايآ •
و چـپ و   يعه و سـن يو شـ  يعمر و علـ  يزت را بر سر دعواهايده تا عمر عزيآفر

ـ ا يا خداونـد مـا را بـرا   يآي،براسـت  .يتلف كن ...راست و مال و منال و زهـا  ين چي
 ؟دهيآفر
ك نفر وارد يكشند آنگاه  يم گاريد كه همه سيباش ياگر شما ساعتها داخل اتاق •

رون اتـاق،  يـ شما ضـرر دارد و ب  ين هوا برايد ايشود و به شما اعتراض كند و بگو
نكه با اجبار شما را از يد مگر ايشو يوجود دارد متوجه سخنان او نم يزيتم يهوا

برگرداننـد آنوقـت    ،دو ساعت بـه همـان اتـاق    يكيو پس از  !خارج كنند ،آن اتاق
 يا ن چند صـفحه يز انتظار ندارم به صرف ايمن ن !ديشو ياتاق م فيمتوجه جو كث

__________________________________________________ 
 
اگر چنين چيزي صحت داشـته باشـد   . ( همانگونه كه اينك با حضور  حكومت در دست ديگران است  1

 )كه متاسفانه من آن را قبول ندارم 
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 ،ضـد عمـر و ابـوبكر    يدر هـوا  يرا عوض كنم كه از كودك يكه نوشتم نظر كسان
در  يك عمر زنـدگ يكه پس از  يپس چه بزرگوار بوده اند كسان( .ده اندينفس كش
ه عـذر و بهانـه   بستن را ،هدف من يول)  !مان آوردنديامبر اكرم ايبه پ يط جاهليمح
 يب آقا باالسـرها يم و فريدانست يما نم :نديامت نگويگران است تا در روز قيد يبرا

 1.ميخود را خورد
بـه   ييبا چهره ها يار ساده دل و زودباور هستند و اگر اشخاصيران بسيمردم ا •

من با  .ظكننديق و با اعتماد كامل قبول ميگفتند آنها بدون تحق يسخنان ،ظاهر موجه
شما آمـاده كـرده ام    يق حاضر را برايتحق يشبانه روز يو با تالش ييكه به تنهانيا

د و بـه  يـ ق و تفكر قبول نكنيكنم مطالب مرا بدون تحق يمصرانه از شما خواهش م
تـو را بـه خـدا هـر كـس        .ديد نگاه كنيده شك و تردين كتاب با ديتمام مطالب ا

 يك دروغگـو يـ د يـ د بـه د صـحبت كنـ   يدتيـ خواهد با شما درباره مسائل عق يم
ـ ا و تا مطمئن نشـده  !)به من يحت(د يشارالتان به او نگاه كن چكس را يد حـرف هـ  ي

  .ديقبول نكن
جـا داشـته    يرانيو نوشتن كتاب در بطن تودة ا يون كه سالها با سخنرانيروحان •

و متعصبانة  مطالـب   ير علمينش غيمانند چ(يغاتيشرفته تبليار پيبس ياند با روشها
 ،آنچنـان   )آنها يو تكرار شبانه روز ييبه نفع خود  در كنار هم و بزرگنما يخيتار

امبر اكـرم  يـ كننـد مـثال پ   ينجا همه فكر ميذهن مردم ساده لوح را پر كرده اند كه ا
ك نفر داشته و فقط چند نفر را دوسـت  يفقط نظر خاص بر  ،اهللا عليه وسلم  يصل

عه يمتعلق به شـ  يء و كتب علمعه وسط بهشت است و تمام علمايش يداشته و جا
ق را تا انتهـا مطالعـه   ين تحقيز اگر با صبر و حوصله اياكنون خواننده عز ...است و
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 } 67:األحزاب{] وقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السبِيلَا[ 1
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 ،قيـ ن تحقيدة مطالعة اين فايكمتر .نهاستيقاً خالف ايدق ،فهمد كه داستان يكند م
  .از آتش دوزخ است ييدة آن رهاين فايشتريشما و ب ياضافه شدن اطالعات عموم

عه پر است از مناظره يخ شيتار :يكالم يده بوده جدلهايفا يه بودن و بجينت يب •
و  ييض گويداشته و بعضاً به ضد و نق يجنبه كالم يكه همگ يو شفاه يكتب يها

اهللا  يامبر اكـرم صـل  يد پيگو يك جا ميعه يش :نمونه يشده است برا يتناقض منته
ن و كفـار و  يد منـافق وجـو  يعنـ ي(ط خطرنـاك  يد در آن شـرا يعليه وسلم  حتما با

 امبر اكرميكرد و محال است پ يپس از خود انتخاب م يبرا ينيجانش ...)ان ويهودي
مسـكوت   ،ط آشـفته ين شـرا آرا در  ين موضـوع مهمـ  ياهللا عليه وسـلم  چنـ   يصل

 يزيـ چ،ة ابالغيـ نكه ثابت كند موضـوع آ يا يگر برايد ييدر جا يگذاشته باشند ول
ن موضـوع  يامبر اكرم و مهمتريپ ينگران :سديون ينبوده م يجز خالفت حضرت عل

را آنها قلع و قمـع شـده   ين باشد زيتواند منافق يه نمين آيمانده مورد اشاره در ايباق
ز نبودند يان نيهوديمسلمان شده بودند و  ،را همة اعرابيز نبودند زيبودند و كفار ن

از   ،نيهمـ  يبـرا  )ر نمونـه يتفسـ ( !ره رانده شـده بودنـد  يرا همه آنها از شبه جزيز
ن مسـائل  يـ خـودش را از ا  ،قت را بفهمـد ينكه حقيا يخواهم برا يز ميخوانندة عز

 . ون دور نگه دارديروحان يو كالم يجدل
اشــتباه  يلهــايغلــط و تحل يهــايريجــه گياز نت ياريعلــت بســ: تفكــر تقــدس •
 يجنبـه ا  ،از افـراد  يبرخـ  ين اسـت كـه بـرا   يا يخيع تاريعه از وقايسندگان شينو
مرتكب خطـا و   يقائل شده و معتقدند محال است آنها حت يو مافوق بشر ييخدا

غلـط   يهـا يريجـه گ ينت يكسـر يدست بـه   ،غلط ينين مقدمه چياشتباه شوند و با ا
قEُْل إِنََّمEا أَنEَا بََشEٌر [:اكـرم فرمـوده   يكه خداوند در مورد نبـ  يدر حال  .زنند يگر ميد

خ و يو مـا در تـار   .مانند شـما هسـتم   يشرز بيبگو من ن : }١١٠:الكھ;ف{] ِمEْثلُُكمْ 
 يميامبر اكـرم تصـم  يـ م كه پيكن يرا مشاهده م يموارد متعدد ،ديدر قرآن مج يحت

اهللا عليه وسـلم    يامبرصلينازل شده كه خالف نظر پ ياتيآ ،گرفته اند كه پس از آن
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ـ آ :ماننـد  يموارد )؟ن بر صداقت محمديمحكمتر از ا يليو چه دل(بوده است  ات ي
م آزاد كردن اسراء بدر ـ نگفـتن انشـاء اهللا در مـورد داسـتان      يـ تصم  يو تول عبس

 -ن حاضـر نشـو  يت منـافق يـ گر بـر نمـاز م  يامبر كه دياصحاب كهف ـ خطاب به پ 
دقـت   )ن نكـن يگر در خصوص واقعه بئر معونه  لعن و نفريامبر كه ديخطاب به پ

در  يكند با وحـ  يآنها غلو م عه دربارهيكه ش يه افراديامبر اكرم بقيد كه به جز پيكن
اگـر   يبراست .مات خود آگاه شونديا غلط بودن تصميارتباط نبوده اند تا از درست 

بـود   ين كسيرا او اوليكرد ز ياز او م يليعه اكنون چه تجليان نبود شيسوابق ابوسف
 ؟عـت كنـد  يب يخواسته با عل يت و شور هر چه تمامتر ميبا جد ،عيخ تشيكه در تار

 ؟ن نبـود يا اكنـون جـزو مقدسـ   يگرفت آ يقرار نم يبعدها در مقابل عل ،ريزبا اگر ي
اگر حمزه در جنگ احد كشته نشـده بـود مسـلماً طبـق      :گفت ياز دوستان م يكي

دانند اعـراب پـس از    ين فرد به او ميكتريرا نزد يهر فرد يعرف اعراب كه عمو
 يعه اكنون به جـا يو شكردند  يعت مياهللا عليه وسلم  با حمزه ب يامبرصليرحلت پ
) ع(يش حضـرت علـ  يپس بنا بر فرما !1انداخت يحمزه كشان به راه م ،عمر كشان
ن خود حق و باطل است كه افراد بـا آن  يد مالك حق و باطل باشند بلكه ايافراد نبا
فرمـوده   يامبر اكرم در مورد علـ يعه پاسخ دهد پيممكن است ش .شوند يده ميسنج
باهللا  مگر نعوذ: نجاستيسئوال من ا يول .است يبا عل با حق است و حق يعل :اند
شـان را  يمات خطـا را گرفتـه و خداونـد ا   يامبر اكرم باطـل بودنـد كـه آن تصـم    يپ

ار حـق و باطـل   يـ توان مع يصرف چند اشتباه و خطا را نم ي،آر ؟فرمود ييراهنما
 !باطلنـد  بر يامت همگيافراد بشر از آدم تا روز ق ينصورت تماميرا در ايقرار داد ز
ـ   يكه ب ييقه هاين منوال است اختالف سليبر هم ش ين حضرت فاطمـه و ابـوبكر پ

__________________________________________________ 
 
طور كه در تاريخ براي شيعه مصالحي مبني بر شـرابخوار بـودن عمـر وجـود     جالب است كه بدانيد همان 1

 . دارد داستانهاي پوچي نيز مبني بر شرابخوار بودن حمزه نيز وجود دارد 
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را به عنوان مثال يداشته اند ز ييپاك و خدا يتين ،ناً هر دو طرفيقيرا يز .آمده است
د يهم وجود ندارد كه عمر و ابوبكر از عوا يخيك مدرك تاري يه فدك حتيدر قض
كان خـود داده باشـند   يا آنرا به نزديده كرده خودشان استفا يخوشگذران يفدك برا
ز عمـر  ين نيهم يو برا .دفع شورش رده بوده است يز سپاه برايت آنها تجهيبلكه ن

  ...آنرا پس داد و )تيتول(ابن خطاب دو سال بعد 
قُْل إِنََّمEا أَنEَا [ ة انسانها هستنديمانند بق يو روح يامبران و امامان از نظر جسميپ •

ان يـ خوشبختانه آقا .مانند شما هستم يبگو من بشر :}١١٠:الكھ;ف{] ُكمْ بََشٌر ِمEْثلُ 
ـ آنـان ن  يگـ  و بلند مرتبه )كنند يينجا داستانسرايتوانند در ا يگر نميد قـاً بـه   يز دقي
قادر به انجام گنـاه نباشـد و بـه     ،به طور خودكار يرا اگر كسين خاطر است زيهم
ـ ا .نكرده است يهنر ،ها باشد يقادر به تحمل سخت يكيولوژيزيطور ف ن يـ ن كـه ا ي

خـود مرتكـب گنـاه نشـده و      يواال يشـه هـا  يمـان و اند يه بـر ا يبزرگواران با تك
گـران درس و الگـو   يد يتوانـد بـرا   ياند جالب است وم كرده يها را تحمل م يسخت

 .زيو شرك آم ييايخوليش باشد و نه اوهام ماليبوده و قابل ستا
 .شـود  يم يكند و سرگرم فروع و حواش يم شتر موارد اصول را رهايعه در بيش •

ـ  ،اصل در اسالم او بـه دنبـال جنـگ و تفرقـه و بـازكردن مسـائل        ياتحاد است ول
ست بلكـه اصـل   ين ...حفظ كردن و ،خواندن ،اصل ،ا در مورد قرآني .است يخيتار

در  .عمـل بـه آن اسـت    :ات آن و سپس به عنوان اصل مهمتـر يشه در آيتامل و اند
او اصل را  يت پاك است وليمان و نياصل بر تعقل و عمل و ا ي،گمورد روش زند
شـه و تعقـل   يز انديـ ن عبادتهـا ن يكه باالتريدر حال .دهد يتعبد قرار م  بر شفاعت و

و مبـارزه   يه حماسـ يـ جاد روحيا :اصل ،ان عاشورايدر مورد جر .عنوان شده است
نجا آدم فكـر  يدر ا ير ظلم و ظالم است وليو تحق يبا ظلم و نشان دادن زشت يطلب
 ،دن بـه هـدف  يرس يبرا .روز است و مظلوم شكست خوردهيشه پيكند ظالم هم يم

و مشورت با اهل فن و تعقل و تدبر است  يزياصل بر تالش و كوشش و برنامه ر
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نها كه برشمردم واقعاً در سـطح  يا .از گذاشته استياو اصل را بر دعا و نذر و ن يول
و  .كننـد گناهكارنـد   يدانند و مردم را آگـاه نمـ   يكه م يجامعه وجود دارد و كسان

كند كه سرچشمه  يگران را متهم ميده و دينجاست كه خود او به فروع چسبيطرفه ا
 !!! !و اصل را رها كرده اند

اسـت تـا    يخيتـار  يداسـتانها  يشـتر از رو يعه بيان و عمـل شـ  ياطالعات و ب •
مالك و محـك   يكارها و حتكه مالك همه يدر صورت )چه برسد به قرآن(ث ياحاد
ـ   يتـوان  دسـتكار   يدر قرآن  نم يآر .قرآن است ،ثياحاد ـ بـا روا  يكـرد ول ت و ي

 يشتر در آنهـا اثـر مـ   يكه مردم هم بهتر آنرا دوست دارند و هم ب(ث يداستان و حد
ه هـم از  يك آيا يث يك حدي يان گاه حتين آقايا .كرد يتوان همه كار يم )گذارد
آن  مو به مو از  ين را با تمام شاخ و برگهايدروغ يقصه هاتمام  يستند وليحفظ ن
  .حفظند

 يك رخ مـ يـ ن دوست و افـراد نزد يكه ب ييآدم امروز همه در دعواها و نزاعها •
چنـد   ياز رو يدانم چگونـه عـده ا   يست و من نميتواند بفهمد حق باك يدهد نم

  .دكنن يدرباره افراد قضاوت م يخين تاريف شده و دروغيداستان تحر
 يپـا  يد جايما است و ما با يم و رفتار او الگويهست يرو عليپ ياگر ما براست •

 )ن شعارها كه گفتن آن آسان و عمل بـه آن دشـوار اسـت   يو از هم(م ياو پا بگذار
عت كرد يب ،حضرت عثمان يبا حضرت عمر و حضرت ابوبكر و حت يحضرت عل

نكه تو اگر يا يعني ؟چه يعني نيا .ر فرزندانش دفاع هم كردياز آنها با شمش يو حت
ا تـو كاسـة داغتـر از    يآ .چ نگويساكت باش و ه ،درباره خلفاء يرو او هستيواقعا پ

فضـل و   يكه ادعـا  ياز كسان يكنم ول يتعجب نم يمن از مردم عام .يآش شده ا
ـ يز ينكه قبول كنم كاسه ايكنند در تعجبم مگر ا يدانش و مال بودن م م كاسـه  ير ن

 .جاد تفرقهيا ياستعمار برا ياز سو يفه ايدارند و وظ يمنافع ،ادن افرياست و ا
 منابع 
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 قرآن  -

  ميپوست را بهر خران بگذاشت            م يمــا ز قــرآن مغز را بـرداشت
  در منتهـا يو رسـ يدر نلغـز         ن نكته ها  يخواه تا ز ياز خدا م

  درون چه شدند يقوم ،ان رسنگمــره شدند                    ز يزانكه از قرآن بس
  سر باال نبود يچون تو را سودا            عنود  يا يست جرميمر رسن را ن
  ن عجب نبود ز اصحاب ضالليا                        ر قاليند غيكه ز قرآن گر نب

    
  
  
  يمولو يمثنو
دن بـه عـزت و سـعادت    يو رسـ  ين از انحطاط و ذلـت كنـون  يمسلم ييرها يبرا 

اسـاس و اوهـام    يب يشناخته شود و پندارها يقيالزم است كه اسالم حق ،نينخست
ـ  ينيد ديكه به نام افكار و عقا يباطل ـ   يدر ب از  يان بعضـ يـ در م ين تـودة عـوام حت

ـ افته از ميز رواج يخواص و طبقه روشنفكر و درس خوانده ن نكـار  يو ا ...ان بـرود ي
فقط قـرآن   يع كتب آسمانيان جميرا در ميز .منحصراً در اسالم ممكن است و بس

 ...محفوظ مانـده  ....جيدر همان زبان زنده و را يفير و تحرييچ تغياست كه بدون ه
ع دردها و اصالح همه مفاسد و وصـول بـه همـه سـعادات را     ين درمان جميبنابر ا
 ياهللا عليـه وسـلم  بـرا    يامبرصـل يكـه پ  ين است راهيو هم .د از قرآن خواستيبا
كم الفـتن  يفـاذا التبسـت علـ   ( :ها نشان داده و فرموده يسخت ها وياز گرفتار ييرها

شب  يآنگاه كه انواع بال و شدت مانند پاره ها :)كم بالقرآنيل المظلم فعليكقطع الل
و پس از چنـد جملـه    .ديد به قرآن پناه بريپوش خت و شما را فرويك در هم آميتار
ر يخود قرآن ن .كند يت مين راه داللت و هدايقرآن راهنماست به بهتر :گر فرموديد

ــ ــالم مــ  ين حقيهم ــت را اع ــد يق ] إِنَّ َھEEَذا القEEُْرآََن يَْھEEِدي لِلَّتEEِي ِھEEَي أَْقEEَومُ [ :كن
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 يين قرآن بـه راه و روش راسـت تـر و اسـتوارتر راهنمـا     يمحققاً ا : }٩:ا	سراء{
  1 .كند يم

ـ  يعه و سنيش يب به اتفاق علماياكثر قر اسـت   يمعتقدند قرآن موجود همان قرآن
ـ ا زيـ ه از آن كـم و  يـ ك آي يامبر نازل شده و حتيكه توسط خداوند بر پ اد نشـده  ي

  2.است
ق يـ ن تحقيان آن در ايرسد كه ب يات قرآن چند نكته به ذهن ميدر فهم و عمل به آ

  :رسد يبه نظر م يضرور
ـ ا تبليـ  ياسـ يش بردن اهداف سيپ يات قرآن براياستفاده از آ �  ،ك مكتـب يـ غ ي
 )هللا ان الحكـم اال (مانند خوارج كه شعار خود را  .ناپسند است ار زشت ويبس يعمل

  ...زه كنند ويقرآنها را بر سر ن :ا عمروعاص كه گفتي .قرار دادند
به خصـوص شـد    يار اشتباه است كه فقط هر كس وارد ساختمانيبس ين فكريا -
و اگر كند  يدرست فكر م ،ديپوش يو لباس مخصوص ...)ايا حوزه يبه نام دانشگاه (

شـمندان بـه   ير انديا ضمن تبادل اطالعـات بـا سـا   يگر با مطالعه در خانه يد يافراد
علم به  يعني يا درك تفكر اسالميآ يبراست .سخن آنها اشتباه است ،دنديرس يجينتا

عه بـر سـر   يو ش يسن ين خود علمايب يكه حت( يده صرف و نحو عربيچيقواعد پ
هـوده وجـود داشـته و    يالف نظر و مباحثات بقرنها اخت ي،ك كلمه مثالً مولي يمعنا
 ث؟يا فهم و عمل به روح قرآن و احاديمهمتر است و  )دارد

د در يـ ر كنـد با يش تفسيگفتند هر كس قرآن را با عقل خو :يعتيشر يدكتر عل -
مـن   :اهللا عليـه وسـلم    يامبرصـل يكه سـخن پ يدر حال .ديفرود آ يمنگاهش آتشينش
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 2ص . محمدتقي شريعتي .تفسير نوين  1
فـرو فرسـتاديم و خودمـا نگهـدار آن     مـا قـرآن را   : } 9:الحجر{] إِنَّا نَحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ[ 2

 .هستيم 
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 يرا(هر كـس بـا نظـر خـودش      يعنيمن النار است  تبوء مقعدهيه فليفسرالقرآن برا
اسـت و اصـل    يو منطقـ  يار علميبس ين سخنيو ا ...ر كنديقرآن را تفس  )خودش
و  يات شخصـ يد ذهنش را از نظريقت بايحق يق است كه محقق در جستجويتحق
 يمتنـ  يكند تا وقت يخال يشداورياز پ ييو به اصطالح دانشمندان اروپا يد قبليعقا
را  يريـ و تعب ينكه هر كلمه اينه ا .ابديآنرا بتواند در يقيحق يكند معن ير ميرا تفس
ه و يده خاص خود آن را توجيقه و عقيق دهد و با سليخود به زور تطب يقبل يبا را
ـ  "عقـل "را  "يرا"ارانه يم چطور هوشـ ينيب يم .ديل نمايتاو كردنـد و چـون    يمعن

امكـان نـدارد    "عقل"جز با  يتابو ك يدن و عمل كردن به هر سخنيخواندن و فهم
دن و عمل كردن به قرآن ينكه مقعدشان نسوزد از خواندن و فهميمردم را از ترس ا

م كردند بر خالف يرا تحر "ر به عقل يتفس"كه  يترساندند و بعد خودشان در حال
ل كردنـد و  يه و تاويف و توجيتحر "خود  يرا "قرآن را سراسر به  ،ثين حديهم

ا فحـش و  يـ د يـ ف و تمجيـ كردنـد كـه همـه اش در تعر    يمعرف يبه صورت كتاب
غمبر است و آن هم چون از آنهـا  يرامون پينسبت به چند نفر از اشخاص پ ييبدگو
كه خود آنها هم  يبه طور ،م استيرمستقيه و غيهمه اش به گوشه و كنا ،ترسد يم

 1 !شوند يمتوجه نم
 يد كسـ يـ د از خود قرآن فهمير قرآن را بايات قرآن و تفسيمنظور خداوند در آ -

ازمنـد  يدرك منظـور خداونـد ن   ين شـده باشـد بـرا   يعجـ  يات الهيكه روحش با آ
ت و يت آمده و مرتبـاً خـودش را نـور و هـدا    يهدا يكه برا يزيچ .ستيگران نيد

 يگـر يو معـرف د  يازمنـد بـه هـاد   يتواند ن يكرده نم يلة نجات معرفيفرقان و وس
خداوند به صراحت اعالم كـرده   .شود يپوچ م ك دور و تسلسلير يرا درگيباشد ز
ِكتEَاٌب أُْحِكَمEْت آَيَاتEُهُ ثEُمَّ : [ز داخل خود آن اسـت يل آن نيست كه تفصين كتابيكه ا
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لَْت ِمْن لَُدْن َحِكيٍم َخبِيرٍ  م يب اسـت اگـر معتقـد باشـ    يار عجيو بس  }١:ھ;ود{] فُصِّ
ف يـ نگونه بـاب تحر يا و .گران استيف توسط ديل و تحريازمند تاوين ين كتابيچن

ـ  يمانند كش .ميهمه باز كن يقرآن را برو  .دين مـردم و خداونـد نشـو   يشها واسـطه ب
ما با خداوند مرتبط شوند و فقـط او را شـاهد و   يد مردم خودشان مستقياجازه بده

  .د شونديد مردم به مرور دچار شرك و تردينگذار .اتشان بداننديناظر اعمال و ن
ـ از  يو خارج از چارچوب معمول معرفت ير عرفيغ ليتحل يل به معنايتاو - ك ي

ل در كالمـش را  يـ چكس تاوين خاطر باشد كه اصوالً هيد به هميشا .موضوع است
 1 .شوند يل معموالً طرد ميپسندد و اهل تاو ينم
ممكن است استناد بـه عقـل    ،وجود دارد  ..مانند قرآن و يكه منابع ييدر جا :عقل 

 :م كـه يد دقـت داشـته باشـ   يبا يشود ول يكم ارزش تلق ،نياز متعصب يدر نزد برخ
ن فصـل  ياول ينيكل.رديگ يل قرار ميه و تحلير و تجزين عقل مورد تفسيقرآن با هم

ث معتبـر  يـ را تحت موضوع عقل و با ارائـه احاد  )ياصول كاف(از كتاب معتبر خود
عقـل و  ز از عموم مردم دعوت به تيات قرآن نيآ يجا يعنوان كرده و در جا ياديز
تفاهمـات   شـتر سـوء  يتوان گفت ب يقاطعانه م .ل شده استينش در مسايشه و بياند
بـه خـاطر    ،ن دو گروهين ايك جانبه محققي ينطور نگرشهايو هم يعه و سنين شيب

ع يوقـا  يد عقل محض به بررسـ ياز د يه بوده و كمتر كسيبا قض يبرخورد احساس
ـ ن ياختالفات فعل يشة اصليپرداخته است و ر بـه   ين نگـرش احساسـ  يدر همـ ز ي
 2 .موضوع است
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حتي اگر در يك خانواده ، زن و مرد با ديدي احساسي به مسائل نگاه كننـد كارشـان بـه اخـتالف و در      2
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ْطنَا فِي الِكتَاِب ِمْن َشْيءٍ [  - را در قرآن فـرو   يزيچ چيه: }٣٨:اLنع;ام{] َما فَرَّ
عه يمن شينهمه كه متكلينش را اين ديد است خداوند آخريار بعيبس يآر .مينگذاشت
ر يتفسـ ح و يازمند توضيده و ناقص گذاشته باشد كه نيچيدهند غامض و پ ينشان م
  .گر باشديد يافراد
 یَذلEَِك الِكتEَاُب َ� َرْيEَب فِيEِه ُھEدً [: ديـ خوان يقرآن مـ  يكه در ابتدا يه اين آياول -

 يتيدر آن راه نـدارد و هـدا   يچ شـك ياست كه ه ين كتابيا : }٢:البق;رة{] لِْلُمتَّقِينَ 
 ح وياز بـه توضـ  يست كه نيدر آن ن يشك و شبهه ا يعني( .زگارانيپره ياست برا
  )ان داشته باشديه آقايتوج

 يد تمـام ييـ ق نهج البالغه اسـت كـه موردتا  ين تحقيگر ما در ايمنبع د :نهج البالغه
 .باشد يان ميعيش
خ ين تـار يد و محققـ ياسـات  يد تمـام ييكه مورد تا :ره ابن اسحاقيو س يخ طبريتار

  .باشد يم يغرب يو حت يعه و سنيش ياسالم در دانشگاهها
 ):يعيره ابن اسحاق شيس اي(رة ابن هشام يس
راد گرفته بودند كـه چـرا   يآورم كه به او ا يرا م يعتيشر ينجا سخنان دكتر عليدر ا

 يكسـان  -1  :ياستفاده كرده ا يخ طبريره ابن هشام و تاري، از س قات خوديدر تحق
ا يـ  يخيق تـار يدر تحق .وارد نبودند يك كميرند به اصطالح يگ يراد را مين ايكه ا

ك ماخـذ  يسند قرار دادن  ،متد است و آن .ك رسم استي ينسخ علمح يدر تصح
سـند   .سـد ينو يمـ  يرا در موضـوع  ياست كه كتاب يمحقق يا سه ماخذ برايا دو ي

سـند قـرار    ...ترجمه اسـت  ير از ماخذ قرار دادن و متن قرار دادن برايقرار دادن غ
وان حـافظ  يـ درا از  يمـثالً نسـخه ا   .اسـت  يخ نگـار يتـار  يك اصطالح فنيدادن 
ن يـ ك از ايـ هـر   .ا وجـود دارد يوان حافظ در دنيهزار نسخه از د .كنم يح ميتصح

نكه يا يكي ...:كنند يح مينسخه را دو جور تصح .دارند يگر اختالفينسخ با نسخ د
مـان  يوان حـافظ را جلو يست تا هزارتا نسخه ديم صدتا دويريبگ يديك دفتر سفي



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

ست تا نسـخه  يك شعر را در صد تا دويم و ينشعرها را بخوا يكي يكيم و يباز كن
سـت و  يگر نيد ين نسخه هست و در نسخه هايكه در ا يم و هر كلمه ايقرائت كن

بـه البـه    :كجا نوشته شـده يمثالً  .ميگر است به ذوق خودمان انتخاب كنيا جور دي
ك يـ در  .به طعنـه گفـت   :گر گفتهيك نسخه ديدر  .ر مجلس تو شوميم يگفت شب
نسـخه   6تا  5ن يا يما به عنوان مصحح تو .گفت يبه شوخ :مثال گفته گرينسخه د
به صورت  ..1 .ميكن يرا انتخاب م يكين كلمه اختالف دارد به ذوق خودمان يكه ا
باتر اسـت درسـت   يم زيدين نسخه ها را كه ديك از ايبه ذوق خودمان هر  يبيترك

و  .ميسـ ينو يعـد مـ  م و بيكن يمحكمتر است انتخاب م يتر است و از لحاظ شعر
است كه هر مصرعش مربوط بـه   يم غزليا نجور انتخاب كردهين غزل را كه ايبعد ا
كند  يال ميگرچه ظاهرا آدم خ .ح غلط استين روش تصحيا .از نسخه هاست يكي

ن نسخه واحد مـا مـنعكس   ينها در ايسه شده و همه ايچون هزارتا نسخه با هم مقا
بـر عكـس از نظـر     .درسـت اسـت   يليما خشود نسخه واحد  ياست پس معلوم م

نكه هر نسخه چون احتمال غلط بـودن  يا يبرا .ستين نسخه قابل ارزش نيا يعلم
م يم و از هر هزارتا انتخـاب كنـ  يب كنيم و تركيدارد اگر هزار نسخه را با هم بسنج

ح شده مـا نوشـته شـده هـزار برابـر      يكه در نسخه تصح ياحتمال غلط بودن شعر
به عنـوان   .ننديگز يك نسخه را بر ميكنند كه  ينكار را ميا يد علماز نظر مت !است

مسلم است كه غلط اسـت همـان غلـط را در     يك كلمه ايدند ياگر د .نسخه اصل
ن مـتن در  يـ كه دارد را بـا ا  يگر را اختالفاتينسخه د 999بعد  .كنند يمتن حفظ م

د كه احتمال غلـط  يدار ين متد متنينكه شما با ايا يبرا .نه در متن .سندينو ير ميز
و چون اختالف نسخه هـا را   .ك نسخه استيبودنش به اندازه احتمال غلط بودن 

گـر  يد و هـم اختالفـات د  يـ ك نسخه داريسند شما هم ينو يم ير هر كلمه ايدر ز
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د و يـ ف كنيد به ذوق خودتـان تـال  يتوان يد ميجلو چشمتان دار ،رينسخه ها را در ز
را  يخينكه هزار تا كتـاب تـار  يا يهم به جا يخيتب تاردر ك .ديرا انتخاب كن يكي

ـ  يكه به ذوقمـان رسـ   يرا طور يم و هر گوشه ايبردار ـ ا(م يد آن را انتخـاب كن ن ي
 يشـود از هزارتـا كتـاب مجموعـه ا     يمـ  يكه مجموعـه ا  يكتاب ما همان اندازه ا

دو  ايـ ك يـ ن است كه يكنند و آن ا يك كار مياز نظر متد  )شود از هزارتا غلط يم
و بعد در موارد اختالف در  يخيدهند به عنوان سند تار يقرار م يا سه نسخه اصلي

ـ ا احتمال غلـط بـودن درش هسـت در ا   ين نسخه ها كمبود دارند يكه ا يمورد ن ي
ره ابـن  ين من سيبنابر ا .شود يگر مراجعه ميد يگر به كتابهايد يموارد به نسخه ها
 ...ترجمـه  يق نه متن برايتحق يرار دادم برارا متن قرار ندادم سند ق يهشام و طبر
ن نسـخه مراجعـه بكنـد و چـون     يتـر  يميبه قد يستيانسان با يسيخ نوياز نظر تار

مـن   يسيره نوينه سيخ است در زمين تاريتر يميقد يخ طبريره ابن هشام و تاريس
ق ين قانون را نداند متد تحقيا يق هر كسيدر متد تحق ...آنرا عنوان مطلب قرار دادم

ده ام يـ قه و بنـده عق ينجـا اخـتالف ذوق و اخـتالف سـل    يداند ا يخ امروز را نميتار
اسـت كـه    يزيـ ك چين يا .!ستياست ن يده تان آنجورياست و شما عق ينجوريا
ن يـ ن است بـه خـاطر ا  يمخالف با ا يو اگر كس .و به آن عمل كرد .د فرا گرفتيبا

 ين است كه سند را وقتيو آن اداند  ين را نمياست كه اصل مورد اتفاق همه مورخ
ك مالك وجود دارد البته مـالك صـحت سـند    يخ يم در تاريريم سند بگيخواه يم
نسـبت   يخيك كتـاب تـار  ين است كه يمالك اولش ا :ن مالك استيچند يخيتار

ن يـ كه ا يخيرا داشته باشد به موضوع تار ين فاصله زمانيكتريگر نزديد يبه كتابها
ـ ينـه را بب ين فاصـله مد يكتـر ينكـه از نزد يا يبرا ...دهكتاب درباره اش نوشته ش م ين

ـ يانـد   يشود گفت آنها سن ينم ...و ابن هشام نشسته اند ياست كه طبر ييجا  يعن
ست كه همه از اول تا آخر هـر چـه را   ين به آن معنا نيا ...يا ناصبي يوهاب يعده ا
 !وسـلم  اسـت  اهللا عليـه   يامبرصـل يف شده دروغ و بر ضد خاندان پيسند تحريبنو
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ن عصر حاضر نشان دادند و احساس كردنـد كـه در   يدر هم يعه ما حتين شيمورخ
ـ يا سي ين طبريمثل هم يخين اسناد تاريتر يميقد مسـند احمـد    يره ابن هشام حت

شـها و  ين ستايتر ين و عاليح مسلم حساس تريا صحي يح بخاريا صحيابن حنبل 
 يت حضرت علياحق يت و حتليش و فضيعه در ستايات خاص شين روايمستندتر
نهـا همـه را   ياگـر ا  ...)و ياعتقاد بـه مهـد   ،ر خميغد  ،امامت( .گران نوشته انديبر د
ـ   ياند و قابـل اعتمـاد ن   ينها سنيك كلمه كه ايم در يكن يم نفيبخواه  يسـتند هـم ب
ـ    يـ كرده ا يسندگانين نوينسبت به ا يانصاف  يم كـه در دوران اختنـاق و خفقـان بن

ـ از آ يريتفاسـ  يث و حتيات و احاديه روايام يعباس و بن ش از يكـه در سـتا   ياتي
ك يـ ن فقط به خاطر تحريا ...ر هست نقل كرده انديش حضرت اميت و ستاياهل ب

ك كتاب را بكوبند كه چرا از ماخذ اهل تسنن نقل كرده پس معلوم يعوام است كه 
   1 !است يشود كه سن يم
ن اسـت كـه   يـ وجود دارد ا يخيتار ثيات و احاديكه در رابطه با روا ينكته ا -

مورد آزار  يه در مقاطعيخ تا زمان صفويدر طول تار يعيگروهها و فرق مختلف ش
موارد مجبور به بحـث   ير و انتقاد و در برخيگر مورد تحقيد يو شكنجه در مقاطع

توانـد   يعقل انسان نم  ،لين داليقاً به خاطر هميو دق .شده اند يبان ميو جدل با رق
 يعيث شـ يات و احاديان اخبار و روايناقالن و راو يبرخ يند كه عوام و حتقبول ك
ا يث نشده و يا احاديو  يخيتار يدست بكار جعل داستانها ،ا دفاعيمبارزه و  يبرا

ـ توانـد دال  ين رفتار مـ يا .شاخ و برگ نداده باشند يقيث حقيات و احاديبه روا ل ي
دفاع از افراد  .افراد مورد عالقه او ف وير حريتحق :داشته باشد يمختلف يروانشناس

باالتر بردن مقام آنهـا و كوچـك كـردن افـراد مـورد عالقـه        يمورد عالقه خود برا

__________________________________________________ 
 
درصـد مĤخـذ    90البته دكتر شريعتي آبروداري كرده است زيرا شيعه اصـوال ماخـذ دسـت اول نـدارد و      1

 !!! دست اول مال سني هاست 
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د ماننـد بچـه   ينبا يخيتار يث و داستانهاين در استناد به احاديهم يبرا ...دشمن و
ب يـ م به خصوص اگر سرشار از نكات عجيشنو يهر چه را كه م يكودكستان يها
بلكـه تمـام    .ميما باشد را قبول كنـ  يند ذائقه و احساسات مذهبيخوشا ب ويو غر

ث صددرصد و معتبر يم و احاديد با مالك قرآن و عقل سليث را بايداستانها و احاد
 . ميكن يبررس
 يمالك قطعـ  يز استفاده شده ولير منابع نياز سا  ،به جز منابع فوق :اتفاق نظر -
ن منابع يفقط هم يو صدور را يريجه گينت ل ويه و تحليو تجز يريم گيتصم يبرا
ـ اتفـاق نظـر بـوده و     ،شتر منابعين بيب يا نكه در مورد واقعهيباشد مگر ا يم ا نظـر  ي

 . رامون آن اعالم نشده باشديعه پيو ش يسن ياز سو يمخالف
شمار يمنابع ب ياز البه ال ،ه خوديد نظريينكه جهت تايامكان ا ،محقق يالبته برا -
ن اصل مسلم يطبق ا يول .وجود دارد يدا كند به آسانيپ يمطالب ،خودبه نفع  ،گريد
ا يـ د تمـام آن را قبـول   يا بايل يا دليك سند و يكه هنگام استناد به  يو حقوق يعقل

ك يـ د ييـ جهت تا ينشيدور بودن از هرگونه انتخاب گز يتمام آن را رد كرد و برا
مورد اسـتفاده كـه مـا تمـام      يلبر خالف منابع اص .ر منابع مراجعه نشديبه سا ،نظر

ق  قبـول  ين تحقيا ضرر خود در اين منابع را به نفع يمدارك و سخنان موجود در ا
ن منــابع يز در فقــط در چــارچوب همــيــرا ن يا رديــكــرده و هــر گونــه انتقــاد و 

 1ميريپذ يم
عه بوده اند يا شينوشته اند  ينه مطلبين زميكه در ا يتمام كسان ،خيدر طول تار -
دور  يتوانسـته انـد از تعصـبات مـذهب     يط نمـ ين شرايو مسلماً در بهتر يسنا يو 

__________________________________________________ 
 
مي باشد كه اميـدوارم  ) ع(جلوي نام حضرت علي ) ع(ن تحقيق گذاشتن حرف تنها جانبداري من در اي 1

آن حضرت بر من ببخشايند زيرا در جايي خواندم كه وقتي ايشان باتفاق آن فرد مسيحي به نزد قاضي مي 
قاضـي را  ) ع(روند و قاضي جلوي پاي ايشان بر خاسته و با كنيه ايشان را خطاب مي كنند  حضرت علي 

 .ين تبعيض و برخورد دوگانه  سرزنش مي نمايند به خاطر ا
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تواند انسـان را   يات مين خصوصيمنابع با ا يمراجعه به برخ ،لين دليبه هم .باشند
نوشته شده توسـط ابـن اسـحاق كـه      :ره ابن هشاميس :كند ياريقت يدر كشف حق

ن ثبت يكتريبوده و نزد همان زمان )امبريچند دهه پس از رحلت پ(عه و معاصر يش
صـورت   ياثر او توسط ابن هشام سن ينكه گردآوريع متعلق به اوست ضمن ايوقا

 يم يك نفر سنيعه و يك نفر شيو اتفاق نظر  يخيتار يكيگرفته پس به لحاظ نزد
ـ ينكه تمام محققياعتماد كرد با توجه به ا ،توان به مطالب آن ـ ا ين غرب ن كتـاب را  ي

 .صحت آنـرا قبـول دارنـد    يعه و سنيع مسلمانها از شيكه جم :قرآن .د كرده اندييتا
عه صـحت انتسـاب آنـرا بـه     ين شـ يو تمام محقق يسن يكه اكثر علما :نهج البالغه
خ يك بـه دوران رسـالت ماننـد تـار    يـ ر منـابع نزد يو سـا  .رفته انديپذ يحضرت عل

تضـاد   به زمـان اتفاقـات و   يكيبه علت نزد يخ طبريو تار )عهيسنده شينو(يعقوبي
تواند مورد استناد قرار  يم 1وجود داشته  يعه و سنين شيه بيكه در قرون اول يكمتر
 .رديگ
سـندگان بـه   يا نويمداحان و  يكه برخ يياز خرافات و بهتانها ياريمتاسفانه بس -

س اسـت و  يم بن قيا كتاب سليمانند بحار االنوار  يكنند متعلق به كتب يآن استناد م
د بحار يدان يچنانچه م :ق حذف شده آن است كهين تحقيدر ان منابع يعلت آنكه ا

بـوده   يكل يباشد كه آن هم به صورت جمع آور ياالنوار برگرفته از منابع متاخر م
د مورد دقت و ين نكته كه صحت و سقم مطالب آن بايبه ا يشخص مجلس يو حت
 ،آثـار صـدوق   ،ربحار االنوا 14تا  11در جلد : مثالً .رد اعتراف كردهيقرار گ يبررس
اخبـار   ،ان و مانند آنهاير مجمع البيتفس ي،اشير عيتفس ي،م قميابن ابراه ير عليتفس

ژه يـ عبداهللا ابـن سـالم و بـه و    ،چون كعب االحبار ياهل سنت كه برگرفته از كسان

__________________________________________________ 
 
زيرا اين گذشت زمان بوده كه تضادها را شديد و شديدتر كرده و مسلما در گذر زمـان بـه تحريفـات و     1

  دروغها و بهتانها دامن زده است 
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م كعب االحبار و وهـب  يجالب است بدان( 1.وهب ابن منبه است فراوان آمده است
ن كتـاب در عصـر   يـ د دانست  كـه ا يضمناً با) اند ان بودهيودهيابن منبه منبع اخبار 

 يه تعصبات جاهالنه فراوانينوشته شده و دولت صفو )نيشاه سلطان حس (ه يصفو
ز يـ طـرف ن  ين بياز محقق يبرخ 2ع و مبارزه با تسنن داشته است يدر خصوص تش

 .افته استينگارش  يه جدليمعتقدند كتاب بحار االنوار بر پا
د تا يموجب گرد يعوامل چند :د گفتيبا يخيتار يره هايدر مورد سدر انتها  -

اهللا عليـه وسـلم  و    يره رسـول خـدا صـل   يكه به حفـظ سـ   يديدر كنار عالقة شد
الت ين تمـا يا .ديد آيز پديره نيف اخبار سيل به تحريات آن وجود داشت تماييجز
لـه  يالفـات قب ن اختيو همچنـ  يو فرقه ا ياسيس يهاياز دسته بند يتوانست ناش يم
ره دان به جـدا كـردن اخبـار درسـت و     يعالمان س يتوجه يهمچنانكه ب .باشد يا

ره يدر كتـب سـ   يفراوان يهايسبب رسوخ كژ ،ز و هر خبريهرچ يتوجه به گردآور
اهللا عليـه وسـلم  در    يد توجه داشت كه پس از رحلت رسول خدا صـل يبا .ديگرد
شه يكه ر ياسيس يهايمد و جناح بندد آيش پديان قريم يياختالفها ي،اسيل سيمسا

ك از جناحهـا از  يـ گذشته داشت سبب جدا شدن منـافع هـر    يله ايقب يدر نزاعها
و دفاع آنان  )41سال (ه يام يكار آمدن  بن ين نزاع پس از رويشدت ا .شد يگريد
ـ توانسـت نگـرش ا   يو انصـار مـ   ينخست در برابر امـام علـ   يراث خلفاياز م ن ي

شركت كننده در موافقت  ين اسالم و گروههايوادث عهد آغازگروهها را درباره ح
وجـود دارد كـه    يينمونـه هـا   .و مخالفت با رسول خدا متفاوت از هم شكل دهـد 

است  يشياز گرا يره ناشيموجود در س يهايفها و كژياز تحر يدهد بخش ينشان م
 3. گر تالش كرده استيد يب برخياز جناحها و تخر يم برخيكه در تعظ

__________________________________________________ 
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ـ را بـا عقـل    ياريموارد بس يانسان در طول زندگ :اعاجم  - ا مشـاهده حاصـل   ي
 :كند  به عنوان مثال يق ميز تصديت به آن اذعان دارند او نيكند بلكه چون اكثر ينم
را مـا   ...امكان شكافتن هسته اتم و ،وركيويبه نام ن يوجود شهر ،نيكره زم يگرد

م به صـحت  يده ايتر منابع و افراد شنشياز آنجا كه از ب يم وليشخصاً تجربه نكرده ا
دارد  يخيت تـار يـ شـتر ماه ين علت چـون بحـث مـا ب   يبه هم .ميافته ايان يآن اطمن

از آنجا كه دروغگو فراموشكار  ياست ول يبزرگ يخ دروغگويدرست است كه تار
ق متـون و  يـ و تطب  )بـه دور از احسـاس و تعصـب   (تعقل  يتوان با اندك ياست م

نكـه  يگـر ا ينكتـه د  .ن دروغگو را بـاز كـرد  يمشت ا ،با هم يخيمدارك مختلف تار
چهرة  )پس از چند قرن(چگاه يه يشود ول يا دروغ ميع دچار اشتباه يخ در وقايتار
ر ملـل  يا فرهنگ سـا ي يخياگر به كتب تار .دهد يك انسان بد نشان نمياز  يمطلوب

 .كـرده باشـد  ش يرا سـتا ...  تلـر و يه ،زيـ چنگ ،نرون يد محال است كسيمراجعه كن
ن خـود نشـان   يـ ن بود ايدر ب يخ اجماعيك انسان در تاريد يين اگر در تايهم يبرا

  .آن فرد است يو خوب يدهنده درست
جلـب   يار مهـم و علمـ  يبس يدر خصوص ذكر منابع توجه خوانندگان را به نكته ا

ـ ا واقعه و روايك متن يذكر سند  يكنند اگر برا يفكر م يبرخ .كنم يم ت صـدها  ي
ن پنـدار  يالبته ا .دهد ين به متن آنها اعتبار و قوت مياورند ايبع از طرق مختلف بمن

ـ يا كتابها ين كتاب يم اوليغلط است و راه درست آن است كه بفهم ا يـ ن فـرد  يا اول
 يا از چـه طرقـ  يـ  يبوده و از چه كسـان  يكه آن واقعه را گفته اند چه كسان يافراد

ن يع را از همـ يوقـا  يسندگان قـرون بعـد  ينورا پر واضح است كه ينقل كرده اند ز
ا اشـتباه كـرده باشـد    يا كتاب او دروغ گفته يافراد نقل كرده اند اكنون اگر نفر اول 

كـه   يعه ايدرسـت ماننـد شـا    .شـود  ياثر مـ  يز بين ين قرون بعديناقل يگفته تمام
 يراو يفهمـ  يمـ  يكنـ  يم يبررس يافتد و وقت يونها نفر ميليناگهان بر سر زبان م
عه يشـ  يتهاياز سا يكيدر : مثال .مغرض و دروغگو بوده است ينخست آن شخص



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

ه از حضرت فاطمه در صدها كتاب ذكر شده اسـت  يدم كه نوشته بود خطبة فدكيد
 يك نفر به عنوان محقق بيكه يهنگام ين خطبه است وليل بر صحت اين دليو هم

ن خطبـه  يـ فهمـد ا  يزد مـ يخ يبه جستجو بر م يخين كتب تاريخ و بيطرف در تار
النساء آمده كه احمد ابن ت سال پس از هجرت در كتاب بالغا 240ن بار ياول يبرا
سـال قبـل    122كند كه  ينقل م يسنده خطبه را دارد از قول كسينو يعنيطاهر  ياب

  !كشته شده است
  يس هالليم بن قيسل يرامون كتاب جعليكوتاه پ يسخن

ن كتاب گرفته شده اسـت كـه   يعه از هميش سندگانياز استنادات كوبنده نو ياريبس
م و بالواسـطه  يمشـاهده مسـتق   يمـدع )  يمحكم كار يبرا(م يسل يعنيسنده آن ينو
 ،ا از قـول سـلمان  يكند و  يم نقل ميا آنها را مستقياست كه  يشماريع مهم و بيوقا

 يالبتـه جـا   ...پسر عمر و پسـر ابـوبكر و   :و از جناح مخالف  ،ابوذر ي،حضرت عل
توانسته با تمام سران و افراد شاخص از دوسـت   يشان مياست كه چگونه اتعجب 
  :د گفتيك شده و محرم راز همه باشد؟ در ادامه باين نزدين چنيو دشمن ا

  :داند يم يرا موهوم و افسانه ا ين شخصيوجود چن 1ونينيماس �
L.MASSIJNON,EXPLICATION  DU  PLAN  DE KUFA. (PARIS? 1935D?P?360  

ع اسـت  ين كتاب از جمله مجهوالت منسوب بـه اهـل تشـ   يا :سدينو يم 2رهيگلدز
  1 )38همان منبع ص (

__________________________________________________ 
 
. عالقه وافر خود را بـه او بيـان كـرده اسـت     ريعتي در كتاب كويرماسينيون استاد دكتر شريعتي بوده و ش 1

و حـالج نوشـته او   ) سـلمان پـاك   ( عميقي پيرامون سلمان ماسينيون كتب بسيار علمي و تحقيقي دقيق و 
چندين هزار فيش در رابطه با زندگاني حضرت فاطمه تهيه كرده ولي متاسفانه به علت مـرگ ، موفـق بـه    

 .تدوين آن نشد 
. اكثر محققين مي دانند كه ماسينيون و گلدزهير از محققين بي طرف و به نام در روايـات شـيعي هسـتند    2

 .قه آنها به شيعه از البه الي تحقيقات آنها پيداست البته عال
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بـه هنگـام    :ن شخص در همـه مواقـع مهـم حضـور داشـته     يب است كه ايعج �
را از آنهـا ثبـت    ين اوست و مـوارد يبه همراه سلمان و مقداد بر بال 2ابوذر يماريب
ست  در سـال  ياز او در دست ن يهـ تا آغاز خالفت عثمان خبر 16كند از سال  يم
در سـال   .كند يم كه سخنان ابوذر را ثبت مينيب يهـ او را در مكه همراه ابوذر م 30
 35در سـال   !سدينو ياو را م يايم كه وصاينيب ين ابوذر مياو را در ربذه بر بال 34

 .شـود  يدر جنـگ جمـل حاضـر مـ     .ديـ آ ينه به كوفه مياز مد يهمراه حضرت عل
در  .سـد ينو يرا م يم كه خطبه حضرت علينيب يه مياد ابن ابير خانه زسپس او را د

در صـف مقـدم    يو .شـود  ين آماده مينبرد صف يبرا يهمراه حضرت عل 36سال 
!) رسـد  يبـه او نمـ   يبيچ آسيشه هيو مسلما مانند هم(كند  يع را گزارش مينبرد وقا

فـه  يرود تـا حذ  يمـ ن يگردد و از كوفه به مـدا  ين به كوفه بر ميبعد از جنگ صف
ه يـ فه عليسـق  يان توطئـه سـر  يـ فه در جريرا حذيز .ن را مالقات كندياستاندار مدا

با چه (خ ثبت شود يد در تارياو با يده هايده ها و شنينهضت اسالم قرار داشته و د
گفتـه انـد و چـرا     يرا مـ  ين اسرار مهميبوده چن يم كه هوادار عليبه سل ياعتماد
 يبرا 39در سال  )!؟...استاندار مدائن باشد و يمت علد در حكويبا 3ن شخصيچن

نـه  يسپس به مد !است يشاهد شهادت عل 40در سال ! شود ين آماده مينبرد با مارق
ه را از يـ معاو يق شده و بخشنامه سـر يه رفيادابن ابيز يبا منش 49رود در سال  يم

سـن او را  پـس از شـهادت امـام ح    50در سال  !كند ياو گرفته و در كتابش ثبت م
                                                                                                                                                        

جالب است كه بدانيم اين دو نفر يعني ماسينيون و گلدزيهر  تحقيقات جالب و علمـي و كارشناسـانه و    1
عميقي در برخي مباحث تشيع انجام داده و مسلماً به علت مسيحي بودن به دور از تعصبات فرقه اي و بي 

الي متون  نكته ديگر اينكه تمايل و عالقه خاص آنها به شخصيتهاي تشيع از البه. د طرفانه قضاوت كرده ان
  .آنها به روشني مشهود است 

 .نه آن بيماري كه منجر به مرگ ابوذر در ربذه شد  2
دقيقا مانند خـوارج  !!! ( البته به عقيده شيعه زيرا مانند هميشه عوام شيعه مسائل را بهتر از امام مي فهمند  3
( 
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سعد بـن عبـاده    س بنيه و قيمعاو يم او در مجلس گفتگوينيب ينه ميناگهان در مد
در  .در كوفـه اسـت   52در سال  !كند يه مياز گفتگوها ته ينفوذ كرده و گزارش ...و

و آنـرا   !كنـد  ين گـوش مـ  يامام حس يخيتار يدر مكه و در منا به سخنران 58سال 
 ،تمـام اسـرار   يت و دانـا يـ ن عاشق اهـل ب ياب است چرا يعج ( .دينما يگزارش م

ار مهم دهـه  ياز حوادث بس )؟شود يد نميرود و شه ين به كربال نميهمراه امام حس
در  يچ خبريه ...ن و نهضت مختار ويام توابين از قياز شهادت امام حس يهجر 60

 !!!1.رديم يم 76در سال  !ستيكتاب او ن
م يسـل  :مطالب يراو .شود يدا ميپ يهجر 4ل قرن ين كتاب در اوايسر و كله ا �

جـاد  يا يبـرا (ان يـ هودين كتاب سـاخته دسـت   يبه فرض محال كه ا.  است و ابان
نباشـد و   )از نفوذ روز افزون اسـالم در جهـان   يريو جلوگ يتفرقه در امت اسالم

خ ياز تـار  يچ كتـاب يگرچـه مـا هـ   (م نوشته شده باشد يتوسط سل ين كتابيواقعاً چن
سال  250ن كتابها متعلق به يخ مكتوب شدن اوليم و تاريندار صدر اسالم در دست
ـ يآ) پس از هجرت است و  ياز نظـر علمـ   يسـاله ا  300) فاصـله (ن انقطـاع  يا چن

 ا امكان ندارد در مطالب آن دست برده شده باشد؟يو آ ؟است يرفتنيپذ يقيتحق

 ،رعمـر و ابـوبك   ،ان جنگ احزابين كتاب آمده كه در جرياز مطالب ا يكيدر  �
ل يـ روز شـدند آن بـت را دل  يساخته بودند كه اگر كفار پ يبت ،داخل خانه خودشان

امبر اكرم يو پ !ميم و ما هم مثل شما بت پرستيمسلمان شده بود ياورند كه ما الكيب
اور و يـ فرمود برو آن بت را بشكن و ب يمطلع شده و به حضرت عل يق وحياز طر

كفـار مكـه    يعنـ ي يبراسـت  !بـه دل گرفتنـد   را ينه عليعمر و ابوبكر از همان روز ك
چرا ابوبكر در  يبراست ؟ب دادينگونه فريشده آنها را ا ينهمه احمق بوده اند كه ميا

__________________________________________________ 
 
انتشـارات   23تـا   15زاده ص  ترجمه و تـدوين دكتـر محمـود رضـا افتخـار     . تاريخ سياسي صدر اسالم  1

 رسالت قم
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د و ياهللا عليـه وسـلم  از مـرگ نترسـ     يامبر اكـرم صـل  يـ ان هجرت به همـراه پ يجر
 يلامبر اكـرم صـ  يـ چرا پ ؟امبر را لو نداديامد و پيرون نيكه داخل غار بودند بيهنگام

 يرالحـاج يبعـد ام  يانت آشـكار در سـالها  ين خياهللا عليه وسلم  با وجود مشاهده ا
كه مرتد  يكس يا سزايدهد آ يلشكر تبوك را به ابوبكر م يقافله حجاج و علمدار
مطالـب   ،ن كتـاب يـ ؟ البته در ا؟ين مقامات و مناصبيچن يا اعطايشود مرگ است 

  .ن دست وجود داردياز ا يض فراوانيضد و نق
ن كتاب آنجاست كه محمد ابن يخنده دار و مضحك ا يگر از داستانهايمورد د �

كه محمد يكند در حال يت ميابوبكر پسر ابوبكر هنگام مرگ پدرش دارد او را نصح
سـاله داشـته    2بچـه   يعنـ يسـال داشـته    2بكر در زمان مرگ پدرش فقط  يابن اب
 !!!!!!!!!!1كرده است؟ يحت مين را در هنگام مرگ نصيفه مسلميخل

ن كتـاب آن بـوده كـه    يـ سـنده نـادان و جاهـل ا   ينو يگر از دسته گلهايد يكي �
در  .عت كـرد معـاذ ابـن جبـل بـود     يفه با ابوبكر بيكه در سق ين كسياول :سدينو يم

 !!!!!من بوده استين معترفند كه معاذ در آن روز در يمورخ يكه تماميصورت

نهمـه مهلكـه   ياز ا ،ن كتـاب يا يس راويم ابن قيچگونه سل :نكهيگر ايسئوال د �
ع مهـم سـر بـه زنگـاه حاضـر بـوده       يوقا يجان سالم به در برده و چگونه در تمام

نكـه در  يبا وجـود ا  ؟ستين يخيدر حوادث تار ،ن فرد مهمياز ا يو چرا نام ؟است
 .بوده است يهمه جا حاضر و نخود همه آش

د متعلـق بـه پـس از    م داشته انيسندگان به كتاب سليكه نو يچرا تمام استنادات �
ن پـس از وفـات   ينخست ين كتاب در همان روزهاياست؟ اگر ا يقرن چهارم هجر

 اهللا عليه وسلم  نوشته شده است؟  يامبرصليپ
__________________________________________________ 

 
تعجب من از مردم عامي نيست كه در اكثر مساجد اين كتاب موهوم را مطالعه مي كننـد تعجـب مـن از     1

تـي ايـن كتـاب را چـاپ و     زاده است كه با چه شـور و حرار  استاد دانشگاه آقاي دكتر محمود رضا افتخار
 . منتشر كرده اند براستي كه تعصب ، دكتر و بيسواد نمي شناسد 
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سـال   250متعلق بـه   ،مكتوب ين نوشته هاياول :يطبق تمام شواهد معتبر علم �
از كجا سر  مين كتاب سليباشد اكنون ا ياهللا عليه وسلم  م يامبرصليپس از وفات پ

 ،ر متون معتبـر يشده و چرا مطالب آن با سا ين قاعده مستثنيدرآورده و چگونه از ا
  ؟مخالف است

مولـف كتـاب    يمعروف بـه ابـن غضـائر    يداله غضائرين بن عبياحمدبن حس �
ن ياز عـالمتر  يكيهـ  450تا  430 ين سالهايب يمتوف ،عيمذهب تش يدارا ،الضعفاء

م يسـل  :سـد ينو يم 1)الضعفاء (در كتاب خود  ،سال قبلكارشناسان علم رجال  هزار 
ن يحسـ  بن يو عل) ع(ن يو حس) ع(حسن ) ع(از ابوعبداهللا  يعامر يس هالليبن ق
 ياصـحاب مـا مـ    .ن كتاب مشهور به او منسوب اسـت يكند و ا يت نقل ميروا) ع(
اما من خـود   .ستين ياديهم از او  يست و در خبريم شناخته شده نيند كه سليگو

ابـن   .2ده اميـ اش از او ديع يات ابان ابيجز كتاب او و جز روا ينامش را در موارد
م ياز او آورده اما خود كتاب منسـوب بـه سـل    يثين احاديرالمومنيعقده در رجال ام
 يخطـ  –به نقل از كتاب الضـعفاء   43همان منبع ص ...(است يبدون شك ساختگ

 155از مجموعـه   يعكس 5ورق  يجفه اله نيقم كتابخانه آ – ياله نجف تيمرحوم آ
/ ابـن داوود  +  83و  82خالصه / يحل :ز دريو ن 3/156مجمع /  ييقهپا 234ورق 
 :ديـ گو ياش مـ يع يو در مورد ابان بن اب  )226ش2/249 -732ش  106/ 1رجال 
اسـت از انـس ابـن مالـك و      ياش هارون است تابعياش و نام ابوعيع يابان ابن اب

اصـحاب مـا   .  ستيمورد توجه ن .ف استيضع .كند ينقل مت ين روايابن حس يعل

__________________________________________________ 
 
بسياري از علماي شيعه ضعفهاي وارده به راويان توسط ابن غضـايري را قبـول ندارنـد و دليـل آن هـم       1

ايـد  مشخص است و نيازي به توضيح ندارد هر راوي حتي غالي و دروغگو اگر باب ميل ما روايتي كرده ب
 . تاييد شود 

  .نشانگر صداقت و بي طرفي و روحيه علمي ابن غضائري است : اين جمله  2
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ورق  .نيشيپ/ كتاب الضعفاء  ( .دهند يس را به او نسبت ميم بن قيساخت كتاب سل
 )16و  15/ 1مجمع /  ييقهپا -229ن يشيپ/  يعكس/1
كـه   يم صحت دارد چرا در اصـول كـاف  يات منتسب به سليث و رواياگر احاد �

م نقـل  يمكان است فقط چنـد مـورد معـدود از سـل     متعلق به همان دوران و همان
  ؟نداشته است  يم دسترسيبه كتاب سل ينيباور كرد كل ،توان يا ميآ ؟شده
نهمـه  يشدم كـه چگونـه ا   يكردم شگفت زده م يم را مطالعه ميكتاب سل يوقت �

مختلـف هسـتند بـه     يلـه هـا  يافراد سرشناس كه متعلق به دار و دسته و طبقه و قب
 ،ن اسـرار يـ گذارند كه هـر كـدام از ا   يان ميم در ميرا با سل يراراس يهمگ يراحت
بـا   .نـده را بـر بـاد دهـد    يله و تمام سوابق شـخص گو يت و اعتبار قبيثيست حيكاف
شود و از تمام رازها پـرده   يمحرم راز همه م ،م مانند شرلوك هلمزيسل ينهمه آقايا

الاقـل در صـدر    (اب صـفت مشخصـه اعـر    يم رازداريدان ينكه ميبا ا .دارد يبر م
س يم ابن قيدر سل يتيچه صفت مشخص و چه خصوص يبراست .بوده است )اسالم

اسرار مهم خود را به او  ،مختلف يتهايوجود داشته كه همه افراد سرشناس با موقع
نحـوه جـان كنـدن     ،ا فرزنـد ابـوبكر  يـ كه فرزنـد عمـر و    يمانند مورد( .گفتند يم

 !)نندك يح مياو تشر يپدرانشان را برا
 يذهـن خـالق و داستانسـرا    ،ن كتـاب يسنده ايگر من آن بود كه نويد يشگفت �
كشب و  غول يهزار و  يكه خالق داستانها يالبته از مردم. داشته است يار جالبيبس

 .ستيب نياد هم عجيهستند ز ...چراغ جادو و سند باد و
ر همه جا ست كه دين ابن سباء كيند ايگو يم 1عه در باره ابن سباءين شيمحقق �

كند و در تمام شـهرها حضـور    يشه هم از چنگال دشمن فرار ميحاضر است و هم
__________________________________________________ 

 
برخي محققين سني و غربي معتقدند بسياري از دروغها ي مورد استناد شيعه توسط اين فرد كه يهـودي   1

وان وجـود  احتمـال فـرا  . جعل شده و شورش عليه عثمان نيز به تحريك او بوده است  تازه مسلمان بوده ،
داستانسرايان در طول تاريخ بـين   -1:  دارد كه اين شخصيت ساخته ذهن داستانسرايان تاريخي باشد ولي 
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س از يم بن قـ ين سئواالت را درباره سليتمام ا ،نجانب با عرض معذرتيا ...دارد و
 .پرسم  يعه مين شيمحقق

 يامبر اكـرم صـل  يـ نكه پيم وجود دارد و آن ايدر كتاب سل يار مضحكينكته بس �
نده عمـر و ابـوبكر   يخائنانه آ يو نقشه ها يفعل يانتهايخ ،ه كراتاهللا عليه وسلم  ب
ـ از  يو برخـ ) ع( يبه اطالع حضرت عل يرا به طور خصوص ـ اران نزدي ك خـود  ي

گر مـورد اسـتناد   يث دين كتاب و احاديگر از هميد ييدر جا يول .رسانده است يم
 يخـود را مـ   اصحاب ،امتياهللا عليه وسلم  روز ق يامبرصليم كه پيخوان يم ،عهيش
اهللا عليـه   يامبرصـل يكـه پ يروند و هنگام يشان جدا شده و به دوزخ مينند كه از ايب

ـ  يتو نمـ  !نه  :ديآ ينها اصحاب من هستند خطاب ميا :ديفرما يوسلم  م كـه   يدان
اهللا عليـه وسـلم  در    يامبر اكرم صليجالب است پ ....آنها پس از تو چكار كردند و

از  ،امتيدر  روز ق يدانسته اند ول يانت اصحاب را ميو خ يچهره باطن ،اتيد حيق
امبر و يـ د پيـ و از همه گذشته شما كه معتق!! !كنند يم ياطالع ين موضوع اظهار بيا

ارت قبـور  يل به زين دليامامان پس از مرگ حاضر و ناظر بر اعمال هستند و به هم
نجـا  يد در اد پـس چطـور شـ   يخوان يارتنامه ميا زيآنها رفته و طلب حاجت كرده 

 !!!خبر است يامبر از اصحاب زمان خودش و از اتفاقات بعد از فوت خودش بيپ

اهللا عليه وسلم  از وجـود انحـراف    يامبرصليپ ،ن كتابيموارد در ا ياريدر بس �
ـ ا يخاص پرده برداشته ول ين اسالم توسط افراديدر د ن نكتـه را فقـط بـه طـور     ي

خواهنـد بـا    يرا نعوذبـاهللا نمـ  يند زرسانده ا يبه اطالع برخ يو درگوش يخصوص
و  ؟رنـد ياسـالم را بگ  يانحراف و نـابود  يعموم مردم جلو يق براين حقايگفتن ا

                                                                                                                                                        

تمام فرق وجود داشته و سني و شيعه نمي شناخته اند براي همين در بين هر دو مذهب تشيع و تسنن بـه  
شـته حتـي اگـر وجـود چنـين      مسلماً افكار ابـن سـبايي وجـود دا    -2مواردي از اين دست بر مي خوريم 

  .شخصي موهوم بوده باشد 
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 يار جنـاب آقـا  ين اسرار را در اختيا يبعد آن افراد راز دار بر خالف اصول رازدار
  .گذارند يس ميم ابن قيسل
مانند من گفته  يتن كتاب اگر از زبان انسان بدبخياز مطالب مندرج در ا يبرخ �

ر و الحاد و سپس اعدام صادر و به مرحله اجـرا در خواهـد   يعاً حكم تكفيشود سر
عه است يند ذائقه عوام شيار مورد خوشايكه بس يمطالب ،ميچون جناب سل يآمد ول

ن سخن كه تعـداد امامـان   يمانند ا .كنند يز او اغماض ميرا نوشته از مطالب كفر آم
حضـرت   ....نفر از فرزندان تو امام هستند 12گفت  ير به علامبيا پيباشد و  يم 13
 ... توانستم جنب باشم و در مسجد بخوابم و يفقط من م :گفت يم يعل

ـ  يوارد جنـگ و جـدالها   :ديـ فرما ين ميات قرآن خطاب به مومنيح آيصر �  يب
د فقـط بـه آنهـا    يـ ريگ ين قـرار مـ  يكه طرف خطاب جـاهل يسرو ته نشده و هنگام

و ) ع( يم كه  حضرت علـ يكن ين كتاب مشاهده ميدر ا يول !كميعل سالم :دييبگو
سر  يب يگران وارد بحث و جدلهايبا د يمرتب و در هر مورد ،شانيا دوستداران اي

ـ يا ايـ  يهـود يست كه جاعل احتماالً ين نشانگر آن نيا ايآ !شوند يو ته م ـ ا يران ن ي
 را داشته است؟ يختن جامعه اسالميقصد به هم ر ،كتاب

 يو نعمـان  ينيشمارد  كل يف ميرا ضع يس الهالليم بن قيكتاب سل ،ديخ مفيش �
ـ يم بن قـ يكتاب سل يرو) هياثنا عشر(ه ياثبات نظر يوصدوق  برا ه يـ تك يس الهالل

ان يعيكه شياز اصول": ديگـو يوصفش كرد م يكه نعمانين كتاب همانطوريا ،كردند
د نسبت بـه  يشك و ترد ،ن زمانان در آيعياما عموم ش ،"به آن رجوع واعتماد دارند
 يمحمـد بـن علـ   (ق يـ ن كتـاب از طر يـ چون ا ،م داشتنديوضع و اختالق كتاب سل

احمـد بـن هـالل    (ق يـ و از طر ،ت شـده يـ كـذاب مشـهور روا  ) نهيابو سم يرفيص
گــفتند   ياصحاب ما م ":ديگو يم) يابن الغضائر(،ملعون نقل شده يمغال) يالعبرتائ
د يترد يم بيو كتاب سل. ستياز او ن يو ذكر ،اشدب يس معروف نميم بن قيكه سل
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د يخ مفيش 1."كند يت مين نظر را تقويم كه ايدا كرديپ يما عالئم ،باشد يمجعول م
باشد و عمل بـه   ير موثوق ميغ ،كتاب ":ديگـو يف شمرده و ميم را ضعيكتاب سل

 ،س صـورت گــرفته  يط و تـدل يچون در كتاب تخل ،شمارد يز نمياكثر كتاب را جا
ن كتـاب  يـ د از ايـ و نبا ،ن واجب است از عمل به اكثر كتاب احتراز كنديمتد يبرا
ث درسـت و نادرسـت كتـاب    يز كردن احادييتم يمكلف برا ،ت شوديد و روايتقل
ت از يكند بخاطر اعتماد و روا يد از صدوق انتقاد ميمف 2."د به علماء رجوع كنديبا

بودن آنها  ياخبار ،اده صدوق از كتابد علت استفيمف .يس الهالليم بن قيكتاب سل
ث و عمل به ظـواهر  ياو بر مذهب اصحاب الحد ":ديگو يكه در باره آن م ،دانست
است كه صاحب آن به  يا هين رويق اعتبار عدول كرده و ايو از طر ،باشد يالفاظ م
 3."شود يو استبصار م يرساند و مانع روشن ينش ضرر ميد
ـ بـوده و   ينـ يشـاهد ع  ،اناتيتر جرشياست كه در ب يسنده مدعينو � ا از افـراد  ي

ق يـ ك موضوع واحد بـه چنـد طر  ي ،ن كتابيگاه در ا يكند ول يمطمئن نقل قول م
  يخانه حضرت عل يمانند حمله به سو .متفاوت نقل شده است

اهللا عليه وسلم  از توطئه كنـار گذاشـتن حضـرت     يامبرصليپ ،موارد يدر برخ �
عمـوم مـردم    ين توطئـه را بـرا  يـ نكه ايبدون ا يولاز خالفت مطلع بوده ) ع( يعل

ان يـ گـر ب يدو نفر د يكيو  يحضرت عل يفقط برا ،آشكار كنند آنرا به صورت راز
) ع( يحضرت علـ  يبركنار يجه حتمينت ،عهيل شيكه طبق تحليكرده اند در حال يم

 ،اهللا عليه وسلم  پـس از آنهمـه مجاهـدت    يامبرصليانحراف اسالم بوده پس چرا پ
  ؟وت كردندسك
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 ،ميسـل  ين كتـاب آن اسـت كـه آقـا    يار جالب و خنده دار در مورد اينكته بس �
ده و بـا  يـ ع را بـه چشـم خـود د   يحضور داشته و وقـا  ،است كه در آن زمان يمدع

ند كه بنا بـه قـول   يگو ياز كتاب  م ييشان در جايسپس ا. ده استيگوش خود شن
و ابـوذر و   يشـدند بـه جـز علـ    امبر مرتـد  يتمام مردم پس از پ ،نياز معصوم يكي

سـت پـس   ين سـه تـن ن  ين شخص در كنار نام ايجالب است كه نام خود ا .سلمان
ك يـ را كـه   يم مطالبيتوان يم ين ما با چه اعتبارين آقا هم مرتد بوده بنابرايخود ا
اسـر و ام  يو عمـار   يا بـالل حبشـ  يـ و آ!! !؟مينقل كرده است را قبول كن ،نفر مرتد

 ؟هم مرتد بودند.)  . .ن ويفاطمه و حسن(و نعوذباهللا سلمه و ابن عباس 
اهـل   يعلمـا  يعه و تمـام يطراز اول ش ياز علما يكه تعداد يكتاب ،ن اوصافيبا ا

ـ داننـد چـرا با   يصحت آنرا مخدوش م ي،طرف غرب ين بيمحقق يسنت و تمام د ي
 .اعلم واهللا ؟شدن ما شود يله دوزخيوس
ث منتسب به امام صـادق  يك حدي يم كارمحك يبرا ،ن كتابيا ينسخ چاپ يابتدا
د فرمـوده  ييـ م را تايسـل  ينوشته ها ،ن مضمون كه آن حضرتيسند به اينو يرا  م
  :يول .اند
  .ستيمشخص ن ،ثين حديصحت و اعتبار ا -
انـد   د كـرده ييـ كدام قسمت از نوشته هـا را تا ) ع(ست كه امام صادق يمعلوم ن  -
ختـه بـه   يدر هم آم ياديمطالب دروغ زبا  ياديمطالب درست ز ،ن كتابيرا در ايز
نكـه نسـخ   يعالوه بر ا .ر ممكن نموده استيص راست و دروغ را غيكه تشخ ينحو
اكنـون امـام    .اسـت  ياختالفات فاحش يگر دارايكدين كتاب با يموجود از ا يخط

  ؟د كرده اندييصادق كدام نسخه را تا
شـان  ين كتـاب را برا يا ينده تمام مطالب طوالنيا امام صادق نشسته اند تا گويآ -

  ؟د   فرموده انديين مطالب را تايشان هم تمام ايو ا ؟قرائت كنند
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س يط و تـدل يسـت و در آن تخلـ  ين كتاب قابل اعتماد نيا":ديگو يد ميخ مفيش -
 1"صورت گرفته است

 يكنم كـه علمـا   ين نكته جلب ميز را به ايتوجه خواننده عز ،ن بخشيا يدر انتها
اجمـاع  را جـزو منـابع     -4عقـل   -3سنت  -2 )قرآن(كتاب  -1 :عه چهار اصليش
اهـل   يم كـه علمـا  يد بدانيبا كمال تاسف با يدانند ول يمورد استناد خود م ياصل

به خصوص در مسائل مورد اختالف (ع ين اصول وفادارتر بوده و در تشيسنت به ا
  :شود ير پا گذاشته ميز يين اصول ادعايتمام ا )ر فرق و مذاهبيبا سا
ـ ناد :توان از يم ياز موارد عدم توجه به قرآن در موارد اختالف )قرآن(كتاب  -1 ده ي

ق يـ تطب يات بـه جـا  يـ ث و روايـ ات بـا احاد يـ ق آيـ تطب اتيح آيصر يگرفتن معنا
كلمـات ـ عـدم     يو واضح و عموم يظاهر يات با قرآن ـ خارج شدن از معنا يروا

ه ـ خارج شدن از قواعـد   يآ يدن منظور و معنايفهم يات قبل و بعد برايتوجه به آ
ه يـ ر اوليـ عـدم توجـه بـه تفاسـ     دستور زبان عرب و رجوع بـه اسـتثنائات آن   يكل
 يد معنـا يا تحديد ـ گسترش و  ير جديه و رجوع به تفاسين در رابطه با آن آيمسلم
   ...منظور خداوند و ين مصداق براييمورد اختالف ـ تع يواژه ها
و  يدر سنت نبـو  ،ر مذاهبيعه با سايالف شاز موارد مورد اخت ياريبس :سنت -2
ـ گفـتن    يط عـاد ين نمازها در شـرا يجمع كردن ب :وجود نداشته مانند يعلو يحت

 يرو يح و هر گونه سـاختمان ياهللا در اذان ـ ساختن گنبد و ضر  يول ياشهد ان عل
گران ـ خمس  يدر مرگ د ينوحه خوان يو حت يارت مكرر قبور ـ خودزن يقبور ـ ز 
 ين ـ تقاضا يبزرگان د يا عزا برايمراسم سالگرد جشن  يمال ـ برگزار  در منفعت

  ...وساطت و شفاعت از مردگان و

__________________________________________________ 
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كـه در   يح است پـس اگـر كسـ   يم كه فقط اجماع عقالء صحيد بدانيبا :اجماع -3
ـ    13كتابش تعداد امامان را  ا در يـ دانسـته   يرا نمـ  13و  12ن ينوشـته و تفـاوت ب
 ين انسانيتوان به عقل چن ينم ...كرده و يبر صحبت ماميكتابش نوشته كه االغ با پ

گـر  يد يك دوره اجماع بـه اباحـه خمـس و در دوره ا   يكه در  يكسان .اعتماد كرد
 ياجمـاع بـه وجـوب نمـاز جمعـه و در دوره ا      يدر دوره ا ،اجماع به وجوب آن

م يبه هر حال اگـر بـه اجمـاع معتقـد باشـ       ....م آن كرده اند ويگر اجماع به تحريد
بـه اجمـاع   ) ر مذاهبيو مورد اختالف آن با سا يال اقل موارد خراف(عه يمذهب ش
 .باطل است ،ن جهانيتمام مسلم

ح و آوردن شاهد و مطلب باشد يبه توض يازينه نين زميكنم در ا يفكر نم :عقل -4
. ان استيعيا در نزد شيو دروغ در دن ين موارد خرافيشتريرا پر واضح است كه بيز

 يبيد به بدن خود آسيداند كه نبا يز مين انسانها در جهان نياحمق تر د كهيدقت كن
ـ  يعه هنوز هم در تحـر ياز مجتهدان ش يبرخ يحت يوارد كنند ول شـك   يم قمـه زن

ن افراد يچگونه در عقل ا يبراست !ينه زنيو س ير زنيم زنجيدارند چه برسد به تحر
هم امام زمان از خمس را در د سية آنها معتقد بودند باياول يعلما يم وقتيشك نكن

ن ياز ا !ا انداخت تا امام زمان موقع ظهور آنها را خارج كنديا به درين چال كرد يزم
بـه   ،د بـه مقـدار فـراوان   يندازيعه بيش !يبه كتب علما يم اگر نگاهيموارد كه بگذر

چكـدام از  يد كه هيخور يب در مورد امامان بر ميب و غريو عج يخراف يداستانها
،كفـار   ات قرآنينجاست كه طبق آيندارد و جالب ا يو منطق يار عقليمع يا رهآنها ذ
ن يهمـ  يتقاضـا  ،اهللا عليـه وسـلم    يامبر اكـرم صـل  يـ ز به طور مكرر از پيش  نيقر

ز ياند ـ و هربار ن  دهيامامان خود تراش يبرا يان غاليعيكردند ـ كه ش  يرا م يمعجزات
اهللا عليـه   يامبرصـل يپ يكه برا يمعجزات يعني .آمده يم يخداوند پاسخ منف ياز سو

ا يك يامامان آن هم در حضور  يت كفار ـ  واقع نشد برا يوسلم ـ در حضور جمع 
  ...و !شده است يواقع م يعة غاليدو نفر ش
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  فيتعار
  

 يروشن شـدن و درك بهتـر موضـوعات الزم مـ     يبرا يقبل از ورود به بحث اصل
  :ان كنميدانم مطالب را به اختصار ب

آنهـا   ،انيعيكه شـ  يثياز احاد ياريد كه بسيد دقت داشته باشيبا :ا متواتريواتر ت -1
 يها و تفرقه افكنان و انسانها يان و رافضيشه در آبشخور غاليدانند ر يرا متواتر م

نـد كـه از طـرق مختـف و     يگو يم يخبر متواتر به خبر .فاسدالمذهب داشته است
  .ه احتمال كذب و دروغ در آن نرودچگونيان شده باشد كه هيب يمتعدد به قدر

ـ  يخرافـ  يشـه هـا  يكه اند يكسان :يرافض ي،غال -2 عه رواج ين تـوده شـ  يرا در ب
 .اند ان تندرو بودهيعينها شيا .عه لعنت شده اندينها از جانب امامان شيا .داده اند يم
ا در صـدر  يا سه سلسله روات داشته يا دو يك يكه  يخبر :ا آحاديخبر واحد  -3

ـ  .ميا دو نفر برخـورد كنـ  يك يات به نام يسلسله روا  يارزش چنـدان  ين خبـر يچن
و قرائن و شـواهد   يخيط تاريشرا يبا تمام يالبته به نظر من اگر خبر واحد .ندارد
  .رفتيتوان آنرا پذ يز بود ميداشت و مطابق قرآن ن يهمخوان
ـ نـد كـه دربـاره خـوب     يگو يمـ  يبـه دانشـ   :علم رجال -4 ر يا بـد بـودن و سـا   ي

  .پردازد يث ميان احاديراو يو زمان يت شخصايخصوص
كه  يم ملتيد بگويتاسف با لبا كما :دگاه و موضع اهل سنت نسبت به ائمهيد  -5

هنر نزد  :ديگو ين است و در اشعار خود ميزم ين ملل رويمعتقد است باهوش تر
ون يان و روحانيعلماء و دانشجو نيدر ب يستم و حتيدر قرن ب !ان است و بسيرانيا
ـ  !ن تفكر وجود دارد كه اهل سنت با ائمـه دشـمنند  يا  ياگـر بـه انـدازة ذره ا    يول

اهـل سـنت    يان فقهـ يشـوا يسـندگان و پ ينو يشوند كه حت يق كنند متوجه ميتحق
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 يآنها اشـعار  ينه تنها دشمن ائمه نبوده بلكه برا ...)و يمانند احمد حنبل و شافع(
ن يشـتر يه كه بيميمانند ابن ت يصشخ يبا سروده و شاگرد مكتب آنها بوده اند حتيز

 :نوشته * عه داشته يتضاد را با ش
 -1 :اهللا عليه وسـلم  كـه دو دسـته بـوده انـد      يامبر اكرم صلياران پي :اصحاب •
 ن مكه  يساكن يعنين يمهاجر -2له اوس و خزرج يدو قب يعنينه ين مديساكن

 معاد ،نبوت ،ديتوح :نياصول د •

 امامت و عدل  )د فوقعالوه بر موار( :عهياصول مذهب ش •

  
   :اكرم يكوتاه در خصوص اصحاب نب يحيتوض

اران يـ د از يـ ف و تمجيـ ه در تعريكصد آي ،تمام يم به وضوح و روشنيدر قرآن كر
كه (امبر اكرم يكان پيز در رابطه با محبت با نزديه نيك آيو  .امبر اكرم وجود دارديپ

عه ياكنـون شـ   )بـوده انـد   يشان چه كسانيكان ايدارد كه نزد يادين بحث زيخود ا
 ياكرم مرتد شدند و بـرا  ينفر پس از رحلت نب 3معتقد است تمام اصحاب به جز 

   .كند يم ين با تمام اصحاب دشمنيهم
  
  
  
  }29:الفتح{] الكُفَّارِ رحماء بينَهم يمحمد رسولُ اهللاِ والَّذينَ معه أَشداء علَ[ 
سـال   23نـه نـازل شـده و از    ين اسـت در مد يبه منافق كه مربوط ياتيآ يتمام •

ه هم در يك آي يسال آن در مكه بوده حت 13اهللا عليه وسلم  كه  يامبرصليرسالت پ
م كه منافقان از مردم يشو يمكه نازل نشده كه در آن كلمه منافق باشد پس متوجه م

ان از يشوايته كه پخواس يامبر مين پيهم يد برايشا(ن ينه بوده اند و نه از مهاجريمد
دارد در  يلـ ينكـه چـه دل  يا يز منطبق است براين با عقل و منطق نيا )ش باشنديقر
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عه ينكـه محقـق شـ   يمگـر ا  ؟بخواهد مسلمان شود يكس ،آزار و شكنجه دوران مكه
ب يسر و ته و غ يب يكالم يمسخره و بحثها يهايشه دست به فلسفه بازيمانند هم
   .بكند يسمان بافيمان راصحاب  و آس يو روانشناس ييگو

اهللا عليه وسلم  بودنـد و بـه    يامبر اكرم صليار و همراه پيكه  يكسان يعنياصحاب 
ـ  ين مديله اوس و خـزرج سـاكن  يكه از قب(شدند انصار  يم ميدو دسته تقس  ينـه ول

كه از مكه به همـراه   يكسان يعنين يو مهاجر )بوده يت آنها از عربستان جنوبياصل
   .ش بودنديمختلف قر يره هايشتر از تينه هجرت كردند و بياكرم به مد ينب

اهللا عليـه وسـلم     يامبرصلينده به طور مكرر از اصحاب پياز آنجا كه در صفحات آ
ح ين افـراد توضـ  يـ درباره ا يمختصر يد قبل از ورود به بحث اصليم بايكن ياد مي
از رحلـت   اهللا عليـه وسـلم  پـس    يامبرصـل يعه معتقد است كه اصحاب پيش .ميده
ا آنها جزو گروه يبه جز سه نفر مرتد شدند و  يرا تنها گذاشتند و همگ يشان عليا

 .به آنهـا اشـاره كـرده اسـت     يات مختلفيآ يبودند كه خداوند در قرآن ط يمنافقان
ت آنهـا  يا واقعـاً شخصـ  يـ م آيم و بفهمـ ين افراد را بهتـر بشناسـ  ينكه ايا ياكنون برا
ك شـبه  يداشته اند كه  يتيه و شخصيا روحيق بوده اند ا منافيآ يعنينطور بوده يهم

ز را فراموش كننـد و مرتـد شـوند  بـه     ياكرم همه چ يو بالفاصله پس از رحلت نب
  . ميپرداز ياكرم م يآنها در قبل و بعد از رحلت نب ياز زندگ يشرح مختصر

ا در يم كه يكن يان ميرا ب ينجا  خالصه سرگذشت اصحابيالزم به ذكر است ما در ا
ا در يـ داشـته انـد و    يدن حضرت ابوبكر نقشيساعده و به حكومت رس يفه بنيسق

ا يـ و  )قرآن يمانند جمع آور(فه يعهده دار وظ ،ا حضرت عمريزمان خالفت او و 
بـوده   ...)شنماز شدن امـام جماعـت و  يا پيفه يخل ينه به جايدر مد ينيجانش(م تس
  :اند
  
ن لقـب داده  يام يامبر او را قويپ(ن يبه امعامربن عبداله ملقب  :ده جراحيابوعب -
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ـ ا .ده اسـت يـ ن امـت ابوعب ين اياست و ام ينيام يهر امت يبود و فرموده اند برا ن ي
در  .از عشره مبشـره بـود   يكير صحابه  و ياز مشاه  )و متواتر است يقطع ،ثيحد

اهللا عليـه وسـلم  شـتافت و     يمحمد صـل  ياريا آمد و در جنگ احد به يمكه به دن
ن ياهللا عليـه وسـلم  تـا آخـر     يامبرصـل يبود كه فرار نكرد و در كنـار پ  يء كسانجز

 .اهللا عليه وسـلم  بـود   يامبر اكرم صليدر تمام غزوات همراه پ .ستاده بوديلحظات ا
كرد و حضـرت ابـوبكر او    يارين حضرت ابوبكر به خالفت او را ييده در تعيابوعب

 يد او را بـه جـا  يبه خالفـت رسـ   حضرت عمر ابن خطاب يرا به شام فرستاد وقت
و خالد را كه ابـوبكر او   .ن كردييلشكر اسالم در شام تع يد به فرماندهيخالد بن ول
 .ديان رسـان يـ ده فتح شـام را بـه پا  ين سمت فرستاده بود معزول نمود و ابوعبيرا بد
 1 .افتيطاعون در شام وفات  يماريده به بيابوعب
سـاالر سـپاه    يو .ن بـود يو ذوالهجرت يبصحا يعامر يقرش) ابوسبره( :بوسبره -
بود و در عهـد خالفـت    )تستر(بن خطاب در فتح شوش و رامهرمز و شوشتر  عمر

 2.عثمان در گذشت
ر فرمانـدهان عـرب و   ياز صحابه رسول اكرم و از مشـاه  :وقاص يسعد ابن اب -

 .نيه و مـدا يفـاتح قادسـ  .در جنگ احد در كنار رسول اهللا ماند و فرار نكـرد  .اسالم
و مركـز و مقـر سـپاه    . پس از فتح عراق كوفه را بنا به دستور حضرت عمر بنا كرد

در زمان حضـرت   .ت آنجا منصوب كرديحضرت عمر او را به وال .ش ساختيخو

__________________________________________________ 
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نـه  ينا شد و در همان مدينه بازگشت و در آخر عمر نابيعثمان معزول شد  و به مد
  1 .در گذشت

ن اسـالم  يحابه حضرت رسول و سابقاز بزرگان ص يكي :عبدالرحمن ابن عوف -
بـدر و احـد شـركت     يدر غزوه ها .ن كس بود كه اسالم آورديند هشتمياست گو

ن جنگ از كنار رسول اهللا دور نشـد  يو در ا .زخم برداشت 21كرد و در غزوه احد 
بود كه حضرت  عمر ابـن خطـاب بعـد از     ينفر كسان 6از  يكي يو  .و فرار نكرد
نه وفـات  يدر مد يسالگ 57به سن  .آنان واگذاشت يبه شورافه را ين خلييخود تع

 2. افتي
ثروتمند از خاندان  يتاجر .فهين خلير صحابه و سومياز مشاه :عثمان بن عفان -
ـ   .ه بوديام يبن  ياسـالم آوردن او را برخـ   .ش از هجـرت اسـالم آورد  يچند سـال پ

 يكياند بعد با  دانستهاهللا عليه وسلم   يه دختر محمد صليمربوط به ازدواج او با رق
ن ين جهت بـه ذوالنـور  يو از ا .غمبر به نام ام كلثوم  ازدواج كرديگر از دختران پيد
بعـد از قتـل    يو .ن به حبشـه بـود  يعثمان از مهاجر .لقب گرفت )صاحب دو نور(

ن كـرده بـود بـه خالفـت     يـي كه حضـرت عمـر تع   ييحضرت عمر از جانب شورا
 3.انتخاب شد

  

__________________________________________________ 
 
دكتر جعفر شعار و سيد محمود طباطبايي چاپ و نشر بنياد چـاپ صـنوبر    284گزيده تاريخ بلعمي ص  1

 1366تهران 
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ن است و ياز مهاجر .ياهل صفه را امامت كرد ،فهيابوحذ يسالم بن معقل مول -
او از طرفـداران   )يده حمـد اهللا مسـتوف  يخ گزيتار( .د شديمامه شهيدر روز  .يبدر
  .دن حضرت ابوبكر بوده استيبه خالفت رس يجد
ر كند و يشهروندان خود را تحق ،كه دولت يزمان( :ديگو يل ميجان استوارت م -

را بـا   يچ كار بزرگـ يه يافت كه براستيتنزل دهد درخواهد  ،عيمط ييتا حد ابزارها
بـر  (كـه    يامبر نابغـه ا ين بر پيپس آفر) 1.ديتوان به انجام رسان يمردان كوچك نم
ماننـد عمـرابن خطـاب را     يخالق و صاحب فكر و را يافراد )عهيش يخالف عقا

 .ر هم بشـكنند را د يت كرد تا بتوانند پس از او كمر سه امپراطوريسال ترب 23 يط
 ،عيـ مط يگوسـپندان  ،عه انتظار دارد مردم در برابر حكـام مـورد نظـر او   يهر چند ش
  .باشند
  
ـ  يعه به ارتداد اصحاب اعتقاديند شيگو يعه ميسندگان شينو يبرخ -  يندارد ول

 ؟ن سه نفـر اسـت  يفقط نام ا ...ابانها و فلكه ها و شهركها و موسسات ويچرا نام خ
 )رسلمان و ابوذر و عما(
  

امبر يپ .كند يدا ميپ يلفظ يريد با عبدالرحمن ابن عوف درگيخالدابن ول يبه مناسبت
به خدا اگر به اندازه كوه  ،اران من بداريآرام باش و دست از  :نديفرما ياكرم به او م

ـ مانند عمل  يو همه را در راه خدا خرج كن ياحد طال داشته باش ا يـ ك صـبحگاه  ي
ن سـخنان را از  يز همـ يـ من ن( يخ طبريتار 1201ص  .اران من نشوديك شبانگاه ي

 )ميگو يان ميعيامبر به شيجانب پ

__________________________________________________ 
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ر يـ ات زيگر غافل بوده است در آياز جنبه د يده وليه را ديك جنبة قضيعه يش -
اهللا عليه وسلم  الگـو   يامبرصليد از پين صدر اسالم بايم كه مومنينيب يبه وضوح م

  :رنديم الگو بگندگان از جامعة صدر اساليرند تا آيبگ
لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو هللاَ َواليَْوَم اQَِخَر َوَذَك;َر هللاَ [

و خـدا   ديد مي داريامت اميبراي شما اگر به خدا و روز ق }٢١:اLح;زاب{] َكثِيًرا
  .ده اي استيندشخص رسول اهللا مقتداي پس ،دياد مي كنيرا فراوان 

;ةً َوَس;طًا لِتَُكونُ;وا ُش;ھََداَء َعلَ;[و كذالك جعلنـاكم امـة    النَّ;اِس  یَوَك;َذلَِك َجَعْلنَ;اُكْم أُمَّ

ُسوُل َعلَْيُكْم َشِھيًدا ن ين است كه شما را بهتـر يآري چن} ١٤٣:البق;رة{] َويَُكوَن الرَّ
  ...اه باشدامبر بر شما گويد و پيم تا بر مردمان گواه باشيديامتها گردان

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِالَمْعُروِف َوتَْنَھْوَن َعِن الُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن [  ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ
] بِا[ِ َولَْو آََمَن أَْھEُل الِكتEَاِب لََكEاَن َخْيEًرا لَُھEْم ِمEْنُھُم الُمْؤِمنEُوَن َوأَْكثEَُرُھُم الفَاِسEقُونَ 

ام يـ كه بـر آن ق  )امت صدر اسالم(د يهست ين امتيكوتريشما ن }١١٠:آل عم;ران{
مـان بـه خـدا    يباز دارند و ا يوادار كنند و از بدكار يكوكاريكردند كه مردم را به ن
 يكن برخـ يبهتر از آن نبود ل يزيآوردند بر آنان چ يمان ميآورند و اگر اهل كتاب ا

   )110عمران  آل( .شتر آنها فاسق و بدكارنديمان و بياز آنها با ا
;ٌد َرُس;وُل هللاِ َوالَّ;ِذيَن َمَع;هُ [ الكفـار  ين معـه اشـداء علـ   يمحمد رسول اهللا والذ ُمَحمَّ

اُء َعلَ  محمد فرستاده خداوند است  :نهميب}  ٢٩:الفتح{] الُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَھُمْ  یأَِشدَّ
   .ن خود مهرباننديكه با او هستند با كافران تند و ب يو كسان
  
د كه مباحث ما يم تا بدانيرسان يان ميبه پا ينيخم ين سخن آقايقسمت را با ان يا

  :ستياالت نيخ يو بر مبنا يواه ،مانند من يو اندوه افراد
بهتر از  ،آن در عصر حاضر يونيليران و تودة ميهستم كه ملت ا يمن با جرات مدع

ق در عهـد  اهللا عليـه وسـلم  و كوفـه و عـرا     يملت حجاز در عهد رسول اهللا صـل 
 1385 يد 9شـنبه   2هان ص يك( .باشند يم) ع( يابن عل نيو حس) ع(ن يرالمومنيام
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  )18703شماره 
  ق يروش تحق
ـ بـه ترت (است با اسـتفاده از   يبيترك يروش ،قين تحقيروش ا ـ آ :)تيـ ب اولوي ات ي
ر يشده در كنار سا يدسته بند يبه صورت مجموعه ا( يخيات تاريروا ،عقل ،قرآن
  .ثيو احاد )ينشيبه صورت گز ات و نهيروا
ـ برند ا يقات خود به كار ميعه در تحقيسندگان شين و نويشتر محققيكه ب يروش ن ي

    :است كه
ات يروا يات را با برخيتوان آن آ يكنند كه م يرا به نفع خود انتخاب م ياتيآ -1
شـود   ياست كـه مـ   ياتيعمده استدالل آنها آ يعني .به نفع خود اثبات كرد يخيتار
ن موضـوع اسـت كـه    ياثبات كرد و تنها برگ برندة آنها ا يخيات تاريا را با رواآنه
 .ز وجود دارديات در كتب اهل سنت نين روايا
  .ر كننديتفس ،ت به نفع خوديا روايث يات قرآن را با حديكنند آ يم يسع  -2

اق ين با توجه بـه سـ  ير شوند و همچنيگر تفسيكديد با يات قرآن بايكه آيدر صورت
    .ديآنرا فهم يد معنايه بايآن آ يو بعد يقبل اتيآ
ـ يتفس يو بعد يات قبلياق آيات را با توجه به سين آيچنانچه ا -3 م يكنـ  ير و معن

 ياتيآ يتوان گفت تمام ين  به جرات ميهم يزد براير يكل استدالل آنها به هم م
د يا نباياد ق ديات قبل و بعد تطبيد با آيل در دست دارد را نبايعه به عنوان دليكه ش
ر يث تفسـ يو حد يخيات تاريد آنها را با رواير كرد بلكه بايات قرآن تفسير آيبا سا

 .ديايعه جور در بيد شيكرد تا با عقا
ده كه سخنان ما را ياهللا عليه وسلم  و ائمه به ما رس يامبرصليبه تواتر از قول پ  -4

ـ  يد اگر مطابق آن بود قبول كنيق دهيبا قرآن تطب  .ديـ وار بكوبيـ را بـه د د و گر نـه آن



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

جـود آنهـا در    ،ثيـ ات و احاديار صحت رواياند كه مع چ كجا نگفتهينكه هيضمن ا
 .كتب اهل سنت است

ن يـ كلمات موجـود در ا  يدن معنيفهم ير و حتيتفس يعالوه بر موارد فوق برا -5
ر يعرف جامعة عرب را ز يقواعد عرب و حت يد اصول كليات  در اكثر موارد بايآ

 ،تيـ ه واليـ در آ :مثـال  .ميرجوع كنـ  يشمار قواعد عربيبه استثنائات ب پا گذاشته و
بـوده منظـور از   ) ع( يحضرت علـ  يعنيك نفر يفقط  )كه يكسان(ن يمنظور از الذ

اهللا عليـه   يامبرصـل ين پيفـه و جانشـ  يخل ي،منظور از ول ،بوده يزكوه مستحب ،زكوه
ن و يات حسن و حسـ ت فقط حضريه عصمت منظور از اهل بيا در آي ،وسلم  بوده
ن مخالف كامـل عـرف  و فرهنـگ عـرب و     يكه ايبوده اند در صورت يفاطمه و عل
 يات قبلياق آين سين كلمه و همچنيا يتحت الفظ يو معنا يخيشمار تاريشواهد ب
ث آحاد در كتـب اهـل   يعه وجود چند حديه است و تنها استدالل شين آيا يو بعد

ـ  .كـرده اسـت  ) ع( يواده حضرت علـ ت را منحصر در خانيسنت است كه اهل ب ا ي
و  يجسـم  يآن به هر نوع آلودگ يظاهر يرا خارج از معنا) يآلودگ(كلمه رجس 

ـ ا يكـه بـرا  يبرنـد در حال  يمعنا كرده و شمول آنرا تا حد عصمت باال م يروح ن ي
در زبـان   يار واضح تـر يكلمات بس يمعنو يها يا آلودگي از گناه  يدور يعنيمعنا 

اسـتفاده از كلمـات مـبهم     ،و از اعجاز قـرآن  ...عصمت و ي،تقو :عرب وجود دارد
 .د استيار بعيبس
 .يخيتار يميرجوع به منابع قد يكنند به جا يشتر از منابع متاخر استفاده ميب -6

   :ن قرار استيق از اين تحقيعه روش ما در ايبر خالف روش معمول محققان ش
  .يو بعد يات قبليه با توجه به آير هر آيات قرآن و تفسيت آيسند -1
 .ات قرآنير آيات با توجه و مراجعه به ساياز در آير كلمات مورد نيتفس -2
از   ية بـه خصوصـ  يكه مخالف آيدر صورت يخيات تاريث و روايت احاديسند -3

  .يم قرآنيات و تعاليآ يا مخالف روح كلي .قرآن نباشد
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  .ك به زمان واقعهيو حداكثر نزد يميمراجعه به متون معتبر قد -4
  .اتيث و رواياحاد )سلسله روات(سند  يرسبر -5
  .ر متونيسا يدر البه ال يخيع تاريوقا يبرا يابينه يقر -6
كه به طور كامل با قـرآن  يث آحاد در صورتيالبته حد(ث يات و احاديتواتر روا -7

ر يتوانـد در كنـار سـا    يمنطبق شود و با عقل مخالف نباشد م يخير قرائن تاريو سا
  )رديمدارك قرار گ

بـوده   يو منطق يد عقليموارد فوق با يتمام يي،نها يصدور را يت براينهادر  -8
  .همان جامعه در همان روزگار باشد يو فرهنگ يط عرفيو مطابق شرا
  :ن قرار استيق به طور خالصه از ايتحق يپس روش كل

  ابتدا شك كن -1
ال و يـ و ام(ر خـودت  يق را در مسـ يق قرار بده نه تحقير تحقيخودت را در مس -2
  )تينفسان يوسهاه
  
  
  
  
  
  

 سندهيموضع نو

عمق و طراوت  ،او يياينكه من عاشق روح دريا ياست برا ياول من عل يشوايپ •
ب يـ شجاعت عج ،قلب رئوف او ،شه خندان اويقلب بخشنده و چهرة هم ،سخن او
مـان دارم در روح  يو ا .صراحت لهجه  و نظرات بكر او شـده ام  ،ق اويو دانش عم
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نه نه فقط نسبت به عمـر و ابـوبكر بلكـه    يك يبه اندازة ذره ا يحتو بلند او  ييايدر
 ين دارم دل او از دست مردم مـا و كارهـا  يقيوجود نداشته و  ،چكسينسبت به ه
ع مـن  يامت شـف ين نوشته ها او در قيدوارم با ايگانة ما خون است و ام سبك و بچه

  .م داده باشماز منكر خودم را انجا يفة امر به معروف و نهيو من  وظ.شود
ـ     يپ ،هر گروه از مسلمانان • ن يدر بـ  يشوا و مقلـد خـاص خودشـان را دارنـد حت

امام عـده   يشافع .ستندين ين قاعده مستثنيز از ايه نيليا اسماعيه يديز :عهيشعبات ش
ز از آنجـا كـه بـا    يـ من ن .گريد يفه امام عده ايا ابوحني يبوده و امام محمد غزال يا

د و يـ ن عقايبهتـر  يو فرزنـدان پـاكش دارا   يده ام كه علـ يجه رسين نتيق به ايتحق
بـوده انـد آنهـا را امـام و      ين روش زنـدگ يو بهتر يو فقه يدتيعق يدستورالعملها

ت يـ از صدق دل و خلوص ن يقاً معتقدم اگر كسيمن عم .خود قرار داده ام يشوايپ
و بـه    -دكه باشـ  يرو هر اماميپ –م معتقد باشد يبه خداوند و روز جزا و قرآن كر

ك خـدا باشـد وارد   يـ ن را عمل كند و معتقد به يآزار نرسانده و دستورات د يكس
بـاتر و  يآسـانتر و ز  يكه امامان مـا نشـان داده انـد راهـ     يالبته راه. شود يبهشت م

البتـه بـه    .ق تـر و خداپسـندانه تـر اسـت    يكتر و عميخطرتر و نزد يدرست تر و ب
ر ما را منحرف نكرده و بـا  يبگذارند و مس طان نمايش يطان و انسانهايكه ش يشرط
كه محبت ما نسـبت   يو به شرط.ن ما را فاسد نكننديد ،باطل و زشت يشه هاياند

ن محبـت  يـ و ا .به امامان پس از معرفت و شناخت آنها باشد و با عمل همراه باشد
گـران گـر چـه ممكـن اسـت      ير ديبه هر حـال مسـ     .ده نشوديشرك كش يبه واد

ت داشته باشد يرو آن دقت و خلوص نياگر پ يو كامل نباشد ولصددرصد درست 
  .ديچ و خم و دشوار به بهشت خواهد رسيز از همان راه پر پيقطعا او ن

 ،د عقل محض بخـوان و هنگـام خوانـدن   ين نوشته ها را از ديكنم ا يخواهش م •
و اوهـام   ما با  داستانها يرا از كودكيز( ،زيرا دور بر يشه داريچه در ذهن و اند هر
دن يكلمه لعنت به عمـر اسـت شـن    ،كه ورد زبان مردم ييم جايبزرگ شده ا ياديز
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ن يا يرانيا ية احساساتيروح يگرچه برا )ار سخت و ناگوار استيساز مخالف بس
 .يندار يچ راهين هيقت جز ايدرك حق يبرا يكار دشوار است ول

مرتكب گنـاه   كبار همي يبرا يحت يدر طول زندگ) ع( ينكه حضرت عليدر ا •
ـ  يقت ذره اينشد و از استقامتش در راه حق و حق ن يـ در ا يكم نشد شك نكن ول

سـت از  يكبار هم حرف زشـت و ناشا ي يبرا  ،آن انسان بزرگوار :هم شك نكن كه
دو مورد بـه منافقـان و    يكيبه جز ( .به كافران و مشركان يدهانش خارج نشد حت

ك حـرف  يـ  ياو حت )ضور خود آنهاآن هم به صورت لعنت و لقب و آن هم در ح
 ياو حتـ  .جاد تفرقه در جامعه باشد از خود نشان نداديك عمل هم كه موجب ايو 
كبار هم در ارائة مشورت و نشان دادن راه درست به دوست و دشمن شـك  ي يبرا

د يـ شه در قضاوت دربـاره اشـخاص از د  يرنگ دست نزد و هميله و نينكرد و به ح
بـه هـر ظلـم و     يدگيخداوند را داور رس ،تيدر نهاگفت و  يعقل محض سخن م

هـر   .ن نكات استينجا قصدم باز كردن همينك در ايكرد و من ا يم يمعرف يستم
 .چند ابوجهل ها ناراحت شوند

ـ امام اول من اسـت و مـن م  ) ع(يحضرت عل • ان خالفـت و امامـت قائـل بـه     ي
 ياز زمان خود بس يخ و همه دوران بوده و حتيتمام تار يبرا يشان مرديا .تفاوتم
  .جلوتر

جـاد  يسه حالت را در خودم ا ،ن و تكراريبا تمر ،ن مطالبيمن قبل از نوشتن ا •
د در خـود  يـ ن مطالب بايدن ايخواندن و فهم يز براين حاالت را شما نيكردم كه ا

 يشه و احسـاس داشـتم اعـم از سـخنران    يهر آنچه از قبل در اند – 1  :ديجاد كنيا
خـتم و ذهـنم را از تمـام    يبـه دور ر  ...لمها ويتابها و اشعار و فمداحان و وعاظ و ك

به مسائل نگـاه كـرده و آنهـا را مـورد      ،د عقل محضيبا د – 2نات پاك كردم يتلق
ـ ارز يخـودم بـرا   يقرآن و نهج البالغه را مـالك اصـل   – 3. قرار دادم يبررس  يابي

طور قطع و كامل اظهار چگاه به يد هيد ديضمناً همانطور كه خواه .موارد قرار دادم
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شـده   يمطمئن بـه امـر   ،طينكه واقعاً و با در نظر گرفتن تمام شراينظر نكرده مگر ا
   .باشم

را يقت تر است زيبدانكه همانجا حق يديد يشتريب يتلخ ،ن كلماتيهر جا در ا •
 .شه تلخ استيقت هميحق
 

  قيهدف تحق
الَِحاِت َوتََواَصEْوا إِ�َّ [] إِنَّ اِ�ْنَساَن لَفِي ُخْسرٍ [] َوالَعْصرِ [  الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبرِ    } العصر {] بِالَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ
از قضاوت عجوالنه درباره افـراد   يقت و سفارش به صبر و دوريان حقيب :ت منين

كـه   ييها و رفتارهايش داورياز پ يو دور .است يخيتار يجعل يها افسانه يبر مبنا
 :ن اختالفهـا يـ را تنهـا درو كننـده بـذر ا   يز .جز تفرقه در امت اسالم ندارد يا جهينت
  .خواهند بود يدول غرب يبرخ
  گنـاه است ينـياگـر خـامـوش بنش        نا و چاه است يكه ناب ينيب يچو م        

                  
  .ان مردم استياصالح م ،گرانين صدقه و احسان به ديبهتر •

  اهللا عليه وسلم   يامبر اكرم صليپ                                                            
 

ك كـار  يـ فقـط   ي،گرفتار نشو يكتاتوريد چيبه دست ه يخواه يفرزندم اگر م •
بـه   يعتيشـر  يد دكتـر علـ  ياز نامـه شـه  (.بخوان و بخوان و بـاز هـم بخـوان    :بكن

اقـراء    :به خوانـدن اسـت  ز سفارش ين خطاب قرآن نيجالب است كه اول)فرزندش
م يكن يتان انتخاب ميما برا .ديفقط مقلد باش) ديبشنو(اسمع : نديگو يان  ميآقا يول

را مـا  يـ د زيـ ات قـرآن بفم يآ ياز البه ال يديو مبادا نكته جد .ميفهم يتان ميو بجا
ـ   يو از فن شر!! !ميكن يم ،فيه و تحرير و توجيتان تفسيبرا ن يف پرانتـز گذاشـتن ب
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 .ميكن ين استفاده مات قرآيآ
   .ميمن بگو ،نديگو يقت را نميحق ،گرانيد ين است كه وقتيحرفه من ا •
  )ييبگو يتوان يتو هرگز نم:برنارد شاوـ از كتاب(  
  .شود يكند مجبور به تكرار آن م يكه گذشته را فراموش م يكس •
  .شود ين فاسد شود همة كارها خراب ميد يوقت •
فتن طعن و دشنام مـردم آمـاده   ريپذ يد برايبا ،آورد ينو م يامهايكه پ يسنده اينو
  )هاولوك الس(. باشد

 

مرحوم  ينسبت آرا يكاوش و بررس ين به چه معناست؟ برايدر د ياصالح گر •
د موجـب گـردد بـه    يالزم است كه شا يا ح مقدمهيتوض ينياصالحات د با يمطهر
ات زمـان،  يو مقتضـ  در كتاب اسالم يمرحوم مطهر. پرداخته نشود اديالمقدمه ز يذ

ـ  يد: ديفرما يم. برد يكار م به يل خوبين تمثيدر باب د اسـت كـه از    ين هماننـد آب
تـر   شود، آلـوده  ياز سرچشمه خود دورتر م ن آبيجوشد و هرچه ا يم ييها چشمه
نكـه از آن آب  يا يكـ ي. ماسـت  يپـا  شيدو راه حل پ ين آلودگيدر برابر ا. شود يم

 يمرحوم مطهر. ميآب بپرداز ه آنيبهتر آنست كه به تصف م، اما راهيكدر استفاده نكن
 يايـ گو يمطهـر  ل مرحومين تمثيا. است ين، عقل بشريه ديمعتقدند دستگاه تصف

دوم  ر اسـت و يناپـذ  ن اجتنابيد يآلودگ ياول آنكه الاقل به نظر و: دو نكته است
 از افـراد  يارينجا مورد وفاق بسـ يتا ا. اصالح كرد يعنيه، يتوان آن را تصف يآنكه م

ن فاسد شده است تا قابـل  يد يرسد كه كجا ياست؛ اما بحث از آنجا به اختالف م
ن به هـر نحـو   ين پرسش است و چون اصالح ديباشد؟ بحث من پاسخ به ا اصالح
ن عرضـه  يـ خـود را از د  يشود، لذا ابتـدا تلقـ   يم ين ناشياصل د ما از يآن، از تلق

ـ ا  3ن يـ د ،2ن يـ د ،1ن يـ د :كـنم  ياراده مـ ز را يـ چ ن سهيمن از واژه د. كنم يم ن ي
در بحـث حاضـر،   . اسـالم صـادق اسـت    از جملـه  ينـ يهـر د  يبـرا  يبنـد  ميتقسـ 
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ـ ، سـخن كـس   يمذهب ن ويدر هر د: 1ن يد. من ناظر به اسالم است يبند ميتقس ا ي
و ) اهـل سـنت   نـزد (امبر يـ رد؛ ماننـد پ يگ يچون و چرا مورد قبول قرار م يب يكسان

ـ نان اشـخاص غا يو ا) انيعيزد شن(چهارده معصوم   مجمـوع . هسـتند  يخيب تـار ي

» كتـب مقدسـه  «د كه بـه آن  يآ يجمع م ييها ا كسان در مجموعهين كس يسخنان ا
ث معتبـر  يـ عبارتست از قرآن و مجموعه احاد 1ن اساس، اسالم يبر ا ?شود يگفته م
هم عبـارت اسـت از    1ت ييد و بودايق و عهد جديعت مجموعه عهد 1ت يحيو مس

 2ن يـ د. ازمند اسـت ير نيخ به شرح و تفسيتار در طول 1ن يد: 2ن يد. متنِ ذمه پادا
اخـالق، فقهـا،    يكـه متكلمـان، علمـا    است يل، كتابها و مقاالتيمجموعه آثار، رسا

ـ د. انـد  درآورده ريبه رشته تحر ينيد ير علمايلسوفان، عارفان و سايف تحقـق  : 3ن ي
است كـه   يافعال مجموعه 3ن يد. دهد يرا شكل م 3ن ي، د2ن يو د 1ن يد يخارج
از افعـال   كـه  يجيانـد بـه اضـافه آثـار و نتـا      خ انجـام داده ين در طول تاريروان ديپ
 سه نكتـه دربـاره سـطوح   . دا كرده استيظهور پ يو عمل ينينداران در عرصه عيد

ندار است يد از آن جهت كه ديندار باياست كه هر د 1ن ينكه فقط دينخست ا: نيد
. نـدارم  3و اسـالم   2دفاع از اسالم  يبرا يا فهيچ وظيمن ه. بول داشته باشدق آن را

هـا و   ييوجـود دارد، امـا جـدا    ييارتباطها 3و  2و  1ان اسالم ياگرچه م :نكته دوم
ـ از ادب ينكه بخش قابـل تـوجه  يمثال ساده آن ا. ان آنها هستيم هم ييتفاوتها ات ي
 يست كه نداند اسالم با شعر و شـاعر ياما ك. و عرفان است يات شعريما، ادب ينيد

ح كـرده  يمخالفـت صـر   يمورد با شعر و شـاعر  مخالف بوده است و قرآن در چند
 2رفته فاسـدتر از اسـالم    هم يرو ،3ن يد يو به طور كل 3اسالم : نكته سوم. است

 يگـر  از به اصالحيو لذا ن است 1فاسدتر از اسالم  2ب اسالم ين ترتياست و به هم
ـ با ن دارديـ در د يگـر  كه قصد اصـالح  يد؛ لذا از كسدار يشتريب د قصـد  يد پرسـ ي

 ن را دارد؟ قصـد مـن آنسـت كـه    يـ ه ديـ در كـدام سـطح و كـدام ال    يگـر  اصالح

گانـه   سطوح سـه  يگر اصالح. م كنميگانه آن ترس ن را در سطوح سهيد يگر اصالح
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سـت  نخ: اصالح وجود دارد يدو موضع برا 1ن يدر د: 1ن يدر د يگر اصالح  نيد
از صاحبان آن متون است كه خـود فـارغ    يالظاهر ناش يكه عل يقداست متون مذهب
ـ ا نـه؟ آ ين كسان درست است يما از ا يا تلقيد آيپرس ديبا. از چون و چرا هستند ا ي

ا از مفهـوم  يب معصوم و يما از علم غ ينه؟ تلق ايما از عصمت درست است  يتلق
 1ن يـ گـر در د يا نه؟ موضع ديت است درس السالم هميعل نيمعصوم ينيت تكويوال

هسـتند، همـان چـون و     يخيتار تاً همانند متونيآن است كه چون متون مقدس نها
مورد اصالت و اعتبـار   توان انجام داد، در يم يخير متون تاريكه در مورد سا ييچرا
بـه هـر   . كـرد  توان اعمـال  ياند م يخين متون مقدس هم از آن جهت كه تاريسند ا

كتـاب   ينيو فرام يمتن يخي، نقد تار1ن يدر د يگر اصالح يموضع برا نيحال دوم
تـوان بـه    يهـم در دو موضـع مـ    2ن يـ در د: 2ن يـ در د يگر اصالح. مقدس است
 يدرسـت  ين، تلقيا مفسران و شارحان دينكه آيا يكي. مداقه پرداخت و يگر اصالح

ن متـون  يرد تعارض با نه؟ در مواياند  مندرج در آنها داشته ياز متون مقدس و معان
ن مـوارد چگونـه بـوده    يمفسران در ا يد كرد و تلقيبا ن عقل، چهيمقدس و حكم ب

ـ     2 نيـ در د مداقه و اصالح ياست؟ مورد دوم برا  يفرضـها  شيآن اسـت كـه بـه پ
ـ  ن توجهيمفسران و شارحان د يو زبان يخي، تاريعلم ـ ا ايـ نكـه آ يز ايـ م و نيكن ن ي

از ادلّـه   يكـ ينظـر مـن    اند؟ بـه  ضاح كردهيرا ا ينيم ديها و مفاه مفسران، همه واژه
نكـردن   ضـاح يا مانـدن و  زان، مـبهم يگر نياز د ين نزد برخياز د يعمل يدور ياصل
ـ ا ديـ ن سـؤال اسـت كـه آ   يـ اصـالح ا  يگر براينكته د. است ينيم ديمفاه  از 2ن ي

ا نه؟ بـه طـور مثـال در قـرآن     يبرخوردار است  consistencyD) يخصلت سازگار

ْنَسEاِن إِ�َّ َمEا َسEعَ [ H :ستآمده ا لََھEا َمEا َكَسEبَْت [ا ي;}  ٣٩:ال;نَّجم{] یَوأَْن لEَْيَس لِْ_ِ

متوجه به عمل  يان آدميز ن اساس سود ويبر ا. }286:البقرة{ ]َوَعلَْيَھا َما اْكتََسEبَتْ 
امـوات انجـام    يكه مـا بـرا   يراتينطور است پس خيپرسم اگر ا ياما م. خود اوست

م ييگـو  يگر آنكـه مـ  يآنها دارد؟ مثال د يبرا يه معناست و چه سودم به چيده يم
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 م كـه خداونـد غضـبناك و   ييگـو  يگر هم ميد ير است و از سويرناپذييخداوند تغ

ن يـ تـن دهـد ا   يگـر  د به اصالحيبا 2كه در اسالم  يگريمطلب د. شود يخشنود م
ا نه؟ از ياست  دا كردهيكه از جنس خرافه باشد راه پ يزيچ 2در اسالم  اياست كه آ

ـ به مسـأله روحان  ينجا به طور استطراديدر ا. د ممانعت كرديبا ورود خرافات ان و ي
ـ بـر روحان  ييم و چـه الگـو  ين است كه چه پـارادا يسؤال ا ?پردازم يعالمان م ان و ي
:   م و چهار الگو قابل تصـور اسـت  ينظر من چهار پاراد ن حاكم است؟ بهيعالمان د

. آنان حـاكم هسـتند  . 2. رسان هستند اميفقط پ اند نيفسر دان كه شارح و ميروحان.1
اتََّخُذوا أَْحبَاَرُھْم [:هيل آيم در ذيدر قرآن كر ?اند بيطب. 4. باشند يو داور م يقاض. 3

ــد. »  }٣١:التوب;;;ة{] َوُرْھبEEEَانَُھْم أَْربَابEEEًا ِمEEEْن ُدوِن هللاِ  ــد   يثيحـ ــام محمـ از امـ
 يعلمـا  هـود و نصـارا  يا واقعـاً  يد آيپرس يالسالم نقل شده است كه شخص هيباقرعل
 شـان بـا علمـا و   يمنظور آن اسـت كـه ا  : ديفرما يدند؟ حضرت ميپرست يخود را م

تـوان آن رفتـار را    يكردند كه فقط بـا خداونـد مـ    يم يچنان رفتار ،ان خوديروحان
دانست كه سخنش فـوق چـون و چـرا     يتوان موجود يفقط خدا را م يعني داشت؛

ـ ا. كردنـد  يم يا ن معاملهيخود چن يقوم با علما نيكه ا يباشد؛ در حال از  ين تلقـ ي
از مواضـع   يكـ يخـود   ياسـت بـه خـود    يپرست تيروحان ت كه به نظر منيروحان

ت يـ روحان يبه معنـا  يپرست  تينقد روحان البته. است 2و اسالم  2ن ياصالح در د
دسـته خطـا    چهـار  3اسـالم   به نظر مـن در  :3ن يدر د يگر  اصالح. ستين يزيست 

نـدار بـه چهـار    يد فرد. ز الزم استين يگر امكان وقوع دارد و لذا چهار نوع اصالح
در . و با جهـان  گرانيرابطه هر فرد با خود، با خدا، با د: كند يشكل ارتباط برقرار م

رابطـه  : از انـد  ممكن است رخ دهد كه عبارت ييها ين ارتباطها نادرستيك از ايهر 
 رايـ فرد اسـت؛ ز  يارزش ين مورد احساس بيدر ا ين ناراستينخست: هر فرد با خود

ـ انسـان تأك  يازهـا ين يگـر يانسان و د يتهايمحدود يعنيز، ين اساساً بر دو چيد د ي
ن عارضـه، خـود   يدوم. د به شدت مستعد سوء برداشت استين تأكيدارد و ا اريبس
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ـ   يفتگيمورد سوم، خودش ?است يمحدودساز ه ش از آنچـ ياست كه فرد خـود را ب
: گـران يد و تعبد است؛ رابطه هر فرد با ديه تقليروح زيگر نيهست بپندارد و مورد د

گـران، برخـورد   يدر مـورد د  يشـداور يپ: از انـد  ن حـوزه عبـارت  يـ ها در ا يناراست
و عدم مدارا و تسامح بـا  ) ينيرديغ ضيو خواه تبع ينيض ديخواه تبع(ز يآم ضيتبع
ن بخـش  يـ ممكـن در ا  يخطاهـا  هـا و  يناراسـت : گران؛ رابطه هر فـرد بـا جهـان   يد

: ؛ رابطه فرد بـا خـدا  يانگار ساده اي يپرست ، خرافهييتعصب، التقاطگرا: اند از عبارت
 يسـاز  يناصواب درباره خدا، عقالن تصورات: اند از نه عبارتين زميها در ا يناراست
بـه نظـر مـن مرحـوم     . تحجـر  ،ييگرا ن، آخرتيد يتكه ساز ن، تكهيش از حد ديب

و اسـالم   2ن يد در حوزه. نداشته است يگر چ اصالحيه 1در حوزه اسالم  يمطهر
همـت   امـا عمـده  . ميشـان شـاهد  ياز ا ييها يگر خته اصالحيبه طور جسته و گر 2

 ?1  اشاره. رفتيصورت پذ 3و اسالم  3ن يدر حوزه د ياصالحگرانه مرحوم مطهر
ـ تأمـل و ترد  يخود جا 3و  2و  1شان از اسالم به اسالم يا يبند ميتقس تـا  . د داردي
بخوانـد و  » اسالم«را  ينيرفتار مؤمنان و عالمان د يده نشده است كه كسيشن كنون
گونـاگون وبعضـاً    ياز رفتارهـا  يا زهينان را كه آميتوان اعمال متد يچگونه م اساساً
شـان چنـدان   يا يز بـا مبنـا  ين» 2اسالم «ر يتعب. است، به اسالم منتسب كرد متناقض
ت را فهـم و اصـالح   يم قرآن و روايتوان يكه معتقد است ما م يكس ?ستيسازگار ن

ه قبض و بسط كـه رابطـه مـا را بـا     يبرخالف نظر(ميدفاع كن د از آنيم و تنها بايكن
را » اسالم«گران نام يد يتواند بر فهمها و برداشتها ينم Dشمارد يمنقطع م ينيمتون د

ـ ي( م مـا بـا اسـالم   ييبگو پس بهتر است. اطالق كند و ) يانيـ ل وحيمنـابع اصـ   يعن
ه يسـت وجـه تسـم   يبه هر حال معلوم ن. ميهست مختلف از اسالم مواجه يرهايتفس

بـه  ( 3و  2و  1ان اسـالم  يـ نكه ميا اثبات. 2ست؟ ياسالم بر مجموعه دوم و سوم چ
شـان بـه   يسـت؛ امـا اسـتدالل ا   ين وجود دارد، چندان مشكل ييتفاوتها) شانير ايتعب
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م يندارد كه قرآن كـر  وجود يليچ دليه. ستيدرست ن ينيهنگ درواج اشعار در فر
 اهللا عليـه وسـلم  و   يامبرصـل يره پيهمه انواع شعر را مـردود شـمرده باشـد و سـ    

را مـذموم دانسـته    ين مدعاست كه قرآن شـعر ين شاهد بر ايالسالم بهتر هميعل ائمه
Eَعَراُء يَتEَّبُِعُھُم الَغEاوُ [ :اسـت  يه گمراهيما است كه . 3  }٢٢۴:الش;عراء{] ونَ َوالشُّ
فاسـد   1اگـر اسـالم   : ميپرس يم. شود يم دهيد يسنده محترم، ناسازگاريدر كالم نو
آن را قبول داشت و تنها دفاع  دي، پس چگونه با)نكته سوم(ازمند اصالح ياست و ن
بـا آنكـه فاسـد اسـت،      1 ؟ و اگر از اسـالم )نكته اول(فه خود دانست ياز آن را وظ

شان، يبنا بر نظر ا ?4توان دفاع كرد؟  ينم 3و  2كرد پس چرا از اسالم توان دفاع  يم
نكته عالوه بـر   نيا. ازمند اصالح استيز فاسد و نين) 1اسالم ( يقرآن و سنت قطع

منظـر اصـول    سـخت منافـات دارد، از   يو با ادله كالم يمسلم اسالم ينكه با مبانيا
ـ : اسـت  يد جـد يز قابل تأمل و تردين يشناس نيد  تقـدس ن بـر  يـ اسـاس د ) فال

(sacrity)  تيمرجعو (outhority) ـ اگـر ا . است ن يـ و د ياز وحـ  يژگـ ين دو وي
ن و يـ ان ديـ م يم؟ و چـه فرقـ  ينام ين ميآن را د يگر از چه رويد گرفته شود، پس

 يسنده، متن وحياگر قرار باشد به زعم نو) دارد؟ ب وجود يمتداول بشر يدانشها
توانـد كـالم    يمـ  يو با چه علم و معرفتـ  يكس چه د كهيد پرسيز اصالح شود، باين

 ينـ ياصالح متـون د  يمحدود بشر برا م را نقد كند؟ اگر دانشيم و عليخداوند حك
 ين مطلب كه تلقـ يا 5.ن وجود دارد؟يد يگر تيبه هدا يازياست، پس چه ن يكاف

بـه اسـالم    قـدر  سـنده گـران  يف نويست، بنابه تعريچ.. ب ويما از عصمت و علم غ
اصـالح   را از مـوارد  ين تلقيشان اصالح ايبوط است، نه به اسالم؛ حال آنكه امر.2

ت و يـ سـت كـه حج  يصـرف ن  يخيك مـتن تـار  يـ م يقرآن كر. 6. اند دانسته اسالم
بـودن    معجـزه . رديصرف مورد چالش قرار بگ يخير متون تاريمانند سا ت آنيسند

. 7. مالً بسـته اسـت  ن نـوع شـبهات كـا   يـ گونـاگون راه را بـر ا   م از وجوهيقرآن كر
ْنَساِن إِ�َّ َما َسEعَ :[اوالً لََھEا َمEا َكَسEبَْت َوَعلَْيَھEا َمEا [و } ٣٩:ال;نَّجم{] یَوأَْن لَْيَس لِْ_ِ
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ـ ؛ثان2اسـالم   اسـت، نـه   1اسـالم   يعنـ يات قرآن، ياز آ }٢٨۶:البق;رة{] اْكتََسبَتْ  اً ي
ث و ياساس احاد ز بريدهند ن يآنان م يكه زندگان برا يراتياموات از خ يبردار بهره
و  يغضـبناك  ربودن خداونـد و يرناپذيين مسأله تغيهمچن. است 1اسالم  يعنيسنت، 
 يهـا  نمونـه  ن مـوارد را از يـ سـنده ا يحال آنكه نو. است 1 ز از اسالمياو ن يخشنود

گر از يد ن موارد و صدها مورديافزون بر آنكه ا. داند يم 2ازمند اصالح در اسالم ين
ـ ا ـ ين دسـت از د ي  روشـن و  ياز مـورد بحـث قــرار گرفتـه و معمـوالً پاسـخها     رب

) سـنده معلـوم  يشـه نو يت بازتاب انديسا: ن قسمتيمنبع ا(. است افتهي يا كننده قانع
 .شماست ين سطح سه گانه برايق فاش كردن اين تحقيهدف من در ا

ز مـرا وادار بـه انجـام    يچند چ يق را نداشتم ولين تحقيمن قصد انتشار مطالب ا •
حق را بگو اگر چه هالك تو در آن باشد : ثيحد -2از منكر  ينه -1 :ار كردن كيا

 .قت نجات تو در آن استيكه در حق
  .ننديدر حال فاسد كردن د ،نير پوشش ديهستند كه ز يكسان ،ن منكريبزرگتر •
ـ يونها ايليمانند م ،سال قبل 2من تا  • كـردم راه و روش مـن    يگـر فكـر مـ   يد يران
دسـت بـر قضـا و بـه      يول !م وسط بهشت استيامت جايق ن است و در روزيبهتر

 يقـ يدر راه تحق )بـوده  يد هم لطف الهيشا( يك روحانيب يعج ييلطف دروغگو
ست بلكه با يم وسط بهشت نيدم نه تنها جايافتادم و به مرور و با كمال تعجب فهم

تمام  ايو اكنون  !آورم يسر از وسط جهنم در ميي،د و راه و روشهاين عقايادامة چن
خواهم فقط به هموطنانم هشدار  يمان كامل قلم به دست گرفته ام و ميوجود و با ا

  .دهم
 ديا شنيد يدر بند آن نباش كه نشن  فة تو دعا گفتن است و بسيحافظ وظ

 يعيد شـ يو عقا يت و روضه خوانيروحان يي،خدا يو ب ينيد ياز شدت ب يبرخ •
ق بـه  يـ ن تحقيـ و خـدا و قـرآن در ا   من از شدت عالقه به اسـالم  يند وليكو يرا م

  .پوچ شما تاخته ام يو افسانه ها يعقائد خراف
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ـ يست كه دم از هفته وحـدت بـزن  ين نفاق نيا ايآ :از نفاق يدور • در دل بـا   يم ول
ه ين قضيعكس ا( .مينه داشته باشيها ك ير افراد مورد عالقه سنيابوبكر و عمر و سا

خواسـتند هفتـه    يمـ  يبد بودند ول يعل ها با حضرت يد كه مثالً سنيرا مجسم كن
  !)ندازنديوحدت براه ب

ا يـ هـا   يبا سـن  يدشمن ي،ون صفويروحان يتنها راه بقا ،تز يطبق اصل تز و آنت •
ن كتـاب را  يـ اسـت پـس ا   ين دشـمن يـ ان و ملل و داغ نگهداشتن آتـش ا ير اديسا
نهـا  ن دشـمن آ يو دومـ  يجهـل و نـادان   ،ن ملـت ين دشمن ايد اوليد تا بفهميبخوان
 .كنند يسوء استفاده م ين نادانيهستند كه از ا يكسان

زارم يـ اسـت و مـن واقعـاً از آن ب    يار زشتيكار بس يخيباز كردن مسائل كهنه تار •
مستمسـك   ين داستانها به صورت متنـاوب و دوره ا يمتاسفانه سالهاست كه ا يول

 يمـ  يبه سرد خاصه هر گاه رو(شده تا دكان خود را با آن داغ نگاه دارند  يعده ا
ق شدم تا خواننده ين تحقيدست به كار ا يل باطنيرغم ميل من علين دليبه هم) رود

ون مغـرور  يسندگان متعصب و روحـان ينات مداحان و نوير تلقيگر زيبا مطالعه آن د
آنها نشـود و تنهـا خواهشـم     يرد و ناخواسته جزو عمله هايقرار نگ يراض از خود

ختـه و از  يرا بـه دور ر  يخين مسائل كهنه تاريا ،قتين است كه پس از درك حقيا
 يدر راه آبادان ،ها يهوده با سنيكشمكش ب يدور شده و به جا،ن جماعتياطراف ا
  .تالش كنند يران و جامعه بشريا يو سربلند

عه شوند و يها ش ين است كه سنينه ا  ،ن كتابيهدف من از مطالب حاضر در ا •
كـه   يعه متوجه كالهـ ين است كه شين فقط اهدف م !شوند يعه ها سنينكه شينه ا
ه خصوصـاً سـرش گذاشـته بشـود و     يسال پس از صـفو  400سال عموماً و  1400

   .كه خورد او داده اند دروغ است يياز داستانها ياريبفهمد بس
خـوارج   ،لين دليبه هم. ق استين اصل شروع هر تحقيتر ين و اساسياول: شك •

 ،ديتوح(ن يتوانند در رابطه با اصول د ياه نمچگيه ين قشريها و متعصب و ابوجهل
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برسند و هر چه دارند بر  يجه ايبه نت ،قيتحق يبر مبنا )معاد و امامت ،عدل ،نبوت
ر صرف از جو و فرهنـگ زمانـه   يات گذشته گان و تاثيد محض از چرنديتقل يمبنا
هـر   ياصـل اساسـ   ،شـك  .ستين يچ اعتمادين به اعتقادات آنها هيهم يبرا. است
 يقدماء را نشخوار مـ  يكه افسانه ها يتوان به كسان ين نميهم يبرا 1ق استيحقت

نـت  يد در اصـول د يـ ند تو بايگو يار مسخره است كه ميبس .كنند عنوان محقق داد
م يـ ده ايكـه مـا رسـ    يجين نتـا يد حتماً به هميبا  :مراقب باش كه يول يق كنيتحق
 يدر مظان ارتداد و كفر و سـن  اعتبار است و خودت را يق تو بيوگر نه تحق يبرس
ك لحظـه در وجـود   يـ  يبـرا  يمن در تمام عمرم حت !يده يقرار م ،و التقاط يگر
شـك هـم    يحتـ  يت محمد و عليدر حقان ،ب و معاديدر وجود جهان غ ،ك خداي

نه گفته اند دروغ محـض  ين زميشك هم ندارم كه هر چه به من در ا ينكرده ام ول
كرده انـد اسـالم    يكه معرف ياسالم :ك كالميمام و در و ا يو خدا و نب !بوده است

ار يبسـ  ين گنجشـك يكوته ب يچشمها ين پارادوكس برايالبته درك ا.ستين يقيحق
  2.دشوار است

دست به چند اجماع زدند مانند  يعه در قرن چهارم هجريش ياز علما يعده ا •
ـ يوابدون در دست داشتن ر(صفر بوده  28اكرم در روز  ينكه رحلت نبيا ا يـ و  )يت

ن خـود را  يز علماء و مجتهديعه نيش يحت ...ر عمر و ابوبكر وياجماع بر لعن و تكف
دانـد و اكنـون    ياز خطا و اشتباه نم يهر قدر هم خوب بوده باشند معصوم و عار

ـ از ا يق متوجه غلط بودن تعـداد ين تحقيز در ايخواننده عز علمـاء   ين اجماعهـا ي
 يو منطقـ  يل عقلـ يچ دليه يزين چياثبات چن شود و در صورت يهزارسال قبل م

اصـول غلـط را    يقرن است پاره ا 10وجود ندارد  مانند آباء و اجدادمان كه مدت 
__________________________________________________ 

 
اگر مانند ابوجهل در عقايدشان شـك نمـي كردنـد هـم اكنـون      . . . ابوذر و ابوبكر و عمر و عمارياسر و  1

  .مانند ابوجهل در قعر دوزخ بودند 
 .براي درك بهتر ايمان واقعي و جريان اين تناقض ، كتاب ترس و لرز اثر كيگارد را بخوانيد  2
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را  ين روشـ يز چنـ يدهند ما ن يم يل نسل بعديگردانند و تحو يدست به دست م
ـ از روا ياديبودن تعداد ز ين كتاب جعليالزم به ذكر است ما در ا .مياتخاذ كن ات ي
  .ميكن ياً اثبات ميعه را قويمورد استناد ش ياستانهاو د
ك يـ ل ين قـدم جهـت تشـك   ين كتاب برداشتن اوليگر من از نوشتن ايهدف د •

ه ملل مسلمان است و از آنجا كه هموطنان به يبا اتحاد كل يمقتدر اسالم يامپراطور
 يكـر ن راهند من قصـد دارم موانـع ف  ين مانع بالقوه در ايتر ياصل ،عه منيظاهر ش

ـ آنهـا ب  ين اتحاد را از مغزهـا يا كـه   يالبتـه اگـر خـوارج   ( .رون بكشـم انشـاءاهللا  ي
 )ند اجازه دهنديب يزه را ميشان فقط تا نوك نيچشمها

ر عنـوان مقـدس كتـب    يـ ز يحتـ (وارد شـده   ييقصه هـا  يخيتار يدر كتابها •
 يبه آن داده شده به نحو ياديا شاخ و برگ زيه دروغ است و يا از پايكه  )ثيحد

افـراد   يعـده ا  ،مختلـف  يسپس در زمانهـا  .كه اصل ماجرا را دگرگون كرده است
حفظ   ،ك احساسات مردم جهت كسب شهرتيتحر :آنها يزه اصليسود جو كه انگ

 ياسـ يدن به اهـداف س يرس: و از همه مهمتر يو اقتصاد يبسط منافع ماد ،تيموقع
ن كتب انتخـاب كـرده و   ين ايرا به نفع مقاصد خود از ب يمشخص يداستانها ،بوده

آن داسـتانها را بـا    ،كـردن در حضـور عـوام    ياد كـردن و دسـتكار  يپس از كم و ز
ـ  ،نكيكرده اند و ا يان ميخاص خود ب يده جهت نجـا بـاز   ين هـدف مـن در ا  ياول

ار زشـت  يبس يل كه در عصر فعلين دليبه ا .ادان استيكردن مشت دروغگوها و ش
بـه عنـوان    ين موارديرا چنيز .ر ما باز باشدهنوز در كشو يين دكانهاياست كه چن
 .خ ثبت خواهد شديمردم ما در تار يا نادانيو  يحال ينشانه ب

و مسـتند و مسـتدل و    يق كامالً علميق به طور قاطع و به طرين تحقيمن در ا •
تـو ثابـت    يو استفاده از كلمات مبهم و سردرهوا برا ييگو يبه دور از هرگونه كل

سـتند بلكـه وسـط    ين ير و حضرت ابوبكر نـه تنهـا جهنمـ   كنم كه حضرت عم يم
 يسـندگان دروغگـو  يباشد عالمـه هـا و مـداحان و نو    يجهنم يبهشتند و اگر كس
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 يمـ  يعه بـاق يشـ  ،عه هستم و تا آخر عمـر يم من شيگو يو باز هم م .تفرقه افكنند
 .دهم مرا خر فرض كنند يشوم و اجازه هم نم يچ وجه خر نميبه ه يمانم ول

سـندگان گذشـته مسـائل و موضـوعات بـه      يم و در كتـب نو يقـد  ينهادر زما •
ـ  يقضاوت م يو پا در هوا و جدل يصورت كل ـ اكنـون دانشـمندان عق   يشد ول ده ي
ن يد آنرا در حد توان به كـوچكتر يك موضوع بايق و كامل يشناخت دق يدارند برا
خـرد و  را  يق تا حد امكان هر مساله و موضوعين تحقيم كرد و من در ايجزء تقس

 .كوچك كرده ام
صدبار از  يارث ينهايقين يا.كرد يسپر يارث ينهايقيشود با  ينم " :يدكتر ازغد •

م يريـ م يم و با چشم بسته هم مييآ يا ميما با چشم بسته به دن .شكننده ترند ،شك
 يو معنو يعقل يكيشود در تار ينم !مينكن يانه با چشم بسته زندگين ميالاقل در ا

ن بـه ظـاهر   يهمـ  .مياده شـو يم و پيچرا؟ ما قهر كن :پرسند يم يحركت كرد و وقت
كند او را  يسئوال م يبچه وقت .ن سئوالها هستنديمهمتر ،ساده ين سئوالهايساده تر
ـ  يرا جوابش را نميم زيكن يمسخره م شـرك و   يسـاده لـوح وقتـ    يآدمهـا  !...ميدان
 ،دكتـر  ين آْقـا يهمـ  و واعجبا كه( " .ستنديشود قادر به درك آن ن يم يد قاطيتوح
 )!!!است ين خوارج به اصطالح حزب اللهيسيتئور

ـ ين خشت كج و پايا .ميريدروغ را نگ ياگر جلو :بستن باب دروغ • ـ بن يه ب  ،ادي
 .ا مسخ شدن و انحراف آن خواهـد شـد  يعه يه و اساس مذهب شيموجب انهدام پا
ا يـ و !! !الزهـرا  ال اله اال :گفت 83 يبود كه در عاشورا يمداح يمثال روشن آن آقا

گفت لشكر او رسول اهللا بـود  گـر خطـا نبـود      :اكبر يعصار  درباره عل يشعر آقا
سـگ از خـود    ينم و بعـد صـدا  يكه گفت من سگ حسـ  يا مداحي!! !خود اهللا بود
گر چه كار از  .يگذار ينهمه مته به خشخاش ميد چرا اييممكن است بگو!! !درآورد

 .د مته به خشخاش گذاشتينه شرك بايمدر ز يشده ول يخشخاش گذشته و كوه
 ياز هر چه خواستم م :ن است و خداوند در قرآن گفتهين اصل دياول ،ديچون توح
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را در نطفه خفه كـرد   ين نغمه هر شركيد اوليبا ،لين دليبه هم .گذرم به جز شرك
  .برد ين خشت كج تمام جامعه را در خود فرو ميوگرنه به مرور ا

بـه خـدا    يجعلـ  يياز قرآن را با شان نزولها ياتين آيوغث درياز احاد ياريبس •
ِن اْفتَرَ [ومن اظلم ممن  :بندد و به قول خداوند يم ] هللاِ َكEِذبًا یَعلEَ یَوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

از  يكـ يو  .بنـدد  يكه به خدا دروغ مـ  يست ظالم تر از آن كسيك :}٩٣:اLنع;ام{
  .است كه به خداوند بسته اند يين دروغهاينشان دادن ا ،ن كتابياهداف من در ا

ـ از خودشـان بارهـا ا   ييان معتقد در خلوت تنهايعياز ش ياريبس • ن سـئوال را  ي
ن مذهب و روش و اعتقادات خالصانه را داشته اند پـس  يكرده اند كه مردم ما بهتر

 يو اقتصـاد  ياسـ يو س يو اعتقـاد  ينيو د يچرا اوضاع روز به روز اوضاع فرهنگ
ن كتاب را بـا دقـت و   يزان من اگر ايرود عز يانحطاط م يه سوكشور ما رو ب ...و

  .ديد فهميخواه ين موضوع را به خوبيد علت ايحوصله تا آخر بخوان
 يعنـ يح آن يتوض .شبح المدحيذم بما  :ن مضمونيدارند تحت ا يسخن ،اعراب •
رضـا   !خوب به آن حمله نكن بد از آن دفاع كـن  ،زيك چينابود كردن  يبرا :نكهيا
نتوانست چادر را از سـر زنهـا    )ت انگلستانيو با حما(ه با تمام توپ و ترشش شا

غلط و احمقانـه   ياز منكرها يخوارج با نه يافراد به ظاهر حزب الله يول .بردارد
ـ نيب يم كه مـ يا دهيرس ييفه را انجام دادند و اكنون به جاين وظيا يبه خوب ،خود  !دي

ز ـ  يـ ع و راه آن بزرگـوار ن يتش يواقع ينهاو آرما) ع( يدر مورد دفاع از حضرت عل
افتـد و مـن    يم ين اتفاقيجا و احمقانه ـ دارد چن  يب يها و دفاعهايقاً با طرفداريدق
  .انجام داده باشم ير نشده به سهم خودم كاريخواهم تا د يم
جنگ   ،به طور اخص )هياز زمان صفو(سال  400سال به صورت اعم و  1400 •
نـه  ين زميـ شكل گرفتـه و هـر كـس در ا    يعه و سنيان شيم يخيو تار يهوده لفظيب
ا كسـب وجهـه   يكردن عقده و  يخنك شدن دل خودش و خال ينوشته برا يزيچ
و  يقـوم  ينـه هـا  يآن هم در پس زم(بوده است  ...و ياسيمقاصد س ،ان تودهيدر م
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ن يا ياز تعصبات فرقه ا يند و خاليك نفر نبوده كه بنشي )خاص هر دوره يفرهنگ
هوده و تفرقه افكـن  يب ين بحث مضر و حتيل كرده و به ايه و تحليوع را تجزموض

دا كـرده  يكش پ ،همچنان تا به زمان حال ،ن موضوعيا ،لين دليخاتمه دهد و به هم
 .مين مسائل باشيشاهد ختم ا ،قين تحقيد آنكه با ايام .است

ون بـد  ي،خيتـار  يشروع شد كه مسـائل مـبهم و جعلـ    يعه از زمانيش يبدبخت •
 يو جاهالنه برخ يشخص يها يلها و غرض ورزيو همراه با تاو ي،علم يكارشناس
 .شه آنها جا خوش كرديوارد فرهنگ عوام شد و در رگ و ر ،افراد

اگـر   .شه كـن شـود  يمشكل ر يد علل اصليبا يشه كن كردن هر مشكلير يبرا •
د يـ هخوا ين خاطر با هم قهرند و شـما مـ  يطلبكار است و به ا يگرياز د يشخص

ا بـدهكار و  يـ توسط شما (د پول طلبكار پرداخت شود يد بايده يآنها را با هم آشت
نـه بـه قـوت    يد كيبرقرار كن ين آنها آشتياگر شما در ظاهر ب يحت )ا شخص ثالثي

كـه كـار   (مـا   يشـها يو نما يكار دولت ما،  هفته وحدت و شعارها .ستيخود باق
ـ نه كه در طـول ا يهز چقدر .ن قرار استيز از همين )ماست  يشگيهم سـال   25ن ي

همه رشـته هـا    ،ك مراسم عمركشانين  با يوانگان حسيات ديخرج نشد و آنگاه ه
ن يهمـ  يبـرا  ...پخش شده و يعرب ين مراسم در كشورهايا يد يرا پنبه كرد و س

ت بوده يما در اكثر ينكه برادران سنيخ شلتوت با ايش .شه تفرقه را خشكانديد ريبا
ع را ينهمـه مـذهب تشـ   يم با ايكن يآنها را سب و لعن م يكه خلفا مين ما هستيو ا
 يافتن پاسخيو اكنون هدف من  .ميرا بردار يد گام بعديا ما نباياعالم كرد آ يرسم
 .هوده استيان و بيپا يب ينه ها و بغض هايك يبرا يو منطق يخيتار  ي،عقل
كند و همه  يراحت است و همه را طرفدار تو م يليخ ،د كردنيف و تمجيتعر •

را حـرف حـق   يز .سخت و ناممكن است  ،تحمل انتقاد يول .ديآ ياز تو خوششان م
در نامـه خـود بـه مالـك اشـتر        ) ع( يحضرت عل .ميع داريتش يما ادعا. تلخ است
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ن آنها نسبت به تو ين و مخالف ترين افراد به تو منتقد تريكتريد نزديبا :سندينو يم
  ؟نگونه انديا )چه مردم و چه حكومت(شور ما ا در كيآ يليخدا وك يباشد ول

ن را داشـته و  ير مسـلم يجاد اتحاد با سـا يكه با نشان دادن دروغها قصد ا يكس •
التقـاط و انحـراف    .سـت ين يببرد منحرف و التقاط يقت اسالم پيخواهد به حق يم
منافع دول استعمار گر  يدهند و در راستا يآنجاست كه به دروغها پرو بال م يواقع

باز كردن دكان اسـت و   يت شهرت دارد و نه در پيكه نه ن يكنند  كس يحركت م
 نگونه اند؟ يكه ا يگريا كسان دياست منحرف است  ينه دنبال منافع ماد

 يعنـ يع يتشـ  يرا او سـتون اصـل  يـ ز. ف كرده انديتعر ،با عمر يع را دشمنيتش •
ـ ا خواهم در ابتدا يمن م. را لگدمال كرد يوجود نص در خالفت عل ن نكتـه را از  ي
 .است يگريز ديچ يقيع حقيتش يكه بفهم يدا كنيپ يذهن شما خارج كنم تا آمادگ

در كـار   يكنم كه غصب خالفتـ  يتو ثابت م ينان كامل و صد در صد برايو با اطم
 .نبوده است

با چاه به  يكرده اند و درد دل عل يمعن يع را خالفت بالفصل حضرت عليتش •
محـو   يشه عليم روح و انديگو يمن به تو م !فدك خاطر غصب خالفت و تصرف

رت بوده و آن غـش  يآن و غرقة ح يهمتا يو خالق مقتدر و ب يعظمت جهان هست
كار پاكان :يبه قول مولو .نه به خاطر خالفت نبوده استيمد يكردنها در نخلستانها

م و باز هـ  .نداشته است يمثل شما به حكومت عالقه ا يعل .رياس از خود مگيرا ق
  :يبه قول مولو
  .كند يو خالفت ك يريحرص م       كند  ين سان پيآنكه دشمن را بد           

 

مـن بـا افكـار     .عه بـوده ام يز شـ يـ عه بزرگ شدم و خودم نين توده شيمن در ب •
كه تنفر از عمر و ابـوبكر در رگ و   يتا وقت .كامل دارم ييك آشنايهموطنانم از نزد

گرفتـه تـا دكتـر و     يك از مـردم مـا از قاضـ   يچيت هشة آنها جا خوش كرده اسير
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ـ توانند به هموطنان اهل سنت كـه   ينم ...شهردار و فرماندار و ت يـ ك پـنجم جمع ي
ن يبه همـ  .دوستانه داشته باشند يا نگاهيدهند خدمت كنند  و  يل ميران را تشكيا
ن يـ هـدف مـن از نوشـتن ا    .برنـد  يت به سر ميز در مظلومين هموطنان عزيل ايدل
  .جاست يب ينه هايان امور و پاك كردن زنگار كيتاب روشن شدن ذهن متصدك
را اگـر   يگـر يهـر گنـاه د   ،بـه جـز شـرك    :ديـ فرما يم ميخداوند در قرآن كر •

طان مـا را بـه حـال خـود     يتوانم بـاور كـنم كـه شـ     يو من  نم .بخشم يخواستم م
خوش كـرده  جا  يرانيشه اشباح الرجال ايكه در رگ و ر يع صفويواگذاشته و تش

شـما را   ،طانيد شيپس مراقب باش !د محضيكپارچه توحياز شرك است و   يخال
 .ر قابل تحمل استيبه دوزخ نكشاند كه عذابش غ يواه يها ياليبا خوش خ

بـه خصـوص اگـر     ،ن اسـت يار سنگيم كه مجازات تهمت در اسالم بسيدان يم •
هـر چنـد   ( يقشـ اسـالم ن  يريـ و در شـكل گ 1باشد كه مرده انـد   ينسبت به كسان
 5اگر  ين نگاه حتينانه تريق و با بدبين تحقيبا خواندن مطالب ا 2) اند كوچك داشته

م يـ ن افراد اشتباه كـرده ا يخود نسبت به ا يم كه ما در قضاوتهايدرصد احتمال بده
رو گذشـته  يم كه ما پييم بگويتوان يا ميو آ ؟م داشتينخواه يا شب اول قبر سختيآ

د و يشما هم عقـل داشـت   :ديگو يو خداوند نم 4؟ميبزرگانمان بودا دنباله رو ي3گان 

__________________________________________________ 
 
  با عنايت به حديث اذكروا امواتكم بالخير. را شهيد حساب نكينم حتي اگر ابوبكر ، عمر و عثمان  1
. . هجـرت و   شعب ابيطالب ،( اگر شركت در جنگها ، بريدن از اقوام ، بذل مال و تحمل تمام سختي ها  2
 .را نقش كوچك بدانيم . ) 
3  
ما سروران و بزرگانمان را پيـروي  : } 67:األحزاب{] ونَا السبِيلَاوقَالُوا ربنَا إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبرَاءنَا فَأَضَلُّ[ 4

 .كرديم پس آنها ما را گمراه كردند 
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ن يقـ يو مگر من در قرآن نگفته بودم آنچه را كـه نسـبت بـه آن علـم و      ؟هم قرآن
 1د؟ينكن يرويد پيندار

شـدند   يانـه بـا هـم متحـد مـ     يد اگر فقط چهار كشور مسـلمان خاورم يدان يم •
مخلـص و از جـان گذشـته     يروهاين را هميز ؟ا را به زانو در آورنديتوانستند دن يم

م نفت يهم منابع عظ. ران و عراق و افغانستان وجود داردي، ا عربستان يدر كشورها
او مگـر اجـازه اتحـاد     يداخلـ  يدايـ دا و ناپيـ پ ياديـ ست و ايونيصه يول ...و گاز
كه با حضرت ابوبكر داد باعث  يعتيبا دست ب يكه حضرت عليدر صورت ؟دهند يم

در هـم   ،ريـ عـرب فق  يتوسط مشت ،ران و روميا يعنيآن زمان  يتهاشد كمر ابرقدر
ة يم مايا م و فقط شدهيستيآن حضرت ن يرو واقعيشكسته شود و افسوس بر ما كه پ

  .ننگ
 يق مـردم را بـه حـد   يـ و عال ديـ آن است كـه عقا  ي،طانيش ياستهاياز س يكي •

 ،كنـد  يلفت نمـ مخا .پشت بام سقوط كنند يكه با افراط همه از آن سو يد كنيتشد
در  ي،در عـزادار  ي،نـ يض ديدر انجـام فـرا   ،دهد يش از حد شدت ميموافقت را ب

ـ را برا يطانياست شين سيمن ا   ،اظهار عشق و عالقه گـر خـود   يت افشـا كـردم د  ي
  .يدان
شناخت كامـل   يبرا يار مناسبيمع ،چ وجهيخ نقل شده به هيكه در تار يعيوقا •

نبـوده و بـه صـورت     ياتفاق نظـر  ،اتين رواست به خصوص اگر درباره آيافراد ن
ن همه رسانه و يم در زمان حال با وجود اينيب يرا ميز .ض نقل شده باشديضد و نق
به خصوص توسـط دولتهـا و   (چقدر  ،مينكه همه ما زنده و شاهديو با ا يتكنولوژ

 ياكنون چگونـه بـر مبنـا    .مياتيشاهد قلب مكرر واقع )رسانه ها و كارمندان مذهب

__________________________________________________ 
 
ئُولًا   [ 1 سـم نْـهكَـانَ ع ككُلُّ أُولَئ الفُؤَادرَ وصالبو عمإِنَّ الس لْمع بِه لَك سا لَيم لَا تَقْفو : } 36:اإلسـراء {] و

 . پيروي نكن همانا گوش و چشم و دلها همگي در پيشگاه خداوند مسئوولند  آنچه را علم نداري
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 يآن هم اخبـار ( ؟دانم ينم ،ميده يش اتفاق افتاده حكم قاطع ميكه قرنها پ ياراخب
بـه صـورت مكتـوب درآمـده      يامبر اكرم از صورت شـفاه يسال پس از پ 250كه 
 1)است

عه يو شـ  يو گر نه سـن  .ع دو مساله جدا از هم استيعه و تشيش ،و تسنن يسن •
ـ  اگر   .هر دو مسلمانند و انسان و از امت رسول خدا مـا   يم خـدا يدرست نگـاه كن

آنها امامان مـا   يو حت ...قبله و .است يكيكتابمان  .است يكيامبرمان يپ .است يكي
ما از دسـت   يتمام بدبخت .بزرگوار و دانشمند قبول دارند ييز به عنوان انسانهايرا ن
ـ بـه م  يخيو تار ينادان دو طرف است كه با كشاندن مباحث فقه يعلما ان مـردم  ي

ز نزد يچ چيم كه هيدان يان ملل مسلمان شده اند و ميم يباعث دشمن ،اركوچه و باز
را كه  يست پس خدا لعنت كند هر كسين ييخداوند مبغوض تر از اختالف و جدا

 .آنرا درو كنند ،پاشد تا دول مخالف اسالم يا ندانسته بذر اختالف ميدانسته 
ـ       ينم • مـداحان   يجلـو  يشود مرتـب دم از اتحـاد زد و ژسـت آنـرا گرفـت ول

ان يدر جامعه به تفرقه م يتا آنها با سمپاش .سندگان مزدور را نگرفتيدروغگو و نو
ك هفتـه  يـ دامن بزنند و ما هم دلمان خوش باشد كه در طول سال  يجوامع اسالم

روز  365كه بلندگوها از صبح تا شب و در طول يم در حاليبه نام هفته وحدت دار
 .شعور است يب يسال در جشن و عزا در دست آدمها

ن مورد ياساس د ،ن كتابيند كه با مطالب اياز خوارج بگو يممكن است برخ •
ـ  .زاريـ ن بيـ و مردم گمـراه شـدند  و از د   .هجوم قرار گرفت ـ با يول م كـه  يد بـدان ي

ن زده يـ هوده است كـه جوانـان را از د  يب ينه ها و تفرقه هايخرافات و دروغها و ك
ست كه يموارد يقيالتقاط حق .كند يمنحرف من را ين مسائل است كه ديهم .كند يم

__________________________________________________ 
 
سال قبل توسط هيتلر را دروغ مـي داننـد آنگـاه     50ميليون يهودي در  5به عنوان مثال بسياري سوزاندن  1

 . . . سال قبل وسط بيابانهاي عربستان  1400
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را خـالف  يـ ز(ت مشـهور شـدن دارد   يـ كه نه ن يو كس .كند يجاد تفرقه و نفاق ميا
جـاد  يباز كردن دكان است  و تمـام هـدفش ا   ينه در پ )ديگو يج سخن ميعرف را
 يجهـان  يه داريو سـرما  يسـت يونيو صه ييه اروپايدر برابر اتحاد( يه اسالمياتحاد
  .تواند منحرف باشد يست نما ...)و
د ين آمده كه مراقـب باشـ  يسخن از ا ،آن يجا يد در جاينهج البالغه را باز كن •
و  .از گناهان سفارش شده يو دور ياله يپس از آن به تقوا .ديا را نخوريب دنيفر

ـ ي ...خ و جوامـع و يعت و سرگذشـت تـار  يدر طب ياله يبعد دقت در نشانه ها  يعن
 يد ما را سـرگرم حواشـ  يگر است حاال نگاه كنيد يزهايتر از چن امور مهمينكه ايا

 .برد يش ميكار خودش را پ يطان هم براحتيكرده اند و ش
دم يغمبر شـن ياز پ :پس از ضربت خوردن) ع( يحضرت عل ياين وصاياز آخر •

جاد وحدت از نمـاز و روزه افضـل اسـت و    يان مردم و ايكه فرمود سازش دادن م
ه ننـگ مـداحان و   يما(1 ...سازد يد اختالف و نفاق پراكنده نمز ماننيچ چين را هيد

  ) سندگان متعصب نادان از هر دو طرفيوعاظ نادان دو طرف و نو
ـ آ: ديـ فرما ين در جنگ نهروان به خوارج  مـ يآن حضرت همچن • ن كـه  يا همـ ي
جهـت حفـظ    (سـت  ين يشما كـاف  ياست برا يكيامبر ما و كتاب ما يما و پ يخدا

مـا كـه    ؟ها از خوارج بدترند يا سنيآ :پرسم يحال من م )ياسالم اتحاد در جامعه
اب يگانـه آب بـه آسـ    بچـه  ييم چرا با رفتارهـا يده ايزها با آنها هم عقيشتر چيدر ب
آنهـا  (؟  ميكنـ  يه را با خود دشـمن مـ  يهمسا يخته و كشورهاير يداران غرب هيسرما
قبول دارند  بر خالف ما كه شتر يشناسند و ب يامام ما را بهتر از خود ما م 12 يحت

 )ميفرست يبه عمر و ابوبكر كه مورد عالقه آنهاست ناسزا و لعن م

__________________________________________________ 
 
  معصوم ، حسين عماد زاده ، نشريه مكتب قرآن 14 1
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فـراوان   ينكه با جد و سعيعه وجود دارد و آن ايدر كتب ش يبيار عجينكته بس •
ك يـ خود من به  يروز .عه را قبول كننديده شيخواهند عق ياز برادران اهل سنت م

ما امامـان شـما را بهتـر از     :و با تعجب پاسخ دادن مطلب را گفتم و ايهم ينفر سن
د كـه بـه عمـر و    ين شما هسـت يا ،ميشتر از شما قبول داريم و بيشناس يخود شما م

نـه مـا    :و من به فكر فـرو رفـتم و بـا خـودم گفـتم      .دييگو يابوبكر لعن و ناسزا م
 .ها از حضرت  عمر و حضرت ابـوبكر  يم و نه سنيبهتر ينعوذباهللا از حضرت عل

سال با خلفـاء رفـت و آمـد داشـته و بـه آنهـا        25 يم حضرت علينيب ينهمه ميبا ا
ـ  ...گرفتـه و  يمـ  يداده همسر آنها را پس از فوتشـان بـه همسـر    يمشورت م  يول
ر يبه همراه سـا ) ع(يهوده اند و چه بسا حضرت عليب يدر نبرد يعه و سنياكنون ش

 !ه دوزخ بروندن از هر دو طرف بيخلفاء وارد بهشت شوند و  متعصب
است و گذشت زمان پرده از چهره ها  ين قاضيبهتر ،خيتار :د گفتيدر انتها با •

تلر يدرباره خونخوار بودن ه ياختالف نظر ،ن اكثر ملل جهانيما در ب .زند يكنار م
خ يكـه مقصـران آن در تـار    يشـتر مـوارد  ينطور بيو هم .ميز نداريرون و چنگشاو 

ر يـ ن غياگر از نه دهـم مسـلمانان و تمـام محققـ    حاال  .مشخص و محكوم شده اند
نظرشان را درباره عمـر و ابـوبكر سـئوال     ،عهين شياز مطلع يتعداد يو حت،مسلمان
ار متفـاوت  يبسـ  ،د كه نظر آنها با نظر عوام و مـداحكها و عالمكهـا  يد يخواه يكن
 . است

 .تسـ ير نيامكـان پـذ   ...ش و هفته وحدت ويبا شعار و نما يجاد اتحاد واقعيا •
عه و يان شـ يـ نـه و م يجاد كيكه باعث ا ييآن است كه دروغها يبلكه راه حل اساس

ـ  .ديرون كشـ يشه كن كرد و از مغز آنها بيشده را ر يسن ـ متاسـفانه چـون ا   يول ن ي
 .ار دشوار استيآن بس ينابود ،دارد يشه در اعتقادات و احساسات مذهبيدروغها ر
ن يوانگان حسيات دياحمق من در هاز هموطنان  يرد برخين كار صورت نگيو تا ا

ن مراسـم را بـه   يـ لم ايفـ  يهـود يك نفـر  يـ كشان راه انداخته و  كاشان، مراسم عمر
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دن يـ كه خبر سـر بر  يپخش كرده و ما هنگام يعرب يدر كشورها يد يصورت س
كه يدر صـورت  .ميدهـ  يها فحش مـ  يم و به سنيكن يم تعجب ميشنو يها را م عهيش

 .ميبـر  يداشته باشند ما هم سر آنها را مـ  يما نسبت به عل ك هزارم رفتارياگر آنها 
و جواب خداونـد  ) ع( يامت جواب حضرت عليروز ق ،انين آقايدانم ا يو من نم
ران ين عده در ايد عرض كنم ايالبته خدمت برادران اهل تسنن با( .دهند يرا چه م
ن يـ ن تنـدرو ا ايعياز شـ  ياريبسـ  يران و حتيت مردم ايت كامل بوده و اكثريدر اقل
 )وانگان را قبول ندارنديد
از  يسـندگان بـا اسـتناد بـه برخـ     ياز به ظاهر عالمه ها و مـداحان و نو  يبرخ •
 يات الهـ يـ ه آيرا از ناح ييدروغها ،آب خوردن يبه راحت ،  يخيات مجعول تاريروا

 ،ل من از نوشتن مطالـب حاضـر  ياز دال يكيبندند و  يبر ساحت مقدس خداوند م
ن ياگر بنا شـود خـونم بـر زمـ     ياست حت ين تهمتها از دامن منزه الهيپاك كردن ا

در  يـي دانـم بـا چـه رو    يا نمـ يم در آن دنيدانم و اگر نگو يرا من ميز .خته شودير
 .ستميشگاه خداوند بايپ
بـا   يشخصـ  ينـه ا يمن عداوت و ك ؟حق سب و لعن خلفاء را دارد ،عهيا شيآ •

ـ از دال يكـ ياحان دارم و مانند بنگاه داران و مـد  ييافراد دروغگو ل عمـده مـن از   ي
ن يد گفت اگر به ايالبته با 1.ان استيرسوا كردن دروغگو ،ن كتابينوشتن مطالب ا
چ يم هيك هفته از سال را هفته وحدت اعالم كنيم و آنگاه يبده يسئوال پاسخ منف

 ن تفكر اشتباه وجـود دارد يعه ايشه شيدر رگ و ر يرا تا وقتيشود ز يدوا نم يدرد
ـ امبر و غاصب خالفت بوده اسـت و دسـتور خـدا را ز   يكه عمر قاتل دختر پ ر پـا  ي
  .حاصل ينه ها پاك شود و اتحاديگذاشته محال است ك

__________________________________________________ 
 
فانه نتوانستم نيت خود را از نوشتن اين مطالب قربه الي اهللا كنم و بيشتر از روي تنفري كه نسبت به متاس 1

دروغگويان و حقه بازها داشتم دست به قلم شدم و به همين دليل فكر نمي كنم بـا وجـود صـرف وقـت     
  .فراواني كه براي نوشتن اين مطالب كردم ثوابي نصيبم شود 
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در برابـر حضـرت عمـر و     يريكنند با موضع گ يعه فكر مين شيوعاظ و مبلغ •
 يعه ـ قـرار مـ   يــ شـ  ) ع( يها خود را در گروه حضرت عل يابوبكر و در برابر سن

شدن  ين نكته باعث دوزخيقاً هميكه دقيروند در حال ينگونه به بهشت ميو ادهند 
  .شود يآنها م

ـ  يو م .از اصول مذهب ما امامت است يكي •  ،نيـ رفتن اصـول د يم كـه پـذ  يدان
عه يو چرا ش ؟ستيتفاوت امامت و خالفت در چ :حال .يدياست و نه تقل يقيتحق
ـ باشـد   يتواند هـاد  يفت بهتر ما امام در مقام خاليآ ؟داند يم يكين دو را يا ا در ي

اجـازه   ...و يو جنگ يو اقتصاد ياسيسر و ته س يب يا مشغله هايو آ ؟مقام امامت
ـ بـا فـرض ا   ؟دهـد  يرا به امام م ين كاريچن فـه در تمـام امـور    ين نكتـه كـه خل  ي

دستورات امام را اجرا كرده با او مشورت كرده و نظرات او را به كـار بسـته و بـاز    
نـك در دسـت   يكـه ا  يشـرفته ا يپ يهـا ين فـرض كـه امكانـات و تكنولوژ   يهم با ا

ا خـدا  يآ .فه بودهيزمامداران است در آن زمان وجود نداشته و همه اش بر عهده خل
بـه عبـارت سـاده تـر      ؟د او را بشناسنديا مردم خودشان بايكند  يد امام را معرفيبا

شـوا جهـت مـردم ادامـه     يپ يفد به معريبا ،ن تا چه زمانييخداوند پس از خاتم النب
ـ بـه پا  يو ك ؟د ادامه داشته باشديبا يده آل تا كين ايو ا ؟دهد نها يا؟رسـد  يان مـ ي
  .ميدا كنيق به پاسخ آن دست پين تحقيدوارم در اياست كه ام يسئواالت

ـ  يـ ها و روشنفكرها در تحق يكه غرب يلياز دال يكي • ارزش بـودن   ير اسـالم و ب
 ييزهـا ين چيتمام ا :ن است كهيو حكومت دارند ا تيدستورات آن در عرصه واقع

م كـه  يخ سـراغ نـدار  يدر تـار  ييال است و ما جايد در خواب و خييگو يكه شما م
بـه   يازيـ پس چه ن .است راهگشا بوده باشدين اسالم در عرصه حكومت و سيقوان

داشـته در   ين غربين متفكرياز هم يكيكه با  ييدر گفتگو يعتيآن است؟ دكتر شر
فه بعـد از او  يامبر اكرم و دو خلياشاره به حكومت عادالنه و رو به گسترش پ پاسخ
ن يقوان يسال در عرصه عمل 30مدت  ،خين مضمون كه حداقل در تاريكند با ا يم
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شرو يده گرفتن حكومت عادالنه و پيعه با ناديمتاسفانه ش .اسالم راهگشا بوده است
همانگونـه كـه بـا     .داده اسـت ن يـ دست دشمنان د يابوبكر و عمر مستمسك خوب

به نام سـلمان   يسنده ايدا شدن سرو كله نويو پ ين به آنها باعث حرمت شكنيتوه
 .شد يرشد

 ،ك ملـت نفـوذ كـرده و در نـوع تفكـر     يداستان و افسانه تا عمق جان و روح  •
ث و يگذارد هدف من نقد احاد يفرهنگ آنها اثر م يعملكرد و تمام يروش زندگ
عه از يوة برداشـت شـ  يا شـ يو دروغ است و  يا از اصل جعليكه است  ييافسانه ها

  .آنها اشتباه است
شود  يم ياريمرتب دچار بدب ،رانيكه ملت ا يلياز دال يكيمطمئن شده ام  ،من •
ماننـد   يپـاك  يت اشتباه آنهـا نسـبت بـه انسـانها    يبه خاطر ذهن) ها نهيشتر زميدر ب(

و  ينهمه منابع خـداداد يكه ا يكشور يبراست .حضرت عمر و حضرت ابوبكر است
ـ يكهن دارد چرا با يباهوش و فرهنگ يانسانها سـروته   يد مرتب دچار مشكالت ب

 – يپادشـاه  :ميـ هـم داشـته ا   يبشود؟ خدا را شكر تا به حال همه جـور حكـومت  
م يتا دسـت از حماقـت بـر نـدار     يآر.هيت فقيو وال ياست جمهورير –مشروطه 

  .شود ياموراتمان اصالح نم
 يق آن اسـت كـه پاسـخ   ين تحقيگر از اهداف من از نوشتن و انتشار ايد يكي •

داننـد و   يها را نجس م يشان كه سنيو همفكران ا هات اهللا يمانند آ يدهم به افراد
ن جهل و تعصب و عناد و خرافه است كه باعـث نجـس   يقت اينكه بدانند در حقيا

ر خـدا  ين بوده كه به غيا يز براين نجس بوده اند نياگر مشرك .شود يشدن انسان م
شان بر حرف حق كر بوده و تعصـب  ير خدا عالقه داشته گوشهايمتوسل شده به غ

 يحـال هـر اسـم   (نگونه باشـد  يداشته و غرق در جهل و خرافه بوده اند و هر كه ا
  .نجس اندر نجس اندر نجس است )خودش گذاشته باشد يرو
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  عهين شياشتباهات و انحرافات عمدة محقق
ث در خصـوص  يز ابتدا چند شعر و حدياده شدن بهتر ذهن خوانندگان عزآم يبرا

آورم و سپس به اصل موضوع  يكجانبه مي يها و تعصب ها و قضاوتها يكج فهم
  : ميپرداز يم

 يو از اسالم جز اسم آن باق ،بر امت من خواهد آمد كه از قرآن جز رسم يروزگار
زد و يـ خ يشان برمـ ير آسمان، فتنه از ايهانند در زين فقيهان آن زمان بدتريفق. نماند
  )اكرم ينب(. گردد يشان باز ميبه ا

  ديدان كـه از بـاال رس يـيآن نـدا    د يكه تو را باال كش ييهر ندا
  دان كه او مردم درد يبانگ گرگ    كه تو را حرص آورد  ييهر ندا

  ) 2د  ي،مولو يمثنو(
  

 )ع( يامام هاد .وان استان او فرايشمار ناراض ،باشد يكه از خود راض يكس •
م يپروردگارا ما از سادات و بزرگان خود اطاعت كـرد  :نديگو يم )انيدوزخ(و  -

  67ه يآسوره احزاب . پس آنها ما را گمراه كردند
شان تـو را بـه شـگفت    يجسم ها ينيرا بب )نيمنافق(و آنگاه كه آنها  )امبريپ يا( -
ه داده شده هستند يتك يكه چوب ييگو .يده يند گوش ميآورد و اگر سخن گو يم

شـان  يآنها دشمن هشتند از ا .پندارند يه خود و بر ضرر خود ميرا عل ييكه هر صدا
 )4المنافقون ( .گردند يشان بكشد چقدر از حق باز ميخدا .بر حذر باش

در  :ه الســالم فرمــوده اســتيــافتم كــه رســول عليــث يدر حــد :يد بغــداديــجن -
  1!ديشان را وعظ گويشان بود و اين ايبترم قوم آنكس بود كه يزع ،آخرالزمان

__________________________________________________ 
 
 448ص  –ار نيشابوري عط –تذكره االولياء  1
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 يـل فنــا مـ  يخـانمانسوزتـر از س    "دست و دهن آبكشان"ن  يبرحذر باش كه ا
  بـاشند
                       
  )يزيصائب تبر(                  
    ـــست   يـل نيه شهر به رفع حجاب مايفق

لـه در  يكه هر چه كند ح چرا                                                                 
  حجاب كند 

    ست ظاهر قرآن به وفق خواهش او  يچو ن  
ـــاطن و تفس                                                                  ـــه ب ــرود ب ـر ي

  نـاصـواب كنـد
  رزايرج ميا
ـ با ،گـران را بدهـد  يبه خود اجازة محكـوم كـردن د   ،ش از آنكه انسانيپ د مـدت  ي
  .كندت خود يرا وقف سنجش صالح يديمد
                                                                                                    
   )زير ـ مردم گريمول(
ش كج است كژوهش اسـت نـه پـژوهش و متاسـفانه     يمبنا ،كه از اول يقيتحق •

ة يـ و اول ياصـل  يعه مبنـا ين نكردند و شييخود تع يبرا ينيجانش ،امبر اكرميچون پ
 يتمـام  ،گذاشـته پـس بـه ناچـار     ين پندار دروغ و واهـ ية هميد خود را بر پايعقا
   .ز در جادة انحراف رفته استين رابطه نياو در ا يكتابها
 .ديباشـ  يشـان مـ  يدر خدمت مردم و خرافاتها يهمگ !فرزانگان نامدار يشما ا •

 ،مـردم  ين روياز ا .داشت ينم  يشما را گرام يكس ،ديقت بودياگر خدمتگزار حق
ه يـ مـردم ما  يرا همواره برايتابند ز يتان را بر نميواينهفته در سخنان ش ياعتقاد يب

چـون    يزارند كسيكه مردم چون سگ از او ب يانسان .ش نبوديب يو خنده ا يشوخ
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 يكـه از بنـدگ   همـو  .دارد يد و بندها را دشـمن مـ  يست كه قين يا شه ور آزادهياند
داننـد   يم ينيقت بيرا كه مردم همواره حق يزيچ .غوله هايب يايزان است و جويگر

ن يزدنــدانتريبــود كــه ت يروح آزادگــ يبــرا ين خفتــه ايدشــمن نهفتــه و در كمــ
د ييـ مـردم مهـر تا   يد بر بنـدگ يهمواره خواسته ا. كردند يشان بر او پارس ميسگها
  .فرزانگان نامدار يشما ا. ديا  نام نهاده ياهقت خويرا حق ين خواريد و نام ايبزن

 .ديـ ش را بر مردم عرضه داشته ايخو يندگينما ي،رنگبازيچون درازگوشان بردبار ن
 يدرازگوش ،ش مردميسازگار ساختن چرخ خود با گرا يبرا يار قدرتمندانيچه بس
                                                                                         )چــــــــــــــهين(  1 .ده انديش كشيخو ينامدار را در پ يا فرزانه ايكوچك 
                         

 يم كه با نظـرات مـا موافقـت مـ    يدان يم يم را تنها از آن كسانيما معموالً عقل سل
                                                                        .كنند
  ) الروشفوكو ـ تفكرات(

كند بلكه از خـودش   يانسان در واقع از موضوع مورد بحث دفاع نم ،در هر مباحثه
                                                                                                               .كند يدفاع م
  )يوالر پل(
  

* * *  
 ي،خيع تـار يل وقـا يـ ه و تحليو تجز ين ما در بررسيسندگان و محققياز نو ياريبس

شـه در تفكـرات   يشتر آنهـا ر يشوند كه متاسفانه ب ير مياز قرار ز يمرتكب اشتباهات
  :دارد ،و محبت بدون معرفت ينات اجتماعيتلق ي،تعصبات مذهب ي،احساسات

  

__________________________________________________ 
 
 مانند عالمه هاي درباري پادشاهان صفويه 1
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  يخيع تارياحساس با وقا يو از رو ينشيبرخورد گز •
بـا حضـرت ابـوبكر    ) ع( يعت حضرت علـ يتوان به موضوع عدم ب يمثال م يبرا 
نكه اعتراض آن حضرت را پـر آب  يا يعه براياهللا عنه اشاره كرد كه محقق ش يرض

تا زمان شـهادت حضـرت    يحضرت عل :سدينو يدتر جلوه دهد ميو رنگتر و شد
 ييدر جا يعت نكرد ولياهللا عنه ب يبا حضرت ابوبكر رض ،ماه بعد 6تا  يعنيفاطمه 
 يمـ  ،به رحلت حضـرت فاطمـه بدهـد    يدتريك شدياتنكه جنبه دراميا يگر برايد
كه  يات گفت و هنگاميامبر اكرم بدرود حيروز پس از پ 40سد حضرت فاطمه ينو

مـاه و   6روز و  40 يعنـ ي(خ ين دو تـار يـ م كـه ا ينيب يم  ميكن يخ مراجعه ميبه تار
پـس از  ) س(ات حضرت فاطمه ين زمان حيشترين و بيبه عنوان كمتر )ماه 8 يحت
از آن بـه   ينشـ يبا انتخاب گز ،اهللا عليه وسلم  ثبت شده است كه محقق يرصلامبيپ

ـ ا يالبته نمونه ها !خود استفاده كرده است ينفع احساسات مذهب  ين برخوردهـا ي
ـ : گـر يد يبه عنوان مثـال  .فراوان است ،سندگانيو متضاد در كتب نو ينشيگز  يوقت

فـة  يا وظيـ گـر و  يد يان مسائليب ،غية تبليشود كه ممكن است منظور از آ يسئوال م
ت يـ را اصل واليز ،ريند خيگو يعه مين شيكردن دعوت باشد محقق يامبر در علنيپ

ـ نهـا جـزو فـروع د   ياسـت و ا  ...مانند نماز و روزه و يمهمتر از مسائل يو رهبر ن ي
شـان سـئوال شـود    ياز ا يگـر يد يحال اگر در جا .نياست و امامت جزو اصول د

 يزهـا يچ ياريبسـ :  نديگو يامده مين )غيه تبليآ(ه ين آيمدر ه يچرا نام حضرت عل
اهللا عليـه   يامبرصـل يامده و پيا نماز خواندن هم نيمانند نحوة وضو گرفتن و  ،گريد

كـه از   يامامت و رهبر  ،شانيطبق استدالل خود ا يول .ح داده انديوسلم  آنرا توض
 ؟ستيچ يمتضاد برااس ين قيپس ا ؟ستين نيسه با فروع ديقابل مقا ،تينظر اهم
ت فقـط پـنج نفـر    يـ عه معتقد است اهل البيش .ت استيق اهل البيگر مصاديمثال د
اهللا عليه وسلم  را از شمول  يامبرصليكو صفت پيام سلمه همسر ن يو حت .اند بوده
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شتر حضرت عمـر و  يخرد كردن هر چه ب يگر برايد ييجا يدانند ول يآن خارج  م
 :امبريـ ث پيطبـق حـد  (ت بـوده  ياز اهل ب يفارس ند سلمانيگو يحضرت ابوبكر م
 )تيسلمان منا اهل الب

اتفاقـاً  (عه يسـندگان شـ  يسندگان و علمـاء و نو ين اشتباهات نوياز بزرگتر يكي •
ن اسـت كـه   يا )عه شده استيش يورود خرافات و بدبخت ين اشتباه علت اصليهم

دارنـد و   خـود را قبـول   يخيسـندگان تـار  يخاص از علمـاء و نو  يفقط نظر عده ا
 ين در حـال يـ ند تكرار مكررات آنهاسـت و ا يگو يز هر چه ميد نيسندگان جدينو

قبول دارند كه ممكن  يدانند و در تئور ينفر م 14ن را فقط ياست كه آنها معصوم
را قبـول ندارنـد    يخيخاص تار ييدر عمل به جز كتابها يه اشتباه كنند ولياست بق

د است كه بـا  ييمورد تا يوشته شده در صورتر نيسال اخ 50كه در  ييكتابها يحت(
ا يـ دن يچ كجـا يدر ه يقين روش تحقيو ا !)مطابقت داشته باشد يميقد يآن كتابها
سـخن و كتـب و    1عه يش يا روحانيسنده و ينو .ندارد ييل آمازون جايدر قبا يحت
البته هر كجا كـه بـه نفعـش باشـد را قبـول      (را قبول ندارد  يسندگان سنيد نويعقا
سـخن و   2! تنـد يو بنا به اعتقاد او مغرض و دشـمن اهـل ب   يرا آنها سنيز )!!!كند يم

را آنها يرا قبول ندارد ز يحيا مسي يهوديا ي ين و اسالم شناسان غربيكتب مستشرق
سـندگان  ينجاست كـه سـخن نو  يطرفه ا .اهداف استعمارگرانه و تفرقه افكنانه دارند

 ينمونه جالب آن دكتر علـ  .قبول ندارد زيخودش را ن )يرانيعه و تندرو ايش يحت(
 يهـا  يقات و كتابها و سـخنران يشتر تحقيبوده و ب يمذهب يا كه از خانواده يعتيشر

شه يبوده و خودش هم ..) .حجر و –ابوذر (ان او ياطراف يو حت ياو در رابطه با عل
__________________________________________________ 

 
 .مجددا متذكر مي شوم منظور من شيعه شاه عباسي است  1
به زودي با دليل و مدرك به شما ثابت مي كنم كه چهار پيشواي اهل سنت جـزو عاشـقان واقعـي اهـل      2

براي نمونه اين يـك دليـل را داشـته    . اند  بيت بوده اند و در اين راه متحمل شكنجه هاي فراواني نيز شده
 !!! باشيد كه  شافعي مي گويد من نمازي كه در آن صلوات بر آل محمد نباشد را باطل مي دانم 
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نكـه جـو   يبا توجه بـا ا  يعتيشر .است يكرده كه در حد افراط عاشق عل ياعتراف م
ـ يبس ،ف از حضرت عمريان تعريب يران برايا مـثال در كتـاب    يار نامساعد است ول

ن يبهتـر  يحجر حكومت حضرت عمر و حضرت ابوبكر را پـس از حكومـت علـ   
ا خطبه هللا بـالد فـالن را از زبـان حضـرت     يدانسته  )تا كنون(ا ينوع حكومت در دن

عه فقـط معتقـد   يشسنده يمحقق و نو يول ...داند و يش حضرت عمر ميدر ستا يعل
 1 !است يخ طوسيو ش يبحار االنوار مجلس ي،به اصول مندرج در كتب اصول كاف

ـ اسناد و متـون   ين است كه در بررسيعه اين شيگر محققياشتباه د • ك حادثـه  ي
ـ نمونة بارز آن شان نـزول آ  .كنند يفقط موارد دلخواه خود را انتخاب و نقل م ات ي

ـ از آ ياريبسـ  يبرا يه و سنعيم در كتب شيدان يما م .قرآن است شـان   ،ات قـرآن ي
ن شـان  يـ عه هنگام نقـل قـول ا  يش ينقل شده است ول يمختلف و متعدد ينزولها

د خودش اسـت را انتخـاب كـرده و سـپس در     يكه به نفع عقا ينزولها فقط موارد
ـ  ين شان نزول در ايسد اينو يكتابش م  ين تعداد از كتب اهل سنت وجـود دارد ول
گـر او  ياشـتباه د  !كنـد  ين كتابها نميگر در هميمختلف د ينزولها به شان ياشاره ا
ه آن يبه منبع و مصدر اول يخيل و سند از متون تاريك دلين است كه هنگام ارائه يا

ن يـ سـد ا ينو يكند و فقط م يبوده اند اشاره نم يو سلسله اسناد آن كه چه اشخاص
ك يـ ه آن  يـ صـدر اول چه بسـا م  يات در صدها كتاب آمده است وليا روايث يحد
نـده  ين شخص گويب ياديز يا انقطاع زمانيو آن هم دروغگو باشد  )خبر واحد(نفر
مانند خطبه فدك كه اگـر در هـزاران جلـد    ( ...ث وجود داشته باشد ويحد يو راو

ـ اول يكتاب هم به آن اشاره شـده باشـد چـون راو    ه آن در كتـاب بالغـاه النسـاء    ي
دم و يطالب شن يابن اب ين ابن عليابن حس ين علد ابيث را از زين حديد ايگو يم

__________________________________________________ 
 
البته به اين كتابها نيز اعتقادي ندارند و مثال هر جا ستايشي از عمر و حضرت ابـوبكر رضـي اهللا عنـه از     1

 ! كرده اند شده است را حمل بر تقيه  بان امامن
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د شـده اسـت   ين كتاب در واقعه فـخ شـه  يسنده اين شخص سالها قبل از تولد نويا
   )ث داشتين حديبه اسناد ا ينانيتوان چندان اطم يپس نم

اهللا  يصـل  امبر اكـرم يـ ن است كه به پين ما اين اشتباهات محققياز بزرگتر يكي •
نكـه حضـرت ابـوبكر همـراه     يكننـد و مـثالً ا   يشان نگاه مد خوديعليه وسلم  از د

ا يـ نه هجـرت كـرد   ياهللا عليه وسلم  جانش را به خطر انداخت و به مد يامبرصليپ
ف يو جـزو وظـا   يعـاد  ين كارها را كاريآنها ا ،كرد ينكه او مرتب پول خرج ميا
ـ آقان يم همـ ينيد ببيكه بايآورند در صورت يش پا افتاده ابوبكر به شمار ميپ ان اگـر  ي

ال از مالشـان در  يـ ر  كي يا حاضر بودند حتيدر آن دوران بودند از جانشان كه نه آ
شـه در وجودشـان   يكـه هم  يكـور  يبا تعصب ،آن يا به جاي ؟راه اسالم خرج كنند

 !  وستنديپ يهست به جمع  ابوجهل ها و ابولهب ها م
ن اسـت  ين ما اسندگاين و نويج و تاسف آور محققيگر از اشتباهات رايد يكي •

جـدل   يميوه قـد يكه روش برخورد آنها با مسائل و روش پاسخ دادن آنها همان ش
 يك بـه بررسـ  يـ و آكادم يق علمـ يتحق ين و روشهايچگاه طبق موازيآنها ه .است

 يق علمـ ينكه جدل به مراتب راحت تر از تحقيرا عالوه بر ايپردازند ز يمسائل نم
 يارهـا يطبق مع يكه اگر كسيكند در حال يز باز نمياست مشت انسان دروغگو را ن

  !ديتعصب و دروغ سخن بگو يتواند بر مبنا يم حركت كند نميشناخته شده عل
عه شـده آن اسـت كـه    يكه باعـث خلـط مبحـث در كتـب شـ      ياز موارد يكي •
 ياهللا عليـه وسـلم  و وحـ    يامبرصـل يان سخنان پيم يزيچ تمايه يعيسندگان شينو
 يو اطاعت از آنرا واجب و هر  دو را خـال  يرا نص الهستند و هر دو يقائل ن ياله

خـود   يـ كه در جا   يخيما مطابق شواهد متعدد تار يول .دانند ياز هر گونه خطا م
م كـه در رابطـه بـا    يكنـ  يموارد مشـاهده مـ   ياريم كرد ـ در بس يبه آن اشاره خواه
اهللا  يرصلامبيپ يو نظر شخص يشده و امور به را ينازل نم يه ايمسائل مطروحه آ

را در يز( .گرفته است يگر اصحاب صورت ميشان با ديعليه وسلم  و با مشورت ا
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ـ از جزئ يارين برابر بود و بسيد چنديبا ينصورت حجم قرآن فعلير ايغ ات صـدر  ي
امبر اكـرم  يـ پ يخيو شواهد تـار  يات الهيح آيطبق صر .)ميديد ياسالم را در آن م

بگـو مـن     } 110:الكهـف {] نَّما أَنَا بشَـرٌ مـثْلُكُم  قُلْ إِ[ :ه بوده انديمانند بق يبشر
 يا عملـ يـ گفتـه   يامبر اكرم سـخن يز پين يدر موارد متعدد  .مانند شما هستم يبشر

پـس   .شـده اسـت   يبر خالف آن از جانب خداوند صادر م ياتيانجام داده و بعد آ
 يقه هايو عالقه ها و سل يم رغبات شخصينكه دچار خلط مبحث نشويا يد برايبا
ن يـ عه در رد ايالبته ممكن اسـت شـ   .ميجدا بدان يات الهيرسول اكرم را از آ يفرد

 ياز رو )محمد(  :}3:النَّجم{] يوما ينْطقُ عنِ الهو[ :ه اشاره كندين آيسخنان به ا
ـ ا يو بعد ياق قبلياگر به س يول  .ديگو يو هوس سخن نم يهو ات توجـه  يـ ن آي
افـت و  يامبر اسـالم در در يـ ن است كه پيمنظور خداوند ام كه يشو يم متوجه ميكن

دهـد   يرا به خداوند نسبت نم يزين و معصوم است و از خوش چيام يابالغ وح
باهللا منظور مـا   البته نعوذ .د كالم خداستيگو يهر آنچه م يبلكه در مقام ابالغ وح

و هـوس   يهـو  يمواقـع از رو  ياهللا عليه وسلم  در برخ يامبرصليست كه پين نيا
 يت بشـر يـ شان طبق سرشـت و ماه ين است كه ايگفته اند بلكه منظور ا يسخن م

كرده انـد كـه    يان ميخود را ب يده و نظر شخصيعق يكه داشته اند در موارد متعدد
 يو گرنه چـه تفـاوت   .ز وجود داشته باشدين يگرينه نظرات ديممكن بوده در آن زم

ماننـد شـما    يبگـو مـن بشـر    :د گفتهو چرا خداون! ان بشر و فرشته و خداياست م
 يمياگـر در كتـب معتبـر و قـد     .ش و خطاستيجز آزما يزيچ ،ا بشريو آ ؟هستم
ان يـ چگـاه در ب يامبر اكـرم ه يم كه پينيب يم ميدقت كن )نيقيمورد قبول فر( يخيتار

ه يـ چگـاه آ يه )و خالفـت او  ياز عل يرويمانند سفارش به پ(خود  ينظرات شخص
ـ يتما يعنين نكته يفهم ا .سخنان خود استشهاد نكرده اند را در مقام اثبات يا ن يز ب
د حـل  يـ توانـد كل  يمـ  ين الهـ ياهللا عليه وسـلم  و فـرام   يامبرصليپ يق شخصيعال
ـ به عنوان مثال ما در كتب معتبر اول .از مشكالت باشد ياريبس ه و بـه حـد تـواتر    ي
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ر يدر غد يكنت مول اهللا عليه وسلم  پس از گفتن جمله من يامبرصليم كه پينيب ينم
اهللا  يامبرصـل ين جملـه پ يا اي .نه اشاره كرده باشندين زمياز قرآن در ا يه ايخم به آ

 ين جملـه ا يكه اگر چنـ  .شود يكجا جمع نمينبوت و خالفت در  :عليه وسلم  كه
اهللا عليه وسلم  است و  يامبرصليپ يده و نظر شخصيانگر عقيصحت داشته باشد ب

سـت اگـر   يبه گـردن عمـر ن   ين گناهيهم يخورد برا ينمدر آن به چشم  يوجوب
تـوان   ين نحو مـ يبه هم .نفره انتخاب كرده باشد 6 يرا در شورا) ع(يحضرت عل
 .عه را داديش يرادات كالمياز ا ياريپاسخ بس

كه  يه ايه از دهها آيك آي ين است كه حتيگر ايب و جالب ديار عجيمورد بس •
 يو بعـد  يات قبلـ يـ د با آيكنند را نبا يان ميب ل و مدركيعه در مقام دلين شيمحقق
بـه نفـع او كـاربرد دارد     يعه در صورتيات مورد نظر شيآ يتمام يعني !1ديسنج ،آن

ر قـرار گرفتـه و   يات ماقبل و ما بعد آن مورد تفسـ يو بدون توجه به آ ييكه به تنها
 يراسـتا  ات دريـ ن آيا :ار جالب استينه بسين زميز در ايعه نيه شيتوج .شود يمعن

ـ    ين در حـال يو ا !ت جابه جا شده انديظلم به اهل ب  يعه و سـن ين شـ ياسـت كـه ب
نكه طبق اتفـاق نظـر تمـام    يگر اينكته د .ات قرآن استيبودن آ 2ياجماع در موقوف

ه اسـت  يه به آير آيتفس ،ات قرآنير آين روش فهم و تفسيبهتر يعه و سنيش يعلما
ـ  يآن مورد نقد قرار بگات قريد با محك آيز بايات نيروا يو حت  يدر برخـ  يرنـد ول

ا يـ گر و يكديات قرآن با ير آيتفس يعه به جايشود محقق ش يه تنگ ميمواقع كه قاف
ات قرآن است كه توسـط  ين آيث را با قرآن بسنجد ايات و احادينكه روايا يبه جا
كـه قـرآن   يدر حال!! !شـود  ير مـ يص خورده و تفسيتخص يخيات تاريله رواياو بوس

__________________________________________________ 
 
يعني حتي يك آيه هم در قرآن وجود نـدارد كـه شـيعه بتوانـد بـا      ! اين نكته حتي يك استثناء هم ندارد  1

  .توجه به آيات قبلي و بعدي آنرا به نفع خو بكار بگيرد
موقوفي بودن آيات قرآن يعني اينكه ترتيب آيات قرآن به همين نحوي كه هم اكنـون در دسـت ماسـت     2

 . اكرم تعيين و مشخص شده است  توسط پيامبر
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 .ار قـرآن باشـد  يـ توانـد مع  ينمـ  يگـر يد يزيز است و چيار همه چيخود معم يكر
ـ بـه احاد  يات قبل و بعد حتيو عدم توجه به آ ينشيمتاسفانه دامنة انتخاب گز ث ي

هر  :اند ر خم فرمودهيامبر اكرم در غديپ :مثال يده شده است برايز كشيامبر اكرم نيپ
بدار هر كه او را دوسـت دارد  ا دوست ياوست خدا يموال يم علياو يكه من موال

ت يرا با عنا ينكه كلمه موليا يبه جا ينياكنون عالمه ام .و دشمن باش با دشمن او
شـتر  يد بيـ گو يكند مـ  يامبر معنيپ يش آمده و با توجه به جمالت بعديط پيبه شرا
ـ ينجا يدر ا يدانسته اند پس مول يرا اول يمول يسندگان عرب معنينو فـه و  يخل يعن
مختلف است و فقط داخـل   يمعن 27 ين كلمه دارايم كه ايدان يما م يول !نيجانش

و گر نه اعراب در مـورد  ( .ديآنرا فهم يتوان معنا يان ميجمله و با توجه به علت ب
ـ  :دارند يتر قيتر و دق ار روشنيكلمات بس ياستيو ر يل حكومتيمسا االمـر ـ    ياول
  ...)امام و ـ  ير ـ واليفه ـ اميخل
 يالت دانشـگاه يكه تحصـ  يالبته به جز افراد(عه ين شيگر اكثر محققياشتباه د •

كننـد و   يعمل مـ  يه ايبه روش تجز يخيمتون تار ين است كه در بررسيا )دارند
ـ مـا با  يده ايـ شناخت درست هر پد يبرا. يبينه ترك د قطعـات مختلـف آنـرا در    ي
قضـاوت و  كپارچه آنرا مـورد  يك كل يدرست آن قرار داده و به صورت  يمكانها
خ را بـه صـورت قطعـه قطعـه درآورده و     يعه تـار يمحقق ش يم وليقرار ده يبررس
در خدشه دار كـردن و   ياز آن را كه به نفع خوش است بزرگ كرده و سع يموارد
ع مختلـف  يتوانـد وقـا   يچگـاه نمـ  يكنـد و ه  ير موارد مـ يت نشان دادن ساياهم يب
ه يمورد مطالعه و تجز  يورت كلند و به صيك دوره را در كنار هم بچيدر  يخيتار
 1 .ل قرار دهديو تحل

__________________________________________________ 
 

البته خرد و خراب كردن يك چيزي كار بچه هاي خردسال اسـت و سـرهم كـردن و سـاختن      1 •
 ! يك چيز كار جوانان با استعداد 
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ات قـرآن تنهـا راه   يـ شـتر آ يمـثالً در ب  .خود ياستفاده از فروع در اثبات ادعاها •
ـ   يان شـده اسـت و شـفاعت را منتفـ    يمان بيعمل صالح و ا يرستگار  يدانسـته ول

ره  نازل شـده اشـا   ،ه كه در مورد شفاعتيك آيبه  ،شان در پاسخ اشكاالت واردهيا
ار يك فـرع بسـ  يـ كه اصل بر عمل صالح است و شفاعت به عنوان يدر حال !كنند يم
ا و يـ ن دنيـ امت است نه ايآن هم مربوط به ق(م عمل است يترم يار كوچك برايبس
ات يا در تمام آي ...)ق آن با خداوند است و نه ما ويد مصاديين و تاييص و تعيتشخ
سرنوشـت   ،عـت يطب ،قـرآن ( يات الهـ يـ آشـه در  ياصل بر تعقل و تدبر و اند ،قرآن
فقـط در فـروع فـروع     ،ديـ اسـت و تقل  ...)جهان درون انسان و يهايشگفت ،جوامع
ـ با يكه از هر قـوم  :هيك آيطبق (ز شمرده شده يجا ينيمسائل د  يبـرا  يد عـده ا ي
ن يدر ا ين است شما حتينماز كه فرع د يعني )خارج شوند ينيق در مسائل ديتحق
د بـه كارشـناس رجـوع    يوه وضوگرفتن بايبلكه در ش يستيد نيتقلز به يز جايفرع ن
 يوة وضو گرفتن و نمـاز خوانـدن هـم شـك    يم در شيقتر هم شوياگر دق يحت .يكن
ا مثال نماز صـبح دو ركعـت اسـت    يد وضو گرفت يست كه باين يشك يعنيست ين
نكـه  يش آمد به رساله رجوع كـن مثـل ا  يتو پ يبرا يدر موارد يبلكه اگر ابهام ...و
ـ نماز را با يشود  تا بدان يگفته م يبه چه كس يطبق قواعد فقه ،مسافر يدان ينم د ي

چـه   يچند بار و برا ،در طول سال: درك بهتر مطلب يبرا .ا تمامي يشكسته بخوان
ون و كتـب آنهـا   يز به روحـان يزان نيبه همان م ؟يكن يبه پزشك مراجعه م يموارد

 !مراجعه كن
ـ ق استفاده مكرر از حصر و • گـر از اشـتباهات   يد يكـ ي ،اس در پاسـخ شـبهات  ي

چـرا بـه نـام حضـرت      يكنـ  يسـئوال مـ   يبه عنوان مثال وقت .عه استين شيمحقق
نشده اسـت از قـول امـام     يامبر اكرم در قرآن اشاره اين پيبه عنوان جانش) ع(يعل

ان يز در قرآن بيتعداد ركعات نماز ن :نكهيبر ا يكنند مبن ينقل م يثيحد) ع(صادق 
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نكتـه جالـب توجـه      .ح داده شـده اسـت  يمردم توض ياكرم برا ينشده و توسط نب
اس را باطـل  يـ ث وجـود دارد كـه ق  يدهها حد) ع(نجاست كه از قول امام صادق يا

طان ياس عمل شـ يو ق !ندارد يياس جاياعالم كرده اند و فرموده اند در مذهب ما ق
اس شده انـد  يمتوسل به قنجا ينجاست كه امام صادق در ايتعجب آور ا يول .است

ث را از قـول آن امـام   ين حـد يا ،جاهل ين غاليجاعل ،نيقيب به يبه احتمال قر. (1
ق در وجـود  ياز مصـاد  ياريحصـر بسـ   ،نيگر محققـ ياشتباه د )اند همام جعل كرده
باشد بـه عنـوان مثـال بـا      يم) ع( يا خاندان حضرت علي) ع( يمبارك حضرت عل
اهللا عليـه   يامبرصـل يت فقط شـامل پ يعتقدند كه اهل بث مياز احاد ياستناد به برخ
امبر اكرم يكه منظور پيشوند در صورت ين ميو فاطمه و حسن و حس يوسلم  و عل

ث حصر مصداق نبوده بلكه چون اتـاق خـانواده   ياهللا عليه وسلم  در آن احاد يصل
كتر بـوده  يدشان نزيهاشم به ا يه بنين افراد از بقيشان بوده و ايك ايدر نزد) ع( يعل
ـ آنهـا را اهـل ب   ياق وحياهللا عليه وسلم  با تمسك به س يامبرصلياند پ ت خطـاب  ي
كنـد   يد مـ ييـ ما را تا ياً ادعايكه قو يكرده نكته ا يكرده است و به آنها سالم م يم
سـلمان از اهـل    :تيسلمان منا اهل الب :اكرم است كه فرموده اند يث از نبين حديا
ن يشـد چنـ   ينفـر حصـر مـ    5ت فقط در همان ياهل ب كه اگريدر صورت .ت استيب

ـ ن يمتعـدد  يخينه شواهد تـار ين زميدر ا .معنا بود يباطل و ب يسخن ز در دسـت  ي
ت يـ م بين مورد كه عمر ابن خطاب در هنگام خالفـتش هنگـام تقسـ   ياست مانند ا

 پرداخته و بعـد  يرا م يهاشم و سلمان فارس يبن ،امبر اكرميزنان پ :ابتدا سهم ،المال
ـ از د )تيـ ا همان اهـل ب ي(امبر اكرم ينكه خاندان پيا يعنين يا .ه مردم رايسهم بق د ي

ت يـ ه واليـ گر از حصر مصداق را در آينمونه د .ن افراد بوده انديمردم آن زمان هم
__________________________________________________ 

 
البته در اين مورد حتي اصول قياس نيز رعايت نشده است زيرا در اينكه بايد وضو گرفت و در وجـوب   1

ا نيست بلكه در شيوة وضو گـرفتن اخـتالف اسـت ولـي در مـورد اصـل       وضو هيچ اختالفي بين مسلمانه
  . جانشيني نبي اكرم اختالف اساسي وجود دارد 
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به صورت جمع وجـود دارد و منظـور    )كه يكسان(ن يه كلمة الذين آيم در اينيب يم
 يفقط حضرت عل ،معتقد است منظور خداوندعه يش ين هستند ولياز مومن يتعداد
ـ ن) ع( يحضـرت علـ  ) ع(ث امام محمد باقر يكه طبق  حديدر صورت 1است  بوده ز ي

  .از آنها هستند و نه همه آنها يكين و ين و داخل شمول الذيداخل شمول مومن
قه شـان  يل و سـل يـ كه دوست دارند و طبق م يه ايمسائل مختلف را از آن زوا •

ا و نه آنگونه كـه واقعـا هسـت بلكـه     يفهمند و نه از همة زوا يم نند ويب ياست م
بـه   .برخورد با آن آماده كرده انـد  يخود را برا ي،قبل يش فرضهايآنگونه كه طبق پ

 يقـ يخ صـدر اسـالم تحق  يعه مذهب بخواهد درباره تـار يش يعنوان مثال اگر محقق
محكوم شده انـد و   ،ابوبكر و عمر خود به خود ،ست كه از قبلين يانجام دهد شك

نـد و اگـر هـم    يكه به نفع آنهاسـت را بب  يتواند مدارك و موارد ين او نميهم يبرا
آن  ،ق ممكـن يگردد تا  به هر طر يبه دنبال آن  م ،ديداشت و د ياندك سعه صدر

م نـام  يـ اگـر بتـوان    يقـ ين تحقيجه چنينت ،لين دلي، به هم2موارد را خدشه دار كند 
  ...كامالً مشخص و معلوم است ،از قبل م ـيق بر آن بگذاريتحق

ن مثـال  يـ عه ايسندگان و وعـاظ شـ  ينو ينشيگز يد انتخابهاييگر در تاينمونه د •
درباره محمد  يخوانده ها و كتاب خوانده ها وقت از درس يروشن است كه من حت

ن فـرد از  يـ كه ايكردند در حال يم ياطالع يكردم آنها اظهار ب يبكر سئوال م ياب ابن
اران وفادار آن حضرت بوده يبزرگ شده و جزء ) ع( يدر خانه حضرت عل يكودك

پس از مالك اشتر، حكومت مصـر را بـه او داده و او در آنجـا    ) ع( يو حضرت عل
ده و جسـدش را  يمحاصره شده و با لب تشنه به شهادت رسـ  يعيار فجيبه نحو بس

__________________________________________________ 
 
البتـه در  . استدالل شيعه اين است كه خداوند از باب تكريم ، خطاب را به صـورت جمـع آورده اسـت     1

معرفـي كـرده   . . . دايت و مقام هدايت ديگران و از قرآني كه خودش را واضح و مفصل و نور و وسيله ه
  . است بسيار بعيد است اين چنين مبهم و گنگ سخن بگويد 

 . نگاهي به كتاب الغدير نوشته عالمه اميني بيندازيد  2
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از ) ع( يضـرت علـ  و ح.  . .كرده و آتـش زده و خـانواده اش را و   يدر پوست االغ
 ،ن شـخص يـ چـون ا  ،انيـ ن آقايا يول ...ن نشد ويچكس به اندازه او غمگيمرگ ه

ـ به م يچ سخنياهللا عنه بوده از او ه يپسر حضرت ابوبكر رض آورنـد بـر    يان نمـ ي
كـه همـه بـا اسـم او بـه       )بكر و دختر ابوبكر يخواهر محمد ابن اب(شه يعكس عا
  ...آشنا هستند يخوب

ان يبه م يثياحاد ...مانند حضرت عمر و حضرت ابوبكر و يراددر باره اف يوقت •
ر سـئوال بـردن صـحت آن    يـ د كه امكان مخدوش كـردن سلسـله روات و ز  يآ يم
بوده كـه آنهـا    يمتعلق به زمان يث درست است ولين احاديند بله ايگو يست  مين

ه چهره نكيا اياهللا عليه وسلم  بد شدند  يامبرصليپس از مرگ پ يخوب بوده اند ول
ـ تا يگر برايدر مواقع د يول ...خود را بعد نشان دادند يواقع د افـراد مـورد نظـر    يي

اتشـان گفتـه   ياهللا عليه وسلم  در زمـان ح  يامبرصليكه پ يثيات و احاديخود به روا
دختـرش  ) ع( يم چگونه است كه حضرت علـ ييگو يم يا وقتي .كنند ياند اشاره م

ازدواج در آن عصـر مثـل حـاال نبـوده و بنـابر      نـد  يگو يام كلثوم را به عمـر داد مـ  
اهللا  يامبرصـل يماننـد ازدواج پ  يين ازدواجهايصورت گرفته و چن يات خاصيمقتض

ازدواج  يعه رويپس چرا ش يپرس يم يوقت .ت استياهم يشه بيعليه وسلم  با عا
ـ ا :نـد يگو يدهد مـ  ينقدر مانور ميبا حضرت فاطمه ا) ع( يحضرت عل ن مسـاله  ي
اهللا عليـه وسـلم  و حضـرت     يامبرصـل يپ يعني ...د و به اذن خدا بوده وكن يفرق م
و هوس خود عمل  يهو يه موارد، بدون اذن خدا و نعوذباهللا از رويدر بق) ع( يعل

  )قضاوت به عهده خوانندگان( ...كرده اند
ـ ياحاد يبرخ • عه يك نفـر شـ  يـ آن  يراو يث در كتب اهل سنت وجود دارد ول
ر خـم  يه اكمـال در غـد  يت شان نزول آيمثال بارز آن روا .ا دروغگو استيف يضع

ن سلسله روات اكثر آنهـا  يدر ب يكتب اهل سنت وجود دارد ول ياست كه در برخ
عه بوده و هم متـروك  يوجود دارد كه هم ش )نيعماره ابن جو( ينام ابوهارون عبد
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ث در كتـب  يـ ن احادياست كه ا يلين چه دليپس ا )يهجر 130وفات (ف يو ضع
  .ل سنت هم وجود دارداه
نمونه جالب آن ازدواج عمر با ام كلثـوم   :مشابه يايمتضاد با قضا يبرخوردها •

دم ياز حضـرات پرسـ   يكـ يمـن از   .است )از حضرت فاطمه(  يدختر حضرت عل
كـه غاصـب خالفـت و قاتـل بـرادر       يدختر فاطمه را به آدمـ  يچطور حضرت عل

شان فرمودند ازدواجها در آن روزگار يابود دادند  ...و 1و مادر همان دختر )محسن(
من گفتم پـس چـرا    .و نگاه اعراب به ازدواج با نگاه ما فرق داشته 2مثل حاال نبوده

 .دهـد  ينقدر مانور ميبا حضرت فاطمه ا) ع(يعه در رابطه با ازدواج حضرت عليش
ن نكته كه حضرت فاطمه مادرش و بـرادران و خـواهرانش معصـوم    يت به ايبا عنا
د يام كلثوم هم مادرش و هم پدرش و هم بـرادرانش معصـوم و شـه    ياند ول نبوده
ن فرق يا: شان گفتنديا..  .امبر بوده و پدرش امام ويز پيبزرگش ن  بوده اند و پدر  ..و
قضـاوت بـا    ( ...و 3و فاطمه به دستور خـدا بـوده  ) ع(يازدواج حضرت عل. كند يم

  )خوانندگان
ـ به نفع و  يو تعصبات مذهب يق شخصيات قرآن را با توجه به عاليآ • ا ضـرر  ي

خداونـد از همراهـان    :ميپرسـ  يم يبه عنوان مثال وقت .كنند ير ميافراد مختلف تفس
نه يعت رضوان و جنگ بدر و هجرت به مديان بياهللا عليه وسلم  در جر يامبرصليپ
 :هات فـوق آمـد  يـ در آ يند بله وليگو يم .دانسته يش كرده و آنها را بهشتيستا ...و

__________________________________________________ 
 
  .البته تمامي اين موارد زاده اوهام و خياالت تاريخ نويسان و مداحان است  1
د ام كلثوم دختر حضرت ابوبكر رضـي اهللا  البه بعضي كه از ريشه منكر اين قضيه حتمي شده و مي گوين 2

  . عنه بوده است 
و در . نعوذ باهللا ، يعني پيامبر و حضرت علي در ساير موارد به دلخواه و ميل خود عمـل مـي كـرده انـد     3

  . برخي موارد ديگر به اذن خداوند 
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ن موضـوع  يـ م از كجـا متوجـه ا  يپرسـ  يم 1.و عمر و ابوبكر مومن نبودند )نيمومن(
ن اسـت كـه اگـر    يـ م مگر نه ايپرس يم .يخيات تاريروا يند از رويگو يد؟ ميشد
ات يچه برسد به روا(د يزيات قرآن در تضاد بودند آنها را دور بريث با آياحاد يحت

ـ   يدينكه شما از كجا فهميضمن ا)يخيمخدوش تار نعـوذ بـاهللا    يد آنهـا منافقنـد ول
ن موضـوع  يـ و اصـحاب متوجـه ا  ) ع( ياهللا عليه وسلم  و حضرت علـ  يامبرصليپ

ـ ا يمانه و دندان شكنيدم چه پاسخ نغز و حكينجا كه رسيد به ايدان يم2نشدند؟ راد ي
و مـن   .يصـفو  ين حربة روحـان يآخر ،لعنت))  خدا لعنت كند عمر را(( :فرمودند
 .اندازند يتفرقه م يرا كه در امت اسالم يت كند كسانخدا لعن :هم گفتم

خواننـده   يد بـرا يشا :ات مورد اشارهيات قبل و بعد از آياق آيعدم توجه به س •
در اصـول مـورد   (عه يه مـورد اسـتناد شـ   يـ ك آيـ  يعه جالب باشد كه بداند حتيش

و  يات قبلـ ياق آيتوان با در نظر گرفتن س يرا نم )ير مذاهب اسالمياختالف با سا
خـود و بـه    يد بـه خـود  يات باين آيا يعه مدرك قرار داد و تماميبه نفع ش يبعد

بـه بهانـه   (ر شـوند  يترجمـه و تفسـ   يو بعد يات قبليك جزء منفك از آيصورت 
ان يـ ن پايو ا ...!)ايات را جابه جا كرده اند و يآ ينكه خلفاء جايمانند ا يواه ييها

خود و از  يتوان به خود يعه را نمياد شه مورد استنيآ يكي يرا حتيست زيماجرا ن
منظـور خداونـد    يخيات تاريد با كمك روايكرد بلكه حتما با يه معنيظاهر آ يرو

 ،فرقـان  ،ليگر است كـه قـرآن را تفصـ   يه دين بر خالف دهها آيد و ايمتعال را فهم

__________________________________________________ 
 
ه جمـع شـدند و سـنگ اول    البته با عنايت به اينكه بنا به عقيده شيعه اين انصار بودند كه ابتدا در سـقيف  1

انحراف را گذاشتند و بعد هم با حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه بيعت كردند پـس آنهـا نيـز از شـمول ايـن      
 . آيات خارج مي شوند و تنها كساني كه مشمول اين آيه مي شوند عمار و سلمان فارسي هستند 

سال پـيش نفهميدنـد و تـازه     1400 جالب است كه ما ايراني ها مسائلي را مي فهميم كه خود اعراب در 2
دختر آنها را گرفته به آنها دختر داده اجازه داده اند كه زمين مسجد را بخرند و در راه اسـالم پـول خـرج    

  . . . كنند و 
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كـرده   يمعرفـ  ...حـق و  ،روشن ،نيمب ،حق از باطل يياتحاد و جدا يبرا يله ايوس
 يعه مورد استناد قـرار مـ  ير كه به طور مكرر توسط شيات زينمونه به آ يبرا !است
د يم و حتما هم بايات قبل و بعد توجه داشته باشياق آيد به سيد نه بايرد دقت كنيگ
نهـا  يتـازه بعـد از همـه ا    .ح دهديمنظور خداوند متعال را توض يخيت تاريك رواي

د كـه  يـ آ يش ميز پياز كلمات ن يبرخ يان معنيدر ب ...و يمشكالت صرف و نحو
  !:كرد يد رجوع به استثنائات قواعد عربيبا
 يو بعد يات قبلياق آيس( } 55:المائدة{] إِنَّما وليكُم اهللاُ ورسولُه[ :تيوالة يآ -

رنـد  يـ خود بگ  يان را دوست ـ ول ير اديد افراد ساين نباين است كه مسلميدرباره ا
   )ستيخالفت و حكومت ن يت به معنايو صحبت از وال

] إِنَّما يرِيد اهللاُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ البيت ويطَهرَكُم تَطْهِيرًا[:تطهيـر  ة يآ -
را در نظـر   يو بعـد  يات قبلـ يـ اق آيد سـ يـ عه نبايكه طبق نظر ش(} 33:األحزاب{

 ) !امبر اكرم استيرا سخن از زنان پيگرفت ز
رد يگ يمت تعلق ميرباره جنگ بدر است پس خمس به غناق ديس(ه خمس يآ -

  )و نه به سود و منفعت مال
  )ميريرا در نظر بگ يو بعد يات قبلياق آيد سينبا(ة اكمال و ابالغ يآ -
ـ آ - ـ نبا} 59:النسـاء {] أَطيعوا اهللاَ وأَطيعوا الرَّسولَ وأُولي األَمرِ مـنْكُم [:هي د بـه  ي

شود با امام منصـوص منازعـه كـرد و     يد مگر ميتوجه كن] عتُمفَإِنْ تَنَاز[جمله فان 
  )؟ستيمگر امام  قرآن ناطق ن ؟ميد امر را به كتاب خدا رد كنيتازه چرا با

ات قبل و بعد به يعه با توجه به آيات مورد استناد شياز آ يكي يجالب است كه حت
 !ستيعه قابل استناد نينفع ش

دهند كه همانطور كـه در هـر    يعلماء نظر م شود يد ميسخن از لزوم تقل يوقت •
ـ ن يدر مورد مسائل فقه ،د به كارشناس آن رشته رجوع كرديبا يرشته ا د از يـ ز باي

ـ اگر ا .د كرديط تقليمجتهد جامع الشرا ـ   ي از  يم چـرا برخـ  ين اسـتدالل را قبـول كن
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بلنـد   يبـاال   ...و يجامعه شناسـ  ي،خيچ تخصص تاريسخنرانان و مداحان بدون ه
كـه بـدون مطالعـات     يسـندگان يكنند و بـدتر از آن نو  يم يفته و سخن پراكنگو ر

 ينـ يدر امور د ياگر كس .سندينو يكتاب م ...و يخيتار ي،قوم شناس ي،جامعه شناس
 يآن هم مسـائل (شود  يد نكند ضررش فقط متوجه خود او مياز مراجع مربوطه تقل
 ...)نماز مسافر و ،ضو گرفتنوه ويش :و سرنوشت ساز ندارد مانند يكه جنبه اجتماع

ـ ا نبايـ جـاد تفرقـه كـرده و سراسـر دروغ و بهتـان اسـت آ      يكـه ا  يسـخنان  يول د ي
علماء در تمـام   ين دو مهمتر است؟ و چرا برخيك از ايو كدام  ؟كارشناسانه باشد
نظرات خود را  يدخالت كرده و حت ...و يو قانونگذار يو لشكر يشئونات كشور
شه يا ريمتضاد و دوگانه آ ين برخوردهايعلت ا ،در كل .درسانن يبه مرحله عمل م

 ،اهللا عليه وسـلم   يامبر اكرم صليا به قول پيو آ ؟بودن و تعصب ندارد يدر احساس
 ؟ستيدر آتش ن يگاه هر تعصبيجا
  
  
 

   ...:بازپرس جرم شناس ين روانشناس قاضيمحقق •
د سالها وقت صرف كرد و ين رشته ها بايمطالعه هر كدام از ا يم كه برايدان يما م 

 يقيكار تحق .كتب دانشمندان مربوطه را مطالعه نمود و در كالس درس حاضر شد
ن مراحـل  يهمه ا يبا ط يك قاضيم كه ينيب ين حال باز هم ميكرد و با ا يو تجرب
م كه محقـق  ينيب يم ياكنون جالب است وقت .شود يمواقع مرتكب اشتباه م يدر برخ
 يگـر و جامعـه ا  يد يون عمر و ابوبكر كه متعلق بـه فرهنگـ  راميپ )عهيدر ظاهر ش(
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 ،1كنـد  يمـ  يروانشناس ي،خيش هستند بر اساس متون در هم تاريقرن پ 14گر و يد
و در   2 .ترسو و منـافق بودنـد   :د كه آنها مثالًيفرما يشود و اظهار نظر م يم يقاض
 !! .!كند يآنها را روانه دوزخ م،تينها

 

 :قرآنچند در مورد  ينكته ا •
خـاص امكـان    يق افراديات قرآن فقط از طرياز افراد معتقدند كه فهم آ يبرخ -
اسـت و   يات احكام و موضوعات فقهـ ين مربوط به آيكه ا يدر صورت .ر استيپذ
توانـد از قـرآن درس    يم يه موارد هر كسيدرباره بق يول. ات متشابهاتين آيهمچن
اسـت   ...ا قوم وي ،ها الناسيا ايرآن شتر خطابها در قيب :ن مطلب آنكهيدايمو ،رديبگ
ل يـ ن قبياز ا ياز موارد به جمالت ياريو در بس  يها الروحانيا ايها االمام و يا ايونه 
چـرا در   :} 24:محمد{] قُلُوبٍ أَقْفَالُها يأَفَلَا يتَدبرُونَ القُرْآَنَ أَم علَ[ :ميخور يبر م

مـومن و   .سـواد اسـت  يب يان جـاهل تازه خطـاب بـا كـافر   (د يكن يشه نميقرآن اند
ز يـ شـمار ن يث بيـ در احاد )خـود دارد  يكه جا يستميمسلمان درس خوانده قرن ب

ات يـ ز به مردم سـفارش بـه تـدبر در آ   ياهللا عليه وسلم  و امامان ن يامبر اكرم صليپ
 .كرده اند ،قرآن و عمل به آن

از من بـه شـما    يثيهر گاه حد((  :نديفرما ياهللا عليه وسلم  م يامبر اكرم صليپ -
د و آنچه يريد پس آنچه با آن موافق بود بپذيبرسد پس آنرا بر كتاب خدا عرضه كن

اول  .ث نهفتـه اسـت  ين حـد يـ در ا ينكات جـالب ) )3د يوارش بزنيمخالف بود بر د
ث بـا  يق حـد ياهللا عليه وسلم  با عموم مردم است پس تطب يامبرصلينكه خطاب پيا

__________________________________________________ 
 
روانشناسـي بـر اسـاس متـون     : اين هم مي تواند به نوبه خود يك شاخه جديد در علوم امروزي باشـد   1

 !!!تاريخي 
 .همين مورد باشد} 36:اإلسراء{] . . .ولَا تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم[: اديق آيه شايد يكي از مص 2
 17و مقدمه تفسير آيت اله طالقاني ص  19تفسير نوين محمد تقي شريعتي ص  3
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ات يـ نكـه آ يدوم ا 1ست ين يدر انحصار افراد خاصات قرآن و فهم و عمل به آن يآ
ث يـ عه كه احادين دانشمند شيبر خالف محقق .ث استيك حديد ييمالك تا ،قرآن

،  ن روشيبهتـر  يبه طـور كلـ  . دهند يات قرآن قرار ميف آيه و تحريرا مالك توج
ات معتبـر  يـ ث و رواير احاديث با ساين احادييگر و تبيات ديات قرآن با آير آيتفس
  .وجود استم
مسـائل  :ن است كـه يعه ايسندگان و سخنرانان شين اشتباه محققان و نويبزرگتر •
بـه عنـوان مثـال در    . كنند يل ميه و تحليتجز ،را مطابق فرهنگ زمان حال يخيتار

آن سوم و هفته و چهلـم   ياست كه برا ين مسائليكان از مهمتريزمانة ما مرگ نزد
ـ  .كننـد  يه ميته ...و و سال و مسجد و مداح و تاج گل و شام  يخ مـ يدر تـار  يول

كردنـد   يه مـ يـ ك نفـر گر يـ مـرگ   يكه برا يبه كسان) ع(يم كه حضرت عليخوان
گـر بـر   يا او تا كنون به سفر نرفته بود اكنون هم بـه سـفر رفتـه منتهـا د    يد آيگو يم
ـ او برو يد به سـو يگردد بلكه شما با ينم  يعه عصـبان ين محقـق شـ  يهمـ  يبـرا . دي
فـه شـدند و   يامبر را دفن نكرده مشغول انتخـاب خل يپ ،نهيمردم مدشود كه چرا  يم
 .در سـر داشـته انـد    ييان چـه نقشـه هـا   يمانند ابوسف يتوانند بفهمند كه افراد ينم
 ينمـ  .شد يد مينه لحظه به لحظه تشديل راهزن به مديدانند كه خطر حمله قبا ينم

فه بـر سـر   يخـزرج در سـق  لـه اوس و  يخواهند بفهمند كه ابتدا دو قب يا نميتوانند 
ل كننـد كـه بـا    ينگونه تحليتوانند ا يجاد كرده بودند و نميا يريفه درگيانتخاب خل
و عـدم   )ن آنهـا يبـ  يت به سوابق دشـمن يو با عنا (له ين دو قبيك نفر از ايانتخاب 

__________________________________________________ 
 
و  نياز است كه با مطالعـه . . . . البته پاره اي معلومات در زمينه ادبيات عربي و مفاهيم و معاني كلمات و  1

تا چند قرن بعد ـ نيز قشر خاصـي كـه مـردم       در زمان پيامبر ـ . عالقه براي هر شخصي امكان پذير است 
دين خود را از كانال آنها فراگرفته و خداي خود و پيامبر و ساير اصـول ديـن را از طريـق آنهـا بياموزنـد      

 .بيشتر اين بازيها مربوط به بعد از زمان صفويه است . وجود نداشته است 



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

و  2شـه كـن شـود   يممكن بود اسالم در جا ر ،1گريد يله ايش از افراد قبيت قريتبع
امبر بوده است يمهمتر از به خاك سپردن بدن مطهر پ  ،نوزاد اسالمزنده نگاهداشتن 

 يامبرصليپ يو وقت. اند وجود داشته )امبريت پيبنا به وص(نكار يا يز براين يكه افراد
ـ  يا ديـ نكار كـرده آ يا يرا وص) ع( ياهللا عليه وسلم  حضرت عل اجـازه   يگـران حت

چند نفـر وجـود    يجا برا شهي؟  و اصوال در حجره كوچك عا دخالت كردن دارند
ـ از ا يتوانند بفهمند كه مسائل ي؟ و نم داشته است مـا كـه در قـرن     ين دسـت بـرا  ي

ب است و اعـراب  يم عجيكن يم يزندگ يو دولت يستم و در نظامات خاص شهريب
 .كردنـد  يگر نگاه مـ يد يبه گونه ا ي،و اجتماع يش به مسائل فرهنگيسال پ 1400

 يبعضـ  يده و حتـ يفه كـار بـه زد و خـورد كشـ    يقكنند كه در جمع س يو درك نم
ت را يد مـن تـا وضـع   يـ گو ير برده اند چنانچه عمر بعدها مـ يدست به قبضة شمش

اهللا عنه دراز كـرده   يدم دستم را به سرعت به طرف حضرت ابوبكر رضينگونه ديا
اهللا عنـه در آن لحظـه    يبه هر حال اگر حضـرت ابـوبكر رضـ    .عت كردميو با او ب
فه شده بود و صد ين خليگر از همان حاضريك نفر ديشد صد در صد  يفه نميخل

شـد و صـد در صـد اسـالم در نطفـه نـابود        يفه نميخل) ع( يدر صد حضرت عل
  .شد يم
ـ ا " :سـند كـه  ينو يست  مـ يك يدر كتاب عل يفضل اهللا كمپان يآقا :گريمثال د   ن ي

كشته بود پس له چند نفر را ياز هر قب) ع(ياست كه چون حضرت عل يسخن پوچ
آنها را به فرمان خـدا و  ) ع(يرا حضرت عليكرد ز ينم يشان فرمانبردارياز ا يكس
در آن زمـان زنـده بودنـد و     يكمپـان  ياگر آقا يجالب است ول  ".كشته بود،امبريپ

ن يشان همـ يا باز هم ايشد آ يكشته م يشان به دست حضرت عليا يا عمويبرادر 

__________________________________________________ 
 
  .بني هاشم باشد : به خصوص اگر نام آن قبيله  1
 با درگيري ميان سه قبيله قريش و اوس و خزرج  2
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له يكه پدر و برادر و شجاعان قب ياده را عرب بدون نكته سيا ينظر را داشتند؟  آر
 يكمپان يتوانسته بفهمد بر عكس آقا يكشته شده را نم ياش به دست حضرت عل

عه و با مطالعه دهها جلـد كتـاب متوجـه    يان جامعه شيسال و در م 1400كه بعد از 
مخـالف نبـوده    يبا خالفت حضرت عل ينكه اگر كسياند  ضمن ا ن موضوع شدهيا

د ي؟ با گرفتم يار داشتم حقم را مينفر  40فه يان سقيند اگر در جريگو يشان ميا چرا
كه در هنگام جنگ بـدر  (ن يد پس از كشتن امام حسيزيسال بعد  50م كه يدقت كن
م در يد امروز انتقـام كشـته گـان بـدر را گـرفت     يگو يم )متولد هم نشده بودند يحت
آنگـاه حضـرت    ،هم نشده بودنـد  متولد ين در جنگ بدر حتيكه امام حس يصورت
ـ (نفر  30در بدر  يكه بنا به قول) ع(يعل چ مخـالف و  يا هـ يـ را كشـته آ  )نفـر  15ا ي
 ؟نداشته است يدشمن

د يـ گو ين ميهم يو آرمانگرا دارد برا يستيده آليا ينگاه ،عه به تمام مسائليش •
 يده ولبو ياهللا عليه وسلم  حضرت عل يامبر اكرم صليپس از پ ينه براين گزيبهتر
ـ اگـر   ،فهيبوجود آمده در جو سق يستيط رئاليتواند درك كند كه طبق شرا ينم ك ي
ك يـ و اگر  .شد ممكن بود فاتحه اسالم در همانجا خوانده شود يفه ميگر خلينفر د

شـد بـا توجـه     يفه مـ يه خليام يهاشم و بن يا بنيا خزرج و يل اوس و ينفر از قبا
ـ    يـ لـه كـه از د  ين چهار قبيان ايم يله ايمنازعات قب ن ير بـاز وجـود داشـته و همچن

ل يـ ان در سـر داشـت و خطـر حملـه قبا    يكه ابوسـف  ييشورش اهل رده و نقشه ها
نكه به عمر و يا ،اناتين جريو با توجه به ا ؟فتديممكن بود ب يچه اتفاق ...راهزن و

ك معجـزه  يـ ه يشتر شـب يا بيفه جمع شده اند آيدر سق يرسد عده ا يابوبكر خبر م
چ نقـش  يخ عرب هـ يدر تار ياسين دو نفر در منازعات سيله ايرا فقط قبيز ؟ستين
 .نداشته اند )يب و دشمنيچ رقيو به تبع آن، ه(
ه و يـ ت او را تجزيكـل شخصـ   ،ك نفريك حركت از يا يك سخن يبه صرف  •
ه يـ را پا يواهـ  يك دسته بنـد يا ي ياسيان سيك جريل كرده و طبق نظر خود يتحل
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جامعـه   ي،ط فرهنگـ يد شـرا يـ قت بايدرك حق يكه برايصورتدر  .كنند يم  يگذار
 يسخنان آن فرد در كـل عمـر او و تمـام    ين تماميو همچن ي،و قوم شناس يشناس

كرد تا مـثال   يبررس ي،خاص فرهنگ ينه هاياو را مطابق همان پس زم يعملكردها
او از آن  يا منظـور واقعـ  يـ چـه گفتـه    يد آن شخص آن جمله خاص را بـرا يفهم

م يكنـ  يان فدك ما مشاهده ميمثال در جر ؟و عملكرد خاص چه بوده استحركت 
 )اهللا عنه يو انتخاب حضرت ابوبكر رض(امبر يل پس از رحلت پياز قبا ياريكه بس

شـورش اهـل    يسـركوب  يبرا ياز دادن زكات سرباز زده اند و مسلما دولت اسالم
ز يـ اهللا عنـه ن  يبكر رضبا مطالعه سوابق حضرت ابو .از به بودجه داشته استيرده ن
 يبـرده هـا   ياسالم مرتب از امـوال خـودش جهـت آزاد    يم كه او از ابتداينيب يم

كـرده در   ينـه مـ  يهز ...)جنگ تبـوك و (تداركات جنگها  ...)مانند بالل و(مسلمان 
خـودش   يپـس فـدك را بـرا    ...سـاخت و نـه   يز نه كاخيسال خالفتش ن 2زمان 
از  يشماريم بيد و غنايعمر به خالفت رس پس از آنكه حضرت .خواسته است ينم
پـس   يت فدك را به حضرت عليد حضرت عمر، توليبه مركز رس ...ران و شام ويا
كـه  يشـود و هنگام  يت مشـاجره مـ  يـ ن توليو عباس بر سر ا ين عليب يدهد ول يم
ه يـ فه من پس دادن آن بـود و بق يد وظيگو يبرند او م يرا به حضرت عمر م يدعو

، موضـوع فـدك    ن حوادثيا يتمام يآنگاه با جمع بند ...ندارد و ياش به من ربط
 ..  .ت آن اختالف بوده و هميكه هم در اصل مالك .شود يما بهتر روشن م يبرا

ع درست و يا مغالطه در وقايع مخدوش و دروغ و پنهان كردن يوقا ييبزرگنما •
 :موثق
كه طبق همان اصـل  ن است يعه ايسندگان شين و نويگر از اشتباهات محققيد يكي

مـوارد مـبهم و    ي،خيع تـار يتعصب و احساسات از وقـا  يبر مبنا ينشيانتخاب گز
ا پنهـان  يـ و صددرصد را  ينيقيدروغ را در نوشته خود بزرگ جلوه داده و اتفاقات 

ف يـ ه و تحريدر توج يا بدتر از همه سعيآن رد شده و  يا به سرعت از رويكرده 
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) ع( يعت از حضرت علـ يوان مثال در رابطه با اخذ بكنند به عن يو مغالطه در آن م
 يو بنـ  يحضرت علـ  ين رابطه از سويم كه در ايندار يشك يخيما طبق متون تار
 2 يو سپس عـده ا  1بعمل آمده  ياعتراضات ...مقداد و  ،مانند سلمان يهاشم و افراد

جد بـرده  عت به مسيب يشان را به اجبار برايكرده و ا ييمايراهپ يبه سمت خانه عل
ن به عمل آمده به طور قطع و صددرصد شاخ و يش از ايكه پ يليطبق تحل ياند ول
ا يـ نكه عمر ين واقعه داده شده است از جمله ايخ به ايدر طول تار يفراوان يبرگها

ا ممكـن اسـت   يـ آ يشهادت حضرت فاطمه و محسن بوده اند ول يقنفذ عامل اصل
عه واقعـه اخـذ   يسندة شـ يدختر بدهد؟ نودخترش را به قاتل مادر و برادر آن  يكس
آن  يرا با آب و تاب تمام و با تمام شـاخ و برگهـا   ياز حضرت عل يعت اجباريب

شده است را  يداماد حضرت عل )اناتين جريپس از ا(نكه عمر يا يكند ول ينقل م
د بلـه  يـ فرما يبا آن ذهن خالق داستانسرا مـ  يخ عباس قميا مثل شيپنهان كرده و 

نگونـه بـا   يو ا 3!!!وجـود نداشـته اسـت    ييرابطه زناشـو  يج واقع شده ولن ازدوايا
 .كنند يم ينيقي يدر مخدوش كردن واقعه ا يا مغلطه سعي يپنهانكار

 دن به استثنائات و رها كردن اصل يچسب •

ت سخن است نه شخص ياصل بر ماه .ج تفرقهيم اتحاد است نه تروياصل بر تحك 
  ...ه وياصل بر صراحت است نه تق .اصل بر عمل است نه دعا .ندهيگو

__________________________________________________ 
 
 به خاطر شيوه انتخاب خليفه كه آنها در سقيفه حضور نداشته اند نه اصل انتخاب رهبر  1

ن حضور قنفذ و خالد بن وليد تقريبا قطعي است ولي حضور عمر در اين تهاجم ، مشكوك اسـت ضـم   2
نه اينكـه  ( اينكه مهاجمين قرار بوده حضرت علي را به بيعت با حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه فرا بخوانند 

و ! ) به قول معروف كه مي گويند اگر به فالني بگويي فالن شخص را بياور مي رود سـر او را مـي آورد   
ن شـده و دسـتور مـي    خشمگي) ع(حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه با ديدن دستهاي بسته شده حضرت علي 

 .دهد دست ايشان را باز كنند 
  .انگار هدف اصلي از ازدواج ، رابطه زناشويي است حتي اگر اين تز آبگوشتي درست باشد  3
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كـه   يبـر ضـد افـراد    يافتن نكاتيو  يخيمتون در هم تار يجستجو در البه ال •
   :ك كالميدر  .داند و پنهان كردن موارد و نكات مثبت يچكس آنها را معصوم نميه
 كنند  يك محقق عادل قضاوت نميطرف و مانند  يب

اهللا عليه وسلم  كـه   يامبرصليپ ثين حدين با فراموش كردن اياز مفسر يبرخ •
ه فقـط  يـ ك آي :طبق نظر آنها يول ...گر ويبطن د 7بطن دارد و هر بطن آن  7قرآن 

ه  يـ ك آيـ  .خـاص  يه در مدح افراديك آي .شود يمتعلق به زمان ظهور امام زمان م
ه فقـط مربـوط بـه    يك آي .امبريه فقط مربوط به زمان پيك آي .خاص يدر ذم افراد
در  .گذارنـد  ينمـ  يمـا و زمـان حـال بـاق     يبـرا  يزيـ و در انتها چ ...امت ويروز ق
 1.ط و مكانهايتمام دوران و همه شرا يدان براياست جاو يكه قرآن كتابيصورت

ـ بدتر از آن بـا   يث و حتيك حديات قرآن با يرد معنا و مفهوم آ • ت يـ ك رواي
ات يبا مفاد آ يثياگر حد :از رسول اكرم آمده يث موثقيكه در حديدر حال .يخيتار

ف يـ سـندگان نـه تنهـا در تحر   ينو يبرخ يول .ديندازيقرآن هماهنگ نبود آنرا دور ب
ات يـ دست به دامان روا يكنند بلكه حت يث مجعول استفاده مياحاد يات از برخيآ
ات يـ روا ي،خيات تـار يـ ن روايهم ينكه حتيو بدتر از همه ا 2شوند يز مين يخيتار

عت رضـوان  يش اصحاب  در بدر و بيكه در ستا ياتيمثال آ .معارض خود را دارند
 يخيتار يا داستانهايث و ياحاد ينازل شده است را با برخ ...نه ويو هجرت به مد

در  ،ات خارجنـد ين آيند كه عمر و ابوبكر از شمول ايگو يحاً ميل كرده و تلويتحل
رت كه حضـ  يفيمانند تعر .موارد ضد هم دارد ي،خيات تارين روايهم يكه حتيحال
  .نهج البالغه از عمر ابن خطاب دارند 219در خطبه  يعل

__________________________________________________ 
 
البته برخي از آيات قرآن ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه مي باشد ولي آيـا ايـن دليلـي بـراي توجيـه       1

 شود ؟ نظريات فرقه اي مي

  ث بكل حشيشعالغريق يتب 2
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ن يـ ن در استناد به منابع دارنـد ا ياز محقق يكه برخ يب و بچه گانه اينكته عج •
 يبا ژست .ه ساكت استيخ در مورد فالن قضيچرا تار يكن يسئوال م ياست كه وقت

اء اجـازه ثبـت   خفقان موجود در زمان خلف :ند كهيفرما يحق به جانب اظهار نظر م
 :يول!! !داده است يموارد را  نم يبرخ
ه خلفـاء  يـ وحشتناك بر عل ينهمه نكات منفيتعجب است كه پس چگونه ا يجا  -

د يـ د و نكرديكرد :در كتاب بحاراالنوار وجود دارد؟ چگونه جمله سلمان كه گفت
 يعنـ يعمـر   ،كنـد  يابولولـو جـرات مـ    :به نام يك غالم خارجيچگونه  ؟ثبت شده

 ؟كنـد  يد خودش را عملـ يد به مرگ كند و بعد هم تهديفه مقتدر وقت را تهديخل
د يـ گو يزد و به عمـر مـ  يخ يدر مسجد در حضور همه بر م يچطور آن عرب بدو

گـر  ي؟ چطور آن عـرب د  كنم ير راست مين شمشيتو را با ا يكج شو ياگر خواست
ـ از مقـدار ب شـتر  يب يا دهيكه پوش ين پارچه ايرد كه ايگ يراد ميبه عمر ا ت المـال  ي

دهد كه من سهم خـودم را بـه    يآورد و او شهادت م ياست و عمر فرزندش را م
 يانه عدل او جـان مـ  ير تازياست كه فرزندش ز يكتاتورين چه ديا ؟پدرم داد ه ام

را يـ ز ؟گارد نداشته اسـت  يباد ...فه زورگو و ظالم و ترسو ويو چطور خل!! !؟دهد
محـافظ   ،خيشه در طول تاريهم -كند  يم يعه معرفيش كه يبا صفات -اصوالً حكام 

 .اند و دارند داشته
كتـب اهـل    يكه بر ضد خلفاء وجود دارد و شما آنرا از البه ال ينهمه مطالبيا ايآ -

نكـه آنقـدر   يا ايـ  ؟اسـت  يكتاتوريا نشانه خفقان و ديد آيكن يم يسنت جمع آور
بر لب مردم در كوچه و بـازار   كه يهر داستان يسندگان سنينو يبوده كه حت يآزاد

 ي،كارشناسـ  يارهايد با معيو اكنون با ؟نوشته اند ياز نابود يريجلوگ يبوده را برا
بر اتفاق افتـادن   يا رد شود و صرف آمدن آنها در كتب خود آنها نشانه حتميد ييتا
 .ستيع نين وقايا
را بـه جـرم    يسالمكا باشد كه  دول ايآمر يمانند تلق يما از آزاد ياگر تلق يآر  -
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 يكنم جان يمن فكر نم يكند حرفمان درست است ول ينقض حقوق بشر محكوم م
آزاد بـوده و  ) ع( يدر حكومت حضرت علـ  ...زناكارها و ،نيسارق ،شرابخوارها ،ها

 .ميكتاتور بدانياز مجازات معاف بوده باشند كه عمر و ابوبكر را د
ره يـ ن تيت تـر يـ ن و كم اهميرف تينكه حضرت عمر و حضرت ابوبكر از ضعيا -
در  ياسـ يآزاد و باز س يفه شوند نشان دهنده فضايش بوده و توانستند خليقر يها

  .آن زمان است
 ينه هـا از حضـرت علـ   يشتر زميدر ب) رض(حضرت عمر يباال يريمشورت پذ -
 .ر نبوده استيخ مشورت پذيتار يچ جايكتاتور در هيك ديرا يز) ع(
 .ر حضـرت عمـر  يدر زمان حكومت  سخت گ يحت ي،ام و شورش مردميعدم ق -

بـر خـالف زمـان حضـرت     ( .اعراب يرياد پذيو عدم انق يه بدويبا توجه به روح
 يشان به قتل مـ يدارند و ا يان بر ميتمام مردم علم طغ ي،عثمان كه با اندك بهانه ا

  )رسند
فـراد را  ا كشـتن ا يـ اجازه ظلم و ستم و  يله ايقب يقوم يتهايها و عصب يوابستگ -
له اش راهزن بـوده  يابوذر كه تمام قب يو حت(امبر اكرم يپ ،نيهم يقا برايداده دق ينم
  .كرده اند ين ميان زمان توهينكه به خدايبا ا .مانند يدر مكه سالم م )اند
ـ يان ابرقدرت زمان ياز علل شكست سپاه يكيما  - ـ ا يعن و  يكتـاتور يران را دي

ه سلحشور و يروح :م كهيپس چگونه معتقد. ميدان يم يرانيظلم و ستم پادشاهان ا
 يكتـاتور يدر خفقـان و د  ،ران و روميآنها بر ا يروزيشهادت طلب سپاه اسالم و پ

  ؟!شكل گرفته است
 ه موارد يك واقعه و پنهان كردن بقيك قسمت از ينش يگز •

سـال خالفـت حضـرت     2باشد كه فقـط مـدت    يان فدك مينمونه جالب آن جر 
ن و نمائات آن از يت آن و نه استفاده از عيعنه و آن هم فقط مالكاهللا  يابوبكر رض

ار حضرت فاطمه خارج شد و حضرت عمر پس از خالفت آنرا هـم پـس داد    ياخت



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

از بـه  يـ ز شورش اهل رده و عـدم پرداخـت زكـات و ن   يعلت كار حضرت ابوبكر ن
 عه بـا يسـنده شـ  يمحقـق و نو  .سركوب شورش بوده است يز لشكر اسالم برايتجه
فـدك را غصـب    :ديـ گو يكند و مـ  يصادر م يك حكم كليكجانبه يكامالً  يقضاوت
ز ياهللا عليه وسلم  ن يامبرصلياگر پ ين حتيقيب به يكه به احتمال قريدر حال .كردند

 يز سپاه اسالم و سركوب شورش اهل رده استفاده ميتجه يزنده بودند از فدك برا
 .كردند

ـ ا انتخـاب روا يـ  يخيات تـار يشاخ و برگ دادن به روا • كـه شـاخ و بـرگ     ياتي
موضـوع   يت مختلف كه دارايمخلوط كردن چند روا :ا از همه بدتريدارد  يشتريب

ان يـ در جر) ع( يعـت از حضـرت علـ   ينمونه مشـخص آن اخـذ ب   .هستند يواحد
هاشم و در  يشود كه بن ين نكته مشخص ميات ايروا يتمام يبا بررس .فه استيسق

انـد و نـه بـه اصـل      وه انتخابـات معتـرض بـوده   يبه ش) ع( يراس آنها حضرت عل
حضـور   ،امبريـ كتـر بـا پ  ينكه آنها با وجـود قرابـت نزد  يآن هم به خاطر ا .انتخابات
 يخانه حضرت علـ  يمسلح به سو يدسته ا ييماينكه راهپيگر اينكته د .نداشته اند

در  يرسـد عـده ا   ين علت بوده كه به حضرت ابوبكر و حضرت عمر خبر ميبه ا
ه يـ ن بقيقـ يب به يبه طور قر يول .شورش تجمع كرده اند يبرا يانه حضرت علخ

سـقط   .به گوش حضـرت زهـرا   يليزدن س .ان استيموارد ساخته ذهن داستانسرا
ات مختلف را كنار يعه  تمام روايسنده شينو يول 1 ...آتش زدن در و .ن محسنيجن

 .دهد يك تر نشان ميب آنها واقعه را جذاب تر و دراماتيهم گذاشته و با ترك
  
 

 متضاد  يلهايتحل •

__________________________________________________ 
 
 . در قسمت مربوطه با داليل محكم و كافي ، دروغ بودن اين موارد را ثابت مي كنيم  1
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 يها رسول خدا بـرا  يرند اگر به قول سنيگ يراد مين است كه اينمونه جالب آن ا 
ن ياهللا عنـه جانشـ   ين نگذاشـت پـس چـرا حضـرت ابـوبكر رضـ      يخودش جانش
ن يـ و علـت ا  ؟برگـزار كـرد   يو چـرا حضـرت عمـر كـار را بـه شـور       ؟گذاشت
شه يخودمان در تعجبم كه چرا هم يعالمه هامن از  ؟ستيمتفاوت چ يعملكردها

م يكنـ  يسـئوال مـ   يما وقت !كنند يل ميه و تحليمسائل را به نفع احساساتشان تجز
د و امـام سـجاد   يـ د جنگيزين با يامام حس يه صلح كرد وليچرا امام حسن با معاو

 ...رفت ويرا پـذ  يتعهـد يس و امام رضـا وال يكرد و امام صادق تدر يش ميايفقط ن
 ياسـتها يط و اوضاع و احوال متفاوت جامعه و تفاوت حكـام و س يشرا:  نديفرما يم

 ،ن پاسـخ يـ كه البتـه ا  .ك نوع برخورد متفاوت استيمستلزم  ،مختلف در هر زمان
 يامام معصوم با آن قدرت روح ينجاست كه وقتيتعجب ا يول .ح استيكامالً صح

ات زمـان عمـل كننـد    يمقتضـ د طبق يبا ي،ات الهيو طرفداران از جان گذشته و عنا
 ؟ميريـ گ يراد ميمتفاوت ا يرفتارها يچرا ما به حضرت عمر و حضرت ابوبكر برا

ن پاسـخ  يز همـ يـ ند عمر بدعت گزار بـوده ن يگو يرفتارها كه م يدرباره برخ يحت
سال حج  3به مدت  ،زمان ياسيط سيحسب شرا ياسالم يمگر جمهور .ستيجار

از احكام را  يابد برخ يكجا گفته كه برا پس حضرت عمر ؟ل نكرديواجب را تعط
 ين احكــام را ابــديــگــران ايســت اگــر ديصــادر كــرده و گنــاه حضــرت عمــر چ

ـ بـر خـالف سـنت پ    يالبته حضرت عمر حكمـ (؟اند كرده امبر صـادر نكـرده و از   ي
باشد كه آندو به سـنت عمـل    يو نامه ها م يخيبه تواتر در كتب تار يحضرت عل
 )كردند

ن يـ شـوند ا  يعه مرتكب ميش ياز علما ياريكه بس يگرينه داشتباه ساده لوحا •
كـرده و بـه چـالش     يث را بررسـ يت و موضـوع حـد  يآنكه ماه يبه جا:  است كه

د و بـا فرهنـگ   ييتا )از تعصب يخال(ق و با عقل محض يبكشند و آنرا با قرآن تطب
ـ ا غينند و فقط ثقه بودن و ينش ينكارها ميا يهماهنگ كنند به جا ،آن زمان ر ثقـه  ي
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دهـد   يبه انسان نمـ  ين چندان سرنخيكه ا 1. كنند يم يبودن سلسله روات را بررس
 :رايز
رات ييهر انسان هنگام نقل قول و هر سخن هنگام دهن به دهن شدن دچار تغ -
ك سـخن ممكـن اسـت    يـ نكه طرز برداشت هـر كـس از   يضمن ا. شود يم ياديز

  .متفاوت باشد
چـه   .نده داشته گفته شـده يكه گو يكيولوژيزيط خاص فيهر سخن تحت شرا -

مثـال  (بعد آنرا نقض كند  يد وليبگو يسخن ،و خشم يبسا انسان در هنگام ناراحت
دن خبر شهادت حمزه ياهللا عليه وسلم  بود كه پس از شن يامبرصليبارز آن سخن پ

ـ   ين را بگينفر از مشرك 70و مثله شدن او قسم خورد كه   ،بعـد  يرد و مثلـه كنـد ول
پـس   )كرده و سـخن خـود را ابطـال فرمودنـد     ينكار به شدت نهياز ا مسلمانان را

دا نكردم نماز را چه كـنم  يد اگر آب پيگو يكه م يحضرت عمر به آن شخص يوقت
ه تنـد حضـرت عمـر    يبا توجه به روح .نماز نخوان :ديگو يو حضرت عمر به او م

تـون معتبـر   را تمـام م يـ ش نبوده اسـت ز يب ين لحن او عتابيم كه ايد متوجه شويبا
ـ يمناسـك د  يدر حد تواتر حضرت عمر را در برگزار يخيتار  يريفـرد سـختگ   ين
  .كنند يم يمعرف
شود كه افراد حاضـر چـون در    يخاص زده م يط فرهنگيك محيهر سخن در  -

ندگان در يآ يفهمند ول ينده را ميمنظور گو يكنند به خوب يم يط زندگيهمان مح
دچـار اشـتباه شـده و آن سـخن را مطـابق      گر ممكن اسـت  يد يفرهنگها و زمانها

مثـال امـام    يبـرا  .ل كننـد يـ ه و تحليخود تجز) قيد و ساليعقا يا حتيو (فرهنگ 
از  ياريز بسـ يـ ن ين زمـان فعلـ  يدر هم .گذرد يراه قدس از كربال م :گفتند ينيخم

__________________________________________________ 
 
در صورتيكه چه بسا ممكن است يك نفر آدم بد حرف درستي را نقل كرده باشد اهللا اكبر به تفكر باالي  1

سال همـه   1400اين سال پيش مي فرمايد به سخن نگاه كن و نه به گوينده ولي در طول  1400علوي كه 
 . فقط به گويندگان نظر دارند 
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كننـد   يدانند و فكـر مـ   ين سخن را نميا يمعن يافراد حزب الله يران حتيمردم ا
 ،ن سـخن امـام  يا يول .د كربال را گرفت و بعد رفت سراغ قدسياول با نكهيا يعني

نبرد بـه لبنـان رفتـه     يران و عراق برايبود كه در زمان جنگ ا يخطاب به پاسداران
  .بودند
اكنـون   .متفـاوت اسـت   يده ها و روشهايا يهر انسان در طول عمر خود دارا -
ك يتمام طول عمر خود به  ا دريشود آ يم يثقه معرف يك نفر كه تحت عنوان كلي

و  يانسـال يو م ينكـه دوران جـوان  يضمن ا ...ايراه و روش ثابت و مشخص بوده و 
اكنـون   .ار موثر اسـت يدر طرز برداشت و احساسات انسان و نوع تفكر او بس يريپ

  ؟ات آن فرد گفته شدهيآن سخن در كدام دوره ح
انسته اند بـه نوشـتن نـام    تو يم يخ به راحتيافراد سوء استفاده گر در طول تار -

نسـخه   يحت ،نيشتر مورخيرا بنا به اعتراف بيز .تفكر خود را رواج دهند ،افراد ثقه
ـ برداران و كاتبان هنگام مشاهده  ـ ا موضـوع در  يـ ك مطلـب و  ي نقطـه   ،ك كتـاب ي
ا يپس آ !اند نوشته يكتاب م يبلكه در متن اصل ينظرات خود را نه به صورت پاورق

ث يـ را جهت استناد به احاد يدتر و كارآمدتريجد يقيو تحق يست متد علميبهتر ن
 ؟ميمد نظر قرار ده

ك يط يكه طبق شرا يعه آن است كه مسائلين شيگر از اشتباهات محققيد يكي •
به عنوان مثـال   .دهند يت ميا بعد سرايقبل  يجاد شده است را به دوره هايدوره ا
) ع(ند امـام رضـا   يگو يم ،اءشان با خلفيا يو همكار يعت حضرت علين بييدر تب
ـ  يفرما يمـ ) ع(كه امام رضايدر حال .رفتيمامون را پذ يتعهديز والين ن كشـته  ينـد ب

 يو حتـ  يو مكـان  يط زمـان ينكـه شـرا  يضـمن ا  .ر شـدم ين امر مخيشدن و قبول ا
م چـرا  يپرس ياست كه م يگر وقتيمثال د .ار متفاوت استين دو امام بسيا يفرهنگ

ا فالن حركت مثبت يفه فالن نكته مثبت را گفته يفالن خل در رابطه با يحضرت عل
ـ ا تقيـ دهنـد از بـاب مماشـات بـوده      يپاسخ م .را انجام داده ـ يـ ه و توري ش يه را پ
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متعلق به زمان امام صادق   يخين موارد طبق متون معتبر تاريكه ايدر حال .كشند يم
و نه رهبران آن عه يبصورت گسترده و آن هم توسط توده ش(به بعد بوده است ) ع(

اسر كـه  يفقط عمار ( يار مورديو در صدر اسالم به صورت بس  )مانند امام صادق
ر شكنجه و خطر مـرگ كفـار   يو ز يله مطرح و فقر ماديآن هم به خاطر نداشتن قب

به عبدالرحمن ابن عوف ) ع( يل محكم ما سخن حضرت عليدل .وجود داشته ...)و
كنم كه  ير و نظر قرآن و روش خودم عمل مامبياست كه فرمودند من طبق سنت پ

 يحضرت عل يول .نجا بوديقاً هميش دقيه و مماشات جا داشت جايه و تورياگر تق
 يتوان ينم يطيچ شرايند كه تحت هيان بگويعيخواسته اند به ما به ظاهر ش يم) ع(

ـ ا يال پول يك ري يا براي يقت كنيحق يمصلحت را فدا  ،نداشـته  يك ذره آبـرو ي
  ..يرنگ بزنيدست به دروغ و ن ،1هينوان تقتحت ع

 منطق غلط  •

 2 4 شـود  يمـ  2+2اض گفـت  يتوان مانند اصول ر ينم يخيتار يايقضا يدر بررس 
 0ا مانند ابوجهل يباشند و  1 يكه مانند عل يار كمند كسانيبس يرا در جهان واقعيز

ق كامـل و باطـل   و مظهر حـ  .در نوسانند 1و  0ن يب يشتر انسانها در دامنه ايبلكه ب
محقـق   ،نيهمـ  يبـرا  )لمهـا اسـت  يو فقط مخصوص ف(اب است يار كميبس ،كامل
حضـرت عمـر و حضـرت     ،حق بود) ع( يكند كه اگر حضرت عل يعه سئوال ميش

__________________________________________________ 
 
حق را بگو اگر چـه هـالك تـو در آن باشـد كـه در      : شود  عجيب است پس تكليف اين حديث چه مي 1

حقيقت نجات تو در آن است و باطل را رها كن هر چند نجات تو در آن باشد كه در حقيقت هـالك تـو   
د هالك هم شوي بايد حق را بگويي و دست به دامان تقيـه  اين حديث يعني حتي اگر بنا باش. در آن است
تازه اين دستور براي ما شيعيان است چگونه ممكن است خود امامان بهتـر از ايـن   . نشوي . . . و توريه و 

 حديث عمل نكنند ؟ 

ه مانند آقاي فضل اهللا كمپاني كه در كتابشان براي تاييد نظرات خود ، مسايل پيچيده رياضـي طـرح كـرد    2
 اند 
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در پاسـخ ابـن عبـاس در    ) ع(يمگر حضرت عل يول  1.ابوبكر به ناچار باطل بودند
 :اكـره عـن اخـتالف    يان :دنيفرما ياهللا عنه نم يان خالفت حضرت ابوبكر رضيجر

ـ ينكه ايا يعنين يا .من از اختالف كراهت دارم شـه مخالفـت هـم    يدر اند يشان حت
  ...و نبرد و تضاد ينبوده اند چه برسد به دشمن

فَلَنْ تَجِد لسنَّةِ اهللاِ تَبديلًا ولَنْ تَجِد لسنَّةِ اهللاِ [: ات قرآن مانندياز آ ياريطبق بس •
جهان را از  ،خداوند ي،خيو تجارب تار ين مسلم علميو قوان } 43:طرفا{] تَحوِيلًا
ـ از دال يكيز ين نكته نيكند كه هم ياصول ثابت اداره م يكسري يرو ل عـدالت و  ي

 يرو يمتضـاد و منحصـر بـه فـرد     يلهـا ين تحليمحقق يبرخ يول .حكمت اوست
مـثالً   !شود يخاص م يگذارند كه فقط مخصوص زمان و عده ا يم يخيع تاريوقا
پادشاهان و  يف اسالم بودند وليف و تضعيه گذار تحريند عمر و ابوبكر پايگو يم

كتر و متعلـق  يداشته و به زمان ما نزد يشترينه نقش بين زميه كه در ايصفو يعلما
چگـاه  يگر سو هيكه از ديدر حال .كنند ين آب و خاك بوده اند را فراموش ميبه هم
نكه عمر و ابوبكر  باعث يا اي. خ را عوض كنندير تاريا دو نفر نتوانسته اند مسيك ي

 يسال قبل آلمـان را بـه ورطـه نـابود     60تلر يكه هين هستند در حاليمسلم يبدبخت
  ...از ملل قدرتمند جهان است و يكيآلمان  ،اكنون يكشاند ول

  
 

 سندگان ده قرن قبل يو از كار افتاده نو يميتمسك به استدالالت قد •

كـه امكـان    ييسند تا جاينو يكتاب م ،ق جدليكه بر طر يانسندگياز نو يبرخ -
ن كلمـات را بـه عنـوان    ين اصطالحات استفاده نكرده و به قول معروف ايدارد از ا
ط يشـرا   ،ريتقـد  ،مماشـات  ،هيـ تور ،مصلحت ،هيتق :دارند ير تركش نگه مين تيآخر

__________________________________________________ 
 
 .هر كس با ما نيست با تروريست هاست : دقيقاً مثل سخن جرج بوش كه گفت  1
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ند دسـت بـه   نداشته باش يچ راهيو هر گاه كه به بن بست برخورد كرده و ه .زمان
ن دسـت متعلـق بـه    ياز ا يد دانست كه موارديالبته با .شوند ين كلمات ميدامان ا
توانـد   يندارد و فقط مـ  يكاربرد يش است و در زمانة فعليسندگان هزار سال پينو

گر زمـان آن  يو د .رزنها را قانع كنديرمردها و پياز طالب حوزه ها و پ يتعداد اندك
 ،معجـزه  ،م و گنـگ و پـا در هـوا ماننـد مصـلحت     مـبه  يگذشته كه با اصـطالحات 

را  يخيق تـار يحقـا  ي،طانيل مصالح شـ ين قبيه و از هميتق ،تسامح ،هيتور ،مماشات
  .ف كرديتحر ،تيل و در نهايل و سپس تاويه و تحليابتدا تجز
اسـت   يثيوجود احاد ،عهيسندگان شينو ين مستمسك تماميتريد قوين و شايتنهاتر

عه و بـه ضـرر   يد شيو در ظاهر  به نفع عقا 1ز وجود دارد يكه در كتب اهل سنت ن
كـه   يفراوانـ  يوبالگهـا  يان و حتيعيش يكتابها يجا يدر جا .باشد ياهل سنت  م

شـود كـه    ياد ميعه يل شين دليترين مورد به عنوان قوير نوشته شده از  اين اخيدر ا
ذهـن خواننـده   روشـن شـدن    ير را برايموارد ز ،پوچ ين ادعاياكنون من در رد ا

را يـ د زين قسمت را بـر مـن ببخشـ   يبودن ا يدوارم طوالنيكنم البته ام يان ميز بيعز
ن يكنند همـ  يشه به آن اشاره ميعه هميسندگان شيكه نو يلين دليشترين و بيمهمتر

 يلـ يچ دليگـر هـ  ين تنها برگ برنده از دست آنها گرفته شـود د يمورد است و اگر ا
 2 .ت ندارندپوچ خود در دس يادعاها يبرا
  

__________________________________________________ 
 
 . . . صحيح بخاري و صحيح مسلم و : مانند  1

چند سال پيش در مؤسسه حسينيه ارشاد دو سخنراني ايـراد كـردم كـه عنـوانش     «: استاد مطهري ميگويد 2
يادم هست كه بعـد از پايـان ايـن سـخنرانيها، از     . دمبود و بي پايگي آنرا روشن كر» كتابسوزي اسكندريه«

ه را اثبـات       سي نامه اي دريافتم به اين مضمون كه تو چه داعي داري كـه دروغ بـودن ايـن قصـمؤمن مقد
زيرا دروغي است به مصلحت، و تبليغـي اسـت بـر عليـه     . بگذار اگر دروغ هم هست، مردم بگويند! كني؟

  »!!عمر بن الخطّاب و عمرو بن العاص
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  كند  يعه به نفع خود به آنها استناد ميث موجود در كتب اهل سنت كه شياحاد
منـاظرات و نوشـته هـا     يعه در تمـام يبرنده ش هن برگيمهمتر يل جدلين دليد ايشا

ر را به دقـت مـورد   يكنم مطالب ز يه ميروشن شدن ذهن شما توص يباشد كه برا
   :ديمطالعه قرار ده

 ياهللا عليـه وسـلم  بـاز مـ     يامبرصليقرن پس از رحلت پ 2به  ن نوشته هاياول -1
ث و يـ احاد يشـفاه   يا مكتوب كردن نقل قولهايآ .نسل بعد 5حدود  يعني .گردد
ان و يـ هوديقان و كـذابان و  يان و صـد يكه در كوچه و بازار بر سر زبان غال ياتيروا

راد يا يچ جايح است و هيصد در صد صح ،سال 250بوده آنهم پس از  ...مومنان و
و  يهم باشد طبق اصول علمـ  يسن ،سنده اشياگر چه نو  ؟ستيدر آن ن ييو خطا
ـ به خصوص واحد (ت يا روايث يهر حد يتوان برا ينم يپژوهش  )نـه يا بـدون قر ي

  1.اعتبار كامل و صد در صد قائل شد ،طير موارد و شرايبدون در نظر گرفتن سا
م يكنـ  يبـر خـورد مـ    ياديار زيض بسيز به موارد ضد و نقيعه نيما در كتب ش -2
 –م يـ ث مختلف و متضـاد از زراره دار يحد 5 يث بروجرديمثال در جامع االحاد(
ن يـ ن نشان دهنـده ا يا) ث متضاد و متناقض استينوار كه سرشار از احادالا بحاراي

ر يمسـندها و سـا   يو حتـ  يثيا حـد يو  يخيسندگان كتب تاريموضوع است كه نو
داده و فقـط از   يموجـود نمـ   يبه تضاد و تناقضها يتياهمكتب در نوشتن مطالب 

 .اند زده ين كار ميدست به ا يآور باب جمع
__________________________________________________ 

 
طرفه آنكه برخي علما و عوام شيعه سيره ابن هشام را رد مي كنند در حاليكه قديمي ترين و معتبرتـرين   1

سيره اي است كه ابن هشام آنرا از روي مطالب ابن اسحاق شيعه ، جمع آوري كرده ابن اسحاقي كه نسـل  
شام را پذيرفتـه انـد ولـي    تمامي محققين غربي و سني صحت سيره ابن ه. دوم اسالم را درك كرده است 

. شود بر عكس كتاب جعلي سليم ابن قـيس   چون در آن ، خلفاء لعن نشده اند مورد تاييد علماء واقع نمي
 . . . يك از اين دو كتاب در آتش است  شود جايگاه كدام آري به زودي مشخص مي
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كـه اكثـراً   (ن انبوه كتب و منابع مسـلمانان  ياز ب ين و اسالم شناسان غربيمحقق -3
اكرم  يشخص نب يه اسالم و حتيرا بر عل يمطالب )متعلق به برادران اهل سنت است

ـ ا نها را شما در كتب خودتان نوشـته يكنند كه آقا ا يدا كرده و عنوان ميپ جالـب   .دي
ن نكتـه  يهـا همـ   يه سـن يعه در مناظرات و استدالل علياست كه تنها نقطه اتكاء ش

ن يـ گرچه اشتراك ا  !ن مطالب در كتب اهل سنت هم نوشته شده استيآقا ا :است
  !ق و سئوال فراوان دارديتحق يخودش جا ي، برا آبشخور

ات يـ د واقعيعه بايسندگان شيمانند نو يسندگان سنيكنند نو يفكر ممحققان ما  -4
كه يكنند مچ آنها را گرفتـه انـد در صـورت    يكردند و فكر م يد را كتمان ميناخوشان
سـت  يآرمـانگرا نبـوده بلكـه واقعگـرا و رئال     ،عهيمن مانند محققان شـ  يبرادران سن
قبول  ،را از كتب سنت ياتيعه فقط آن واقعيسند البته شينو يت را ميهستند و واقع

ده تمسـخر و  يـ گـر را بـا د  يند او باشد و موضـوعات د يدارد كه به نفع او و خوشا
 .كند يدروغ نگاه م

ا مـورد اسـتناد قـرار    يـ عه نقل قـول شـده   يق شيكه از طر يثياحاد%  90د يشا -5
 يعه از البـه ال يك مطلب به نفـع شـ  يان يرد مربوط به اهل سنت است پس بيگ يم
شـتر  ين وجود نـدارد و ب يجز ا يرا راهيندارد ز يفخر فروش يبرا ييجا ،ن متونيا

 يعني(نه ين زميعه در ايدست ش ،نقل قول شده ،ق برادران اهل سنتيمطالب از طر
 .است يخال ياديتا حدود ز )ا مكتوبي يين منابع رواياول
اهللا عليـه   يامبرصـل يپ يبـرا  يميت عظيشخص ،انيعيبرادران اهل سنت مانند ش -6
ـ  يم ...امبر وين پياء و بهتريشان را خاتم انبيسلم  قائل بوده و مانند ما او  يدانند ول

داستانها  يكه برخ يكن يمشاهده م يندازيآنها ب ييو روا يخيبه كتب تار ياگر سر
ز در كتب آنها وجـود دارد  يامبر اكرم نيه پيناپسند عل ين و تا حديات دروغيو روا

 ي،ا سـهل انگـار  يـ  يغرض و فقط به خاطر جمع آوربدون  ،كه به احتمال فراوان
 ين اتفاق افتاده چرا ما فكر ميامبر اكرم چنيدر مورد پ يوقت ،خوب .ثبت شده است
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بـا توجـه    ؟ه عمر و ابوبكر آمده راست استيم هر چه در كتب اهل سنت بر عليكن
چگونـه  يه ،حضرت عمر و حضـرت ابـوبكر    ،امبراكرمين نكته كه بر خالف پيبه ا
جه ينت.  شان نداردينزد ا )يا خالفت منصوص الهياز نقطه نظر عصمت و ( يداستق
اهللا عليه وسلم  و حضرت عمر و حضـرت ابـوبكر را قبـول     يامبرصليآنها پ :نكهيا

ه حضـرت  يعل يو حت(ن اشخاص يه اين بر عليدروغ يات و داستانهايدارند و روا
ـ از ا ياتيروا  عه معتقد استيش يدر كتب آنها وجود دارد ول )يعل كـه   ،ن دسـت ي

كـه   ياتيـ اسـت دروغ و روا  ياهللا عليه وسلم  و حضرت علـ  يامبرصليمربوط به پ
گانـه و مضـحك    كـه بچـه   !ه حضرت عمر و حضرت ابوبكر است راست استيعل

 .روشن است ياز ظاهر آن به خوب ين استدالليبودن چن
ض يات ضـد و نقـ  يث و روايدر بحاراالنوار همة احاد  يم كه مجلسيدان يما م -7

نظـر   ،موارد يكرده و در برخ يرا صرف نظر از صحت و سقم آنها فقط جمع آور
به جز در (ز ين يسندگان سنينو .ث آورده استيرامون آن حديز پيخود را ن يشخص
رامـون  يمختلـف پ  يشان نزولهـا  ،در كتبشان) كه به نام صحاح معروفند يمورد كتب

را آورده و بعضـاً نظـر خـود را     يضـ ينق ات مختلف و بعضا ضـد و يه و روايك آي
ا يـ سنده يتنها هنر نو ياند ول ان كردهيث بيآن حد يدرباره صحت و سقم و چگونگ

كـه بـه نفـع     ييات و شـان نزولهـا  يفقط روا ،انين ميعه آن است كه در ايمحقق ش
ات ضـد آن  يـ كرده و نه به روا ين كتب اهل سنت جمع آوريخودش است را از ب

آورند  يث ميرا درباره صحت و سقم آن حد يسنده سنيو نه نظر نوكنند  ياشاره م
شوند كه در كتـب خـود آنهـا هـم نوشـته       يم ياهو مدعيها با ه و صرفاً مانند بچه

   !شده
ث موجود را ياحاد ي،از نابود يريو جلوگ ياز باب جمع آور يسندگان سنينو -8

 ياگـر كسـ   .جـام داد بـا نوشـتن بحـاراالنوار ان    يكه مجلسـ  يمانند كار .نوشته اند
ـ تواند مطالب وحشتناك ز يانجام دهد م يق جامعيرامون بحاراالنوار تحقيپ را  يادي



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

ـ   ؟اسـت  ين روش علميا ايآ يول .دينما يعه جمع آوريه شيبر عل  يمطالـب فراوان
ن يـ م معتقـد بـه ا  يدانـ  يكـه مـ  يدر حال (ف قرآن يبر تحر يمبن )در حد تواتر يحت(

 يعبـاس و بنـ   يبن يو اظهار تواضع امامان با خلفا يا همكاري )كافر است ،موضوع
اظهار آن  يكه حت يمطالب ،ن دستيباشد و از ا يم  13نكه عدد امامان كه يا اي .هيام

ث را چه در ياحاد ،لين دليبه هم .دارد ير او را در پيحكم تكف ،عهيك شي ياز سو
ان زمان و همـان  فرهنگ هم ،قرآن :اريد با معيبا يعه باشد چه در كتب سنيكتب ش
همـه جانبـه قـرار     يعلم يو عقل محض  مورد سنجش و بررس يسنت نبو ،مردم
  .داد
الت يتحصـ  ،سـال پـس از هجـرت    300 يسـندگان سـن  ينو ،به احتمال فراوان -9

ن يـي ات و تعيـ ث و روايو كارشناسانه احاد يص علمين و تشخييتع يك برايآكادم
 يثياحاد ياز نابود يريجلوگ يبرا صحت و سقم آنها نداشته اند بلكه صرفاً و فقط

بـه   .كـرده انـد   يم يكه بر سر زبان مردم كوچه و بازار بوده است آنها را جمع آور
 ،ا قصـه يـ ث يك حـد يـ ص صـحت و سـقم   يتشـخ  ين روش برايل بهترين دليهم
مـثال   .گر اسـت يد يات و سخنان و اتفاقات قطعيو سنجش آن در كنار روا يبررس
بـر   يدهنـد مبنـ   يكه به حضرت عمر نسـبت مـ   يار زشتيز و بسين آميات توهيروا

ـ  !دن آن توسط او در زمان خالفـتش يختن آب با شراب و نوشيدرهم آم مگـر   يول
 يعني ؟آن هم دختر فاطمه را ؟ك شرابخوار بدهديدخترش را به  يممكن است عل

دهد كه چـرا پارچـة    ير ميگ ،كه به حضرت عمر يشود عرب يمگر م ؟امبر راينوه پ
ند تا حضرت عمر شراب بخورد؟ تا او يك وجب بلند تر است آنگاه بنشيتو  يعبا

را انجام دهد  يعمل يشود حاكم يمگر م ؟ا روم كشته شوديران يبرود در جنگ با ا
ن مردم فاسد و يرد و تازه با كمك هميمردم را از انجام همان عمل بگ يو بعد جلو

مغـز   يخاكسـتر  يسـلولها  يكم پس اگر ؟ن بزنديرا به زم يسه امپراطور ،حال يب
ث و ين احاديم ايشو يم متوجه ميندازيرا بكار ب )ها فاقد آنند كه ابوجهل(خودمان 
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گسترش  يان مكار برايهوديتوسط  يبعد يدر زمانها )اتيا همان اسرائلي(ات يروا
ق آنهـا وارد كتـب   يـ سـاخته و از طر  ،و موجه جلوه دادن آن يفساد در امت اسالم
ه حضرت عمر وجـود دارد كـه   يز علين يگريد يالبته تهمتها(.ستاهل سنت شده ا
 يم ياز نوشتن آنها خوددار يم عليشوايت ادب و به تمسك از پيمن به خاطر رعا

پس از مرگ  يبوده و آنگاه عل ينگونه آدميشود حضرت عمر ا يا ميآ يبراست )كنم
 1.ان كرده باشديش از او بيف و ستاياو آن سخنان را در تعر

كه ضربه شست اسالم را از همـان   يانيحيان و مسيهوديتوان باور كرد  يم ايآ -10
ث يـ ات و احاديـ كار نشسته و دست به جعل روايلحظه نخست درك كرده بودند ب

ات معـروف اسـت   يليكـه بـه اسـرا    ياديـ مـوارد ز  ،خيبه شهادت تـار  ؟نزده باشند
 ييداسـتانها  و مسـلماً آنهـا  . سندگان مسـلمان شـده اسـت   يناخواسته وارد متون نو

جاد تفرقه و نفاق كند و جالب اسـت كـه اسالفشـان هنـوز كـه      يساخته اند كه ا يم
  .كنند يهنوز است دارند از ثمرة آن استفاده م

ممكـن اسـت در    يز دارند كه حتيا ضد نيث مكمل ياحاد ،ثين احاديشتر ايب -11
بـه نفـع    كه يثيفقط احاد ،برادران محقق من يول ،ز وجود داشته باشديعه نيكتب ش

نه يعه را با بهايث موجود در كتب شيو احاد. كنند يم يآور خودشان است را جمع
 .رنديگ يده ميه و مصلحت ناديمانند تق ييها
سلسـله روات و راسـتگو و دروغگـو     ،ثين احاديا يعه در بررسين شيمحقق -12

ات قـرآن را در نظـر   يا عدم انطباق آن با آيث و انطباق يبودن و صحت و سقم حد
نكه يكنند و فقط هم يم و به دور از تعصب را فراموش ميار عقل سليمع ،رنديگ ينم
 . است يكاف ،آن را در كتابش نوشته و به ضرر خود آنهاست يك نفر سني

__________________________________________________ 
 
ـ   1 ه و تحليـل قـرار مـي    در قسمت علي بهترين ميزان خطبه آن حضرت را در ستايش از عمر مـورد تجزي

 .دهيم 
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ث منتسب بـه  ياز احاد يشود كه برخ يباهوش باشد متوجه م ياندك ياگر كس -13
ماننــد . اســتجعــل شــده  ي،اتفاقــات بعــد ياهللا عليــه وســلم  از رو يامبرصــليپ

و در  )سيم ابن قيكتاب سل(شود يدا ميپ يكه در قرن چهارم هجر يكتاب يها نوشته
 )13 ييو در جـا ( 12م كه عدد ائمه يخوان ياهللا عليه وسلم  م يامبرصليآن از قول پ

و آزار حضرت فاطمه از حضرت عمر و حضرت ابوبكر و پس  يا دلخوري.  است
ازارد يـ ازارد مرا آزرده است و هركه مـرا ب يرا بهر كس فاطمه : ث كهين حدياز آن ا

 :ديـ فرما يامبر اكرم به دخترشان مـ يگر پيد ييكه در جايدر حال( ...و 1خدا را آزرده
دارد فقط عمل توست كـه در نـزد خـدا     يتو سود يدختر من بودن برا يفكر نكن

ان يـ و تفـاوت م  يبـاز  يپـارت  ،گر در دسـتگاه خداونـد  يد يمالك است ـ به عبارت 
اهللا عليـه وسـلم  و حضـرت     يامبرصليات قرآن و روش پيآ  انسانها وجود ندارد ـ 

نهمـه سـفارش بـه    يكـه ا  يامبريكند و چرا پ يد ميين نكته را تايبه طور قاطع ا يعل
ان فرزندان خود تفاوت قائل شوند و فقط دربـاره  يد ميعدل و مساوات كرده اند با

م يگـر كـه عقـل سـل    يد يان چـرا گفته باشند و هـزار  ين سخنيحضرت فاطمه چن
 :تحت عنوان يفراوان يتواند پاسخها يض ميگرچه عقل مر ،آن ندارد يبرا يپاسخ
آن فـراهم   يبـرا  ...و مماشات و مصلحت و ينينده بيو آ ينيب بيه و غيه و تقيتور
 ) كند
اهـل سـنت    يكه در كتب علما يتعجب است كه اگر مطالب يجا ،انسان يبرا -14

عه است پس چرا آنهـا خودشـان   يات شيد نظرييتا يبرا يليلوجود دارد مدرك و د
ه آنهـا  يـ مـان در روح ير علـم و ا يتاث :توان گفت يا ميآ !؟اند دهيعق ين مطالب بيبه ا
ـ دنبال علم نرود؟  يست كسيپس بهتر ن ؟كرده يجاد حالت تعصب و كج فكريا ا ي

__________________________________________________ 
 
بعيد نيست سازنده اين احاديث يهوياني بوده باشند كه به وجود اختالف ميـان شـيعه و سـني پـي بـرده       1

 .بودند 
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و !! لمان شـدند كسب مقام خالفت مس يز منافق بودند و برايد آنها نييگو ينكه ميا
ز مانند تمام اصحاب پس از ينكه آنها نيا اي! ا همه آنها متعصب و كج فكر بوده اندي
ـ ي؟  با ا مرتد شدند )سيم ابن قيالبته به قول سل(امبر يپ ن مطالـب  ينهمه پس چرا چن

را يـ در كتـب خـود آورده انـد؟ ز   ) ع( يحضرت عل يد مقام واالييرا در تا يفراوان
گـران را  يل ديكننـد فضـا   يمـ  يسـع  ي،قيو حق يسودان واقعن و حياصوال متعصب

ت يعه بـا شخصـ  يسـندة شـ  يكه نو يقاً همان كاريدق يعنيكتمان و خدشه دار كنند 
و  يو سعد يد عطار و مولويكن يا فكر ميآ يبراست!! !1دهد يابوبكر و عمر انجام م

 يمـ  يميد هم طبق همان كلـك قـد  يا مغرض و حسود؟ شاينادان بودند  ،ام هميخ
 ؟كردند يه ميتق :دييگو
ـ يكند صح يعه به آنها استناد ميكه ش ياتيث و رواياز احاد يبرخ -15  يح است ول
 :امبر كهيث پين حديمانند ا .نامند ندارد يعه ميكه اكنون خود را ش يبه كسان يربط
ـ  ،عهيامبر از شـ يمسلم است كه منظور پ .انش رستگارنديعيو ش يعل اران حضـرت  ي
در خصوص نبرد با خوارج از  يم حضرت عليدان يبوده و ما م در همان دوره يعل
بـا   يبعـد  يهـا  ياز دشـمن  يبرخ يق وحيامبر از طريامبر اجازه داشته و پيپ يسو

 ياران علـ يـ  :ن خصـوص فرمـوده انـد   يدانسته انـد و در همـ   يرا م يحضرت عل
 يفعلعه در زمانه يش ياسيس يهايبه بهره بردار يچ ربطين موضوع هيو ا .رستگارند
  .ندارد
در كتب اهل سنت دال بر صحت آن باشد  يتيا روايث ياگر صرف وجود حد -16
چـه   ...ث بـا عقـل و قـرآن و   يـ ق احاديه و تطبيه و روايگر علم رجال و درايپس د
 يم كـاف ين علوم سـخت را بـده  يو چرا به خودمان دردسر مطالعة ا ؟دارد يده ايفا

__________________________________________________ 
 
نشناختن حق حضرت ابوبكر رضـي  : البته به غير از افرادي مانند عالمه اميني كه در كتاب الغدير نوشته  1

  .د اهللا عنه ، جنايت فاحشي به شمار مي آي
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كتب اهل سنت بود و به نفـع مـا    كه در يثيهر حد :مين اصل عمل كنياست طبق ا
كه در كتب اهل سنت است و به نفـع   يثيح است و هرحديث صحيهم بود آن حد

 !ن استيراشد يث و طرفدران خلفايان و جاعالن حديساختة امو ،ستيما ن
 يد متفـاوت در سـپاه حضـرت علـ    يـ شها و عقايبا گرا يم كه افراديدان يما م -17

ن بـوده انـد و   يراسـت  يخوب و مسلمانان ييسانهااز آنها ان يعده ا .اند وجود داشته
را به خاطر  يلت حضرت علياهللا عليه وسلم  در فض يامبرصليكه از زبان پ يثياحاد

كـه در  يبرده انـد در حال  يف به كار ميدن حرياحتجاج و كوب يداشته اند مرتب برا
 يتـا قرنهـا پـس از آن كسـ     يزمان خالفت حضرت عمر و حضرت ابوبكر و حتـ 

اهللا عليـه وسـلم  بـه نفـع ابـوبكر و       يامبرصـل يكـه پ  يثيبه بازگو كردن احاد يازين
بوده  يز در سپاه علين يا عده .نداشتند ين دو نفر دشمنيرا ايعمرگفته بود نداشته ز
ـ انـد ا  ز آنها را قبول نداشـته ين يحضرت عل يبوده و حت ياند كه تندرو و افراط ن ي
ه حضرت عثمان بوده اند و اگـر حضـرت   يان علين و شورشيافراد عمدتا جزو قاتل

ـ ام يخورد مطمئن بودند كـه بـه دسـت بنـ     يشكست م ي،عل ر اصـحاب  يه و سـا ي
ن افـراد كـه كشـتن    يـ رسند مسلم است كـه ا  ياهللا عليه وسلم  به قتل م يامبرصليپ

بوده دروغ بسـتن بـر    يشان كار آسانيبرا ياز دستور حضرت عل يچيعثمان و سرپ
را بـه دروغ از جانـب    ياديـ ث زيـ ن افراد احادياشته است  اد يشان كاريامبر برايپ
 يخيمـا در كتـب تـار    .داده انـد  يساخته و نشر مـ  يلت حضرت عليامبر در فضيپ
ث يـ ن احادياز ا ين و نهروان نشانيجمل و صف يان جنگهايو معتبر در جر يميقد
 ثين احاديشان از ايو اصحاب ا يكه جا داشت حضرت عل يدر صورت .مينيب ينم

ن وجود يبا مخالف ين حضرت عليكه ب ييهايدر نامه نگار يحت( .كردند ياستفاده م
 يث از زمـان خالفـت امـام حسـن و برقـرار     ين احاديپس مسلم است كه ا )داشته

مـع   يو علـ  يمانند الحق مع عل يثياحاد(ساخته شده است  ...ام مختار ويصلح و ق
 ...)اير البشر يخ يا عليالحق 
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بر صـحت همـه جانبـه آن باشـد      يل قاطعيتواند دل يه نمك قصيتواتر  يحت -18
 يكـ ي :چنـد نمونـه جالـب آن    .ز وجود داشته باشدياگر در كتب اهل سنت ن يحت
 5 يسـال روز  23اهللا عليـه وسـلم     يامبر اكـرم صـل  يوه وضو گرفتن است كه پيش

گـر تعـداد   يوه انجام آن اختالف است و دياكنون در ش يگرفتند ول يمرتبه وضو م
اهللا عليه وسـلم  در   يامبر اكرم صليپ. شود يت گفته ميكه در نماز م يريعات تكبدف

ـ نه كه آين مديمنافق يحت( ياديار زيافراد بس يسال برا 23طول  ات در منـع از آن  ي
شـان در تعـداد دفعـات    يقا پـس از رحلـت ا  يدق يت خواندند ولينماز م )نازل شد
ن نمونه ها نه يالزم به ذكر است كه ا .اختالف بوجود آمد ،ن تمام اصحابير بيتكب

ا يـ  ياسـ يداستان است كه به آن شاخ و برگ داده شود و نـه دربردارنـده  منـافع س   
بـه حـال    ينهمـه اخـتالف وجـود دارد وا   ينهمه دربـاره آن ا يبا ا ي،له ايو قب يقوم

گـر  يمـورد د  .ز وجـود دارد ين ياسيس يكه در پس آنها منافع و تضادها ييداستانها
 يمـاجرا  1.اسـت ) ع( يكشتن حضرت عل يبرا ،ك ابن ملجميقطام و تحر داستان
از  ،اهللا عليـه وسـلم    يامبرصليكند پ يدر جنگ بدر كه عنوان م )ه بانيسا(ش يعر

گر كه اكنون يق و صدها داستان ديافسانة غران. كرد يم يريگ يان نبرد را پيآنجا جر
ن موارد يالبته ا .نمانده است يبر دروغ بودن آن باق يشك يچ جايه ،نيمحقق يبرا

ن يكند توسـط محققـ   يك نميست و عواطف كور عوام را تحرين ياسياز آنجا كه س
كه منبع ارتزاق عـده   ييجرات رد كردن داستانها يكس يرد شده است ول ،زيعه نيش
 !! !شده است را ندارد يا

است و چـه   يسن يتواند قسم بخورد كه چه كس يمطمئن است و م يچه كس -19
عه يدانند و شـ  يعه ميبوده ش يد را كه عاشق عليالحد يها ابن اب يسن ؟عهيش يكس

__________________________________________________ 
 
اين ماجرا دروغ اسـت ولـي   : دكتر شهيدي در كتاب علي از زبان علي  با ترس و لرز عنوان مي كند كه  1

 چه كسي جرات  عنوان آنرا دارد ؟
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قـت را نوشـته و در كتـابش بـه     يرا حقيشك دارند ز ،عه بودن ابن اسحاقيها در ش
هـر كـس    ،خيدر طول تـار  يحضرت عمر و حضرت ابوبكر فحش نداده است  آر

البته از آنجـا  (. ستبر سر او فرود آمده ا يده چماق تعصبات مذهبيقت را فهميحق
ز در يـ دور بوده اند اكنـون ن  يقدر از شائبه هر گونه فرقه ايم و عاليفه يكه انسانها

بحـث و   يار جـا يداشته انـد بسـ   ينيچه د يا امام محمد غزالي ينكه مثال فردوسيا
مـذهب   ،اتيمن در شرع :دهد يم ين پاسخ همان است كه غزاليگفتگوست و بهتر
 )روحش شاد .برهان دارم ات مذهبيقرآن و در عقل

 يقـ يوه در هـر نـوع تحق  يك روش و شيا ارائه يم در مقام استدالل يدان يما م -20
ن اسـتدالل  يـ ز بكار گرفته شود اگر ايه خود ما نيتواند عل يم يهمان روش استدالل

هر چه در كتب اهل سنت وجود دارد و به نفـع مـا و بـه     يعنيعه درست باشد يش
 يز خواهند گفت در كتب بحاراالنوار  و حتـ يكرد آنها ن د قبوليضرر آنهاست را با

 يش و عشق به علـ يكه بنا به اعتراف خودش در ستا( يعتيو كتب شر ياصول كاف
ه يـ حضـر الفق يا من ال ي )ار تندرو بودهيبس ،ان او مانند سلمان و ابوذرياطراف يو حت
 ياهللا غـرو  تيو آ ييطباطبا يت اهللا مصطفيو آ يعالمه برقع :و كتب 1خ صدوقيش
 يجـزو علمـا   يكـه همگـ   ...و يت اهللا سـنگلج يـ ت اهللا زنگنـه و آ يو آ) ياصفهان(

ن يدر نقض مهمتر يحت ياديار زيز مطالب بسيعه هستند نيمتخصص و طراز اول ش
ـ امامت وجود دارد پـس طبـق اسـتدالل شـما  ا     يعنيعه ياصل مذهب ش ن مـوارد  ي

  !ل واقع شوديه شما مدرك و دليتواند عل يم
ر گذاشته و يد تاثير فرهنگها و عقايدر سا يده اين اصل كه هر فرهنگ و عقيا -21

مـا   .ق ثابت شده اسـت ياست كه به تجربه و تحق يرد اصليگ ير ميمتقابالً از آنها تاث

__________________________________________________ 
 
به عنوان مثال شيخ صدوق در اين كتاب ، غالياني كه اشهد ان علي ولي اهللا را در اذان اضـافه كـرده انـد     1

  ! لعنت كرده است 
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از  ياريبسـ  )هيقبـل از حكومـت صـفو    يعنـ ي(ش يقرن پ 4م كه حد اقل تا يدان يم
كامـل در كنـار    يو آزاد ياحتـ ران  بريـ مختلف ا يعه در شهرهايو ش يجوامع سن

ماننـد   يمـرز  يا نـواح يز در عراق ينك نيهم ا يحت(كرده اند  يم يگر زندگيكدي
و مسلم است كه كتب  )كنند يم يدر كنار هم زندگ يعه و سنيش ...مهاباد و نقده و
ن يهمـ  يعه مصون نگـاه دارد بـرا  يد شير عقايتوانسته خود را از تاث ياهل سنت نم

ـ ا تغيـ م يعه بـه صـورت مسـتق   يد شياز آراء و عقا يت كه برخار محتمل اسيبس ر يي
ه آن ين فرضـ يد اييتا ينه محكم برايقر .افته وارد كتب اهل سنت شده باشديشكل 

ان بـه نـام   يهودياز جانب  ييمتفق القولند كه دروغها يعه و سنيش ياست كه علما
در حد  يحت ييمسلمانان شده است دروغها يخيو تار ييات وارد كتب روايلياسرا
ـ ا افسانه غرانيكه به واقعه معراج داده شده  ييمانند شاخ و برگها(تواتر  ـ ي  يق و حت
ـ   ...)اد شدن قرآن ويف و حذف و زيتحر ن يـ ر مسـلمانها بـه ا  يـ آراء غ يپـس وقت
ار محتمل تر است كه آراء دو گروه عمده از يشود بس ين ميوارد كتب مسلم يراحت

 يه هنگـام ين فرضـ يا .گر شده باشديكديوارد كتب  )يعه و سنيش يعني(مسلمانان 
ـ  ياسيو س يدتيم اختالف عقيشود كه ما بدان يمحكمتر م بـه   يعه و سـن ين شـ يما ب
ن سو شدت گرفتـه  يه به ايبعد و به خصوص از دوران صفو يسده ها يمرور و ط
عه و ين شيبه خاطر كمرنگ بودن شدت اختالفات ب(ه اهل سنت يسندگان اوليو نو
 .اند ث نداشتهين احاديدر ثبت ا يدقت )ن بدون در موضع اقتداريهمچنو  يسن
 يخياهل سنت به خصوص كتب تـار  يميكتب قد يم كه در البه اليدان يما م -22
امبر يـ ه پيـ عل ييمطالب اشـتباه و خطـا   يح مسلم و بخاريدو صح يو حت يثيو حد
ـ  يـ ا درست اسـت كـه طبـق ا   ياسالم وجود دارد اكنون آ يگرام رادران ن اسـتدالل ب

مسلمان در كتب خود شما  يآقا :ديد و بگويايب يغرب يحيك نفر مسيعه يمحقق ش
ـ مانند افسـانه غران ( ؟امبر شما وجود دارديه پيعل ،ن مطالب زشتيا نكـه  يكمـا ا  )قي

لـة  ين حيكم از ا ،خودشان يها در نوشته ين و اسالم شناسان مغرض غربيمستشرق
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م كه يكن يعه مشاهده ميه ما بعضاً در كتب شاستفاده نكرده اند ك ير علميف و غيكث
كـه   يعه و سـن ين شيعه به آنها تاخته اند پس چرا نوبت به مجادله بيسندگان شينو
  ؟سود جست ير علميف غين حربة كثيتوان از ا يشود م يم
آنچه  :فرموده اند يث معتبر و معروفياهللا عليه وسلم  در حد يامبر اكرم صليپ -23

د و اگر يد اگر موافق قرآن بود قبول كنيرا با قرآن مطابق ده رسد ياز من به شما م
اگـر   :نفرموده اند يثيچ حديشان در هيا يول !ديوار بكوبيمخالف قرآن بود آنرا به د

هنگـام   !ديـ عه هم بود آنرا قبول كنيث من در كتب اهل سنت بود و به نفع شياحاد
و  يات قبلياق آيد سيز بايآن نات قرياهللا عليه وسلم  با آ يامبرصليث پيق احاديتطب
ـ از آ يكـ ي يب است كه حتيعج يول .ميريز در نظر بگيرا ن يبعد ات مـورد نظـر   ي
فهـم آن   يو حتما برا !ر كرديات قبل و بعد آن تفسيتوان با توجه به آ يعه را نميش
شـود   ينجا ختم نميتازه كار به ا .ميرجوع كن يخيتار يات و افسانه هايد به روايبا

نش يرا  گـز  يتـ يات متضاد و مختلـف آن روا ين انبوه داستانها و روايد از بيبلكه با
شـود و   ينجا ختم نمـ يباز هم كار به ا. ديآ يعه جور در ميد شيشتر با عقايم كه بيكن

زبـان عـرب    ير شود با اصول و قواعـد كلـ  يعه تفسيقه شيات اگر با سلين آياكثر ا
نهمـه  يزبان رجوع كرد و فقط پـس از ا ن يد به استثنائات ايد پس بايآ يجور در نم
  .را ثابت كرد يفرقه ا يده ايتوان عق يدوز و كلك م

د فقط بتوان در مقابل برادران اهل سنت به آن تمسـك  ياست كه شا يلين دليا -24
 يد كه هم كتب اهل سنت را پر از اشتباه مـ يده يعه را چه ميپاسخ من ش يكرد ول

 يبـ  يحيك مسينكه به يمانند ا ؟غلو و افسانهدانم و هم كتب شما را پر از دروغ و 
 !د شدهييت او تايز حقانيرا در كتاب قرآن نياور زيمان بيح ايا به مسيم بيياعتقاد بگو
ت يحيخوب من نه اسالم را قبول دارم نه مس :ديگو يبا پوزخند به تو م يحيآن مس
  !را
طالـب  درست است كه خود برادران اهـل سـنت تمـام م    يل در صورتين دليا -25
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پـر از   يو نـه در زمانهـا  (در عصر حاضر  يكتب خودشان را قبول داشته باشند ول
 يمياشتباهات در كتب قد يز معترفند كه برخين خود آنها نيمحقق )تعصب گذشته
 .آنها وجود دارد

ث كه در كتب اهل سنت و به ضرر خلفـاء وجـود دارد مسـلم    ياز احاد يبرخ -26
ماننـد   .عبـاس سـاخته شـده اسـت     يه و بنيما يبن يان خلفاياست كه توسط اطراف

مسـلم   !ده انـد ينوش يا حضرت ابوبكر شراب ميد حضرت عمر يگو يكه م يثياحاد
شـرب خمـر توسـط     يباشـد بـرا   يث را ساخته اند تا سرپوشـ ين احادياست كه ا
م و يتـوان  يابوبكر و عمر شراب خورده اند پـس مـا هـم مـ     يوقت  يعني !خودشان
  !ميتوان ياند پس ما هم م ظلم كرده تيآنها به اهل ب يوقت
بعلت  يدر قرون بعد يه دارد وليو اول يك صحت جزئيعه يتمام اعتقادات ش -27

به آنهـا   يو هند يرانيهود و ايت و يحيان و نفوذ فرهنگ مسيغال يشه هاينفوذ اند
نكـه  يشـده و علـت ا   ياده رويـ شاخ و برگ داده شده و دچـار غلـو و خرافـه و ز   

ه و يـ ا چنـد آ يـ ك يغلط خود  يهايريجه گيتمام اشتباهات و نت يعه برايش يعلما
  :مثال يبرا.است يه و جزئين صحت اوليث و داستان در چنته دارند وجود هميحد
ع يـ گران به قبرستان بقيبه د يريامبر اكرم جهت طلب آمرزش و آموزش عبرت گيپ
ح يو دور ضـر  يارتنامـه خـوان  يح و زيساختن گنبد و بارگاه و ضر يرفته اند ول يم

وار و بـراه انـداختن گـروه    يـ دن درو ديقفل و طلب شفا و بوس) مانند كعبه(گشتن 
نداشته و قطعـاً از فرهنـگ    ييشان جايچ وجه در سنت و روش ايبه ه ...اركستر و

گـر  يد يهـا ياده رويب زين ترتيبه هم .عه شده استيوارد فرهنگ ش يحيمس يرانيا
ت مطلقـه و خالفـت   يكه سر از وال يبا عل يتد مانند سفارش به دوسيكن يرا بررس
  .و درآورده است ..و امامت و

ز تمام مطالب موجود در يح است كه شما نيصح ين استدالل شما در صورتيا -28
به عنـوان   يد وليا بحاراالنوار را قبول داشته باشيو  يكتب خودتان مانند اصول كاف
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خ يه شـ يـ حضـر الفق يب من ال عه كتايش ياز چهار كتاب اصل يكيم يدان يمثال ما م
ـ  يكه جملة اشـهد ان علـ   يانيغال ،ن كتابيصدوق است او در ا اهللا را در اذان  يول

ن جمله را يد ايد نباييگو ياضافه كرده اند را لعنت كرده است پس چرا شما فقط م
ا ازدواج حضرت ي )يشرع يگر از همان كالههايد يكين هم يا(ت اذان گفت يبه ن

ـ    يكه در اصول كاف عمر با ام كلثوم شـما آنـرا قبـول     يبه آن اشاره شـده اسـت ول
  ...د ويندار
عه ين كتب شيبه نفع خود از ب يز مطالب فراوانيت نييروان باب و مكتب بهايپ -29
 ين ادعـا يز با ايا آنها نيپس آ )ينه ظهور منجيبه خصوص در زم(اند  دهيرون كشيب

  .بنشانند يتوانند حرف خود را به كرس يپوچ م
ـ يـ د در برابـر آنهمـه دل  يدانـد شـا   يچه م يسك -30 و  يو عقلـ  يـي و روا يل قرآن
 .ان باشديعيش يگمراه يخداوند برا ياز سو يفتنه ا ،ن مطالبيوجود ا ي،اجماع
ـ   يبه جـا و شا  ،از تعصب يق و دوريدر مقام تحق -31 از  يمطلبـ  يسـته اسـت وقت

ن كتـاب  ز كـه در همـا  يات مخالف آن نيشود مطالب و روا يكتب اهل سنت نقل م
داده آن  يحاتيرامـون آن مطلـب توضـ   يسنده پياگر نو يوجود دارد نقل شود و حت

مانند بچه  ،ك مطلبيدن يرون كشين كه با انتخاب و بينوشته شود نه ا ،حاتيتوض
 .ميها به هو كردن بپرداز

هسـتند كـه   ) ع( يحضرت علـ  يها دشمن خون يمگر سن :د گفتيدر انتها با -32
ون يآنها بر خالف آنچه كه روحان .خودشان هم نوشته اند ياد آنها در كتابهييگو يم

و  .شـتر از مـا دوسـت دارنـد    يشناسند و ب يرا بهتر از ما  م يدر مغز ما كرده اند عل
را در كتب خودشان نوشـته انـد بـه نفـع      يمطالب يهمانطور كه به نفع حضرت عل
 . رددر كتب آنها وجود دا ياديز مطالب زيحضرت عمر و حضرت ابوبكر ن

به نفع طـرف مقابـل وجـود     يعه مطالبيا شينكه چرا در كتب اهل سنت يدر ا -33
ن يرا ايز .ن دو گروه غافل مانديد اير و تاثر و تقابل فرهنگها و عقايد از تاثيدارد نبا
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ات يـ ن و مـذهب و روا يـ ده كه ديبا اثبات رس يخ و جامعه شناسياصل در علم تار
ـ ياز دههـا عناصـر تشـك    يكـ ي يخيتار باشـند و تمـام    يمـ  يده هـر فرهنگـ  ل دهن

گر يكـد يگر در حال تبـدل و داد و سـتد بـوده از    يكديشه با يجهان هم يفرهنگها
ز از يـ ن اسالم و مذاهب موجـود در آن ن يد .گذارند ير ميرفته و در هم تاثير پذيتاث
محققانـه داشـته    ينگاه يعه و سنيش يياگر به كتب روا .باشد ينم ين امر مستثنيا
هود يات از قوم يليتحت عنوان اسرا ييم كه داستانهايشو يمتوجه م يخوبم به يباش

 يحيو مسـ  يهند يو حت يرانيق فرهنگ اينطور از طريو هم .افته استيبه آنها راه 
كه باعـث شـكل    ياز علل يكي يو حت .شده است يوارد فرهنگ اسالم يموضوعات

كه به نفع  يه مطالبعيش ينهايسيتئور يعنين نكته است يعه شد هميمذهب ش يريگ
ه يـ آن پا يد خود را بر مبنايخودشان در كتب اهل سنت بود را انتخاب كرده و عقا

ن مطالـب در  يند ايگو يقرن م 14نجاست كه اكنون پس از يكردند و طرفه ا يزير
ن ين نكته غافلند كه در ابتـدا وجـود همـ   ياز ا يول !كتب اهل سنت هم وجود دارد
ـ اعـالم موجود  يعه برايز شيتاوموارد در كتب اهل سنت دس گـر  ينكتـه د  !ت شـد ي

بزرگـوار   يفـه چهـارم و صـحاب   يرا بـه عنـوان خل   ينكه اهل سنت حضـرت علـ  يا
 ييشان بـوده ابـا  ياهللا عليه وسلم  قبول داشته و در نوشتن آنچه به نفع ا يامبرصليپ

 يبه خود نگرفته بود بـرا  يع شكل منسجميامر كه هنوز تش ينداشته اند و در ابتدا
ن موارد داشته باشـند چـون   يدر صحت و سقم ا يق و تامليآنها مهم نبوده كه تحق

 .بوده است يارج و قرب خاص يآنها دارا يه صحابه برايز مانند بقين يحضرت عل
م اصـول مـورد   يرمستقيا غيم يا ندانسته و مستقيعه در ابتدا دانسته يش :خالصه آنكه

ر يكـه آن هـم بـر اثـر تـاث     (اهل سنت  عالقه خودش را با خرافات موجود در كتب
 )نوشـته شـده   ...ان ويـ و غال يان كوفيعيو ش يرانيا يو حت يحيهود و مسيفرهنگ 

د يـ گو ير گرفته و آنها را در خودش هضم كرده و اكنـون مـ  يوفق داده و از آنها تاث
 ينمونه بارز آن اعتقاد بـه موعـود و منجـ    !ن مطالب در كتب خود آنها هم هستيا
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و از آنجـا وارد فرهنـگ    يحيهود وارد فرهنگ مسـ يق فرهنگ يكه از طر .باشد يم
 .خواهد به نفع خود از آن اسـتفاده كنـد   يعه ميو كتب اهل سنت شد و ش ياسالم

نام آن موعـود همنـام مـن و نـام      :ديگو ياكرم م يث منسوب به نبيطرفه آنكه حد
سـن بـوده و   ح ي،كه نام پدر حضرت مهد يدر صورت .پدرش هنمام پدر من است

  !نه عبداله
موجود در ) آحاد( يعه بر اساس دروغهايش يو تئور يدئولوژيا ي،نظر يمبان -34

 يدر قرون بعـد  ين مبانيشكل گرفت و بر هم يكتب اهل سنت در قرن اول هجر
  .ان درآمديعه به جريافت و در سطح تودة شيبسط 
ـ يعه نيدر كتب ش -35  و حضـرت ) رض(بـه نفـع حضـرت عمـر     يز مطالب فراوان

حضـرت   .ديـ كن يه حـراج مـ  يوجود دارد كه شما آنها را با چوب تق) رض(ابوبكر
د كرده و يف و تمجيدر نهج البالغه پس از كشته شدن حضرت عمر از او تعر يعل

كـه   يعتيشـر  .د نموده اسـت ييخالفت آن دو نفر را تا ،هيخود به معاو يدر نامه ها
حضـرت ابـوبكر را    حكومت حضرت عمر و يعه است در كتاب حجر ابن عديش
و  ين حكومتها دانسته و خطبه موجود در نهج البالغه را متعلق به حضرت عليبهتر
امـام صـادق در پاسـخ آن زن     يدانـد  در اصـول كـاف    يش حضرت عمر ميدر ستا
  ...را دوست داشته باش و )عمر و ابوبكر(د آن دو نفر يگو يم
ه او يحضرالفقيب من العه است و كتايه گذاران فقه شياز پا يكيخ صدوق يش -36
ان را لعنـت كـرده كـه    يـ ن كتـاب غال ياو در ا .عه استيش ياز چهاركتاب اصل يكي

و  يپس شما كه بـه كتـب اصـل    .اهللا را وارد اذان كرده اند يول يجمله اشهد ان عل
  .دياوريرا از كتب اهل سنت شاهد ب يد مطلبيد حق نداريده نداريمرجع خود عق

و بحـار االنـوار مطالـب     يمانند اصول كـاف  يجعكتب مر يعه حتيدر كتب ش -37
تـرس و   ،ف قـرآن يـ ل تحريـ وجود دارد از قب يوحشتناك يز و خرافيكفر آم ،اشتباه

هـر   ،امبريـ االغ بـا پ  يگفتگـو  ،هيام يا بنيعباس  يبن يخضوع امامان در برابر خلفا
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 نيـ ها شـما را بـه ا   يا درست است كه سنيآ ...رود و يكس انار بخورد به بهشت م
 ؟ن مطالب نوشته شده استير كنند كه آقا در كتب خود شما ايبهانه تكف
ها و باند ابن سباء وارد كتـب   يق غاله و رافضيات دروغ از طرياز روا يبرخ -38

 را ياهل سنت شده است ز

هـر چـه را بـه     ياز بـاب جمـع آور   يز مانند عالمه مجلسين يسندگان سنينو -
   .كرده اند يت مخودشان ثب يده در كتابهايرس يدستشان م

 .كرده است يب به ثبت ميات آنها را ترغياز روا يت داستان گونه برخيجذاب -
ار عـالم  يبس يرا به عنوان فرد ياز آنجا كه تمام برادران اهل سنت حضرت عل -
د او را افضـل  يالحد ياب مانند ابن يبرخ يفه چهارم قبول دارند و حتيو خل يو متق

 .د نكرده انديث تردين احاديقل ادانسته اند در ن يهمه صحابه م
كـه   ييد شده و در ابتدايتشد يدر قرون بعد ياسيو س يفرقه ا يهايدسته بند -
وجود نداشـته   يكرده اند تضاد يات را ثبت و نقل مينگونه روايا يسندگان سنينو

  .ن دروغ از راست داشته باشندييدر تع ياست تا آنها دقت
آمـده بـه    يبـه عمـل مـ    يبدون كارشناس يمياز كتب قد ياريثبت و كتابت بس -

انما (ت ينداشته روا ياز علوم قران يكه سر رشته ا )يسن يحت( يعنوان مثال مورخ
شـرح   يچنانچه به زود يكند ول يم يمعرف يرا منسوب به حضرت عل )كم اهللايول
 يه و ارتبـاط آن بـا خالفـت حضـرت علـ     يـ اق آيبه سـ  ياريرادات بسيم ايده يم
 .از آن مطلع است يك كارشناس علوم قرآنيقط وارد است كه ف)ع(
كه  يد مثبت و از موضع قدرت مانند آن  شاعريع از دياز وقا يارينگاه به بس -39

كـرده و   يعمر تلقـ  يبرا يحمله حضرت عمر به خانه حضرت فاطمه را نقطه مثبت
بـه سـمت    يـكند مسلماً اگر حضرت علـ يد هم ميف و تمجيدر شعرش تعر يحت

 يستادن حضرت علينكار و ايز از اين يعيكرد شاعر ش يحمله مخانه حضرت عمر 
 .كرد يد ميف و تمجيتعر ،چون حضرت عمر يتيمقابل شخص
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برادران اهـل   يك مطلب در نوشته هايم كه وجود يرس يجه مين نتيپس به ا -40
ث در هـر  يا حـد يـ ت يـ ك روايار صحت يست بلكه معيل بر صحت آن نيسنت دل
  :يكتاب
  .ا زمان اتفاقينده يودن آن است به شخص گوك بيقدمت آن و نزد -
  .بودن آن يعقالن -
  )تياسناد روا.(ا سلسله رواتينده يصداقت گو -
 )ات مشخصيقرآن و هم با آ يهم با روح كل(ق آن سخن با قرآن يتطب -
 .تر يات معتبر تر و قطعيث و رواير احاديق با سايتطب -
 .ط همان زمان و همان فرهنگيق با شرايتطب -
ا با كل ينده در طول عمرش و يكل سخنان آن گو  :ا حادثه بايسخن  ق آنيتطب -

 .نده در طول عمرشيروش شخص گو
ل و در چه يو به چه دل يطيا موضوع كه در چه شرايان آن سخن يدرك علت ب -

 .چه گفته شده است يو برا يو در برابر چه افراد يفرهنگ
سـخن منتسـب بـه    ن يـ عه ايسـندگان شـ  يج نويـ را يلهاياز تحل يكيبه عنوان  -
هر كس فاطمه را  :ز وجود داردياهللا عليه وسلم  كه در كتب اهل سنت ن يامبرصليپ
 .ن بـود يخشـمگ  ،فاطمه از عمر و ابـوبكر  :نديگو يسپس م .ازارد مرا آزرده استيب

اهللا عليـه وسـلم  و    يامبرصـل يرند عمر و ابوبكر موجب خشـم پ يگ يجه ميآنگاه نت
 ين سئوال به ذهـن خطـور مـ   ينجا ايدر ا .هستند يجه جهنميخداوند شده و در نت

ات يا در زمان حيآ ؟ن سخن را گفتنديچه ا ياهللا عليه وسلم  برا يامبرصليكند كه پ
ـ نه فاطمه را اذيمردم مد ،امبر اكرميپ مسـلماً   .اسـت  يكردنـد؟ پاسـخ منفـ    يت مـ ي

جـب  دانسته كه عمر و ابـوبكر پـس از او مو   يب ميامبر با علم غيپ: د گفتيخواه
اهللا  يامبرصـل يشود اگر پ يده تر ميچينجا مساله پيدر ا يول !آزار فاطمه خواهند شد

دانسـته آن دو نفـر موجـب شـهادت      يدانسـته و مـ   ين موضوع را ميعليه وسلم  ا
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نهمه آنهـا را بـه   يشوند پس چرا ا يم ...ف اسالم ويفاطمه و غصب خالفت و تحر
اهللا  يامبرصـل يبـا پ  يشـگ يهم يكينزدن يل هميك كرد؟ مگر ابوبكر به دليخود نزد

اهللا عليـه وسـلم  در    يامبرصـل يچـرا پ  ؟فه شوديفه خليعليه وسلم  نتوانست در سق
ـ او را ام يچرا در سفر حج سال هفتم هجر؟جنگ تبوك او را علمدار لشكر كرد ر ي

و سرنوشت ساز خود را از خانه او شروع كرد و  يخيچرا هجرت تار ؟حجاج كرد
كه كفار قصد جـان   ين موضوع آگاه ساخت و فقط او در آن لحظاتيفقط او را از ا

شـه بـا او   يچـرا هم  ؟اهللا عليه وسلم  را داشتند در غار در كنـار او بـود   يامبرصليپ
نـه  يهـا و هز  بـرده  ينـه آزاد يچرا به او اجازه خرج مدوام در زم ؟كرد يمشورت م
شان ابوبكر امـام  يا يماريام بيچرا در ا ؟داد يره را مين مسجد و غيد زمينبردها خر

چـرا   ؟چرا با دختـر او و دختـر حضـرت عمـر ازدواج كـرد      ؟جماعت مسجد بود
شـه  يدر اتـاق عا  يمـار يام بيـ نقدر دوست داشـت؟ چـرا خواسـت در ا   يشه را ايعا
د در صـحت آن فقـط عالمـت    يـ كـه ترد (ره ابن هشـام  يشود؟ چرا طبق س يبستر

باز باشد  ي،مسجد النب يش بروفقط ابوبكر حق داشت درب خانه ا )حماقت است
عه با هـزار جـور   يگر كه محقق شيد يو هزاران چرا ؟و در همه خانه ها بسته شود

مـار  يكه ب يذهن يبرا يول !كند يقصد تخطئه آنرا م ،ه و دوز و كلكير و توجيتفس
 !ماند يپاسخ م ين سئوالها بيست اين
زهـوش و  يت يشه دختـر يعا .ميخود را به آن زمان ببر ،عيدرك بهتر وقا يد براييايب

كنـد و بچـه دار    يازدواج مـ  يفاطمه بـا علـ   .ار جوان بودهيپر جنب و جوش و بس
ـ به پ يحضرت عل1دروغ،  يعه ايبه علت گسترش شا !شه نهيعا يشود ول يم  ،امبري

ن يشـه انـدوهگ  يسـت عا ين ينها كافيا هميآ! شه را طالق دهديكند كه عا يه ميتوص

__________________________________________________ 
 
ق وحي دروغ بودن آن اعالم نمي شد همين نيز توسط شيعه باعث داستانسـراييهايي عليـه   كه اگر از طري 1

 عايشه مي شد  
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 )هـر كـس فاطمـه را آزار دهـد مـرا آزار داده     (ث يحـد  به ناقـل  ياگر نگاه ؟شود
امبر اكـرم  يم پيشو يم و آنگاه متوجه ميخور يشه برميبا تعجب به نام عا ،ميندازيب

البتـه  ! اند ن سخن را فرمودهيچه ا يو برا يو خطاب به چه كس يطيتحت چه شرا
 پـس از ازدواج بـا فاطمـه قصـد     يز آمده كه حضـرت علـ  يگر نيمتون د يدر برخ
را داشته كـه بـاز    )احتماال دختر ابوجهل (مخزوم  يله بنيك دختر از قبيازدواج با 
باعـث آزار حضـرت فاطمـه شـده و      يعات خاله زنكـ يشه جنجالها و شايمانند هم

هر كـس فاطمـه را آزار دهـد مـرا آزار      :نديگو ياهللا عليه وسلم  م يامبر اكرمصليپ
اكنـون چـرا محقـق مـرد       .1شوند ين ازدواج منصرف مياز ا يو حضرت عل .داده
ش اعـراب  يسال پ 1400 يخاله زنك يخودش را داخل دعواها يستميقرن ب يرانيا

   .كرده است و اهللا اعلم
 يدرسـت  ياد است و ظاهراً آدمهايحرف و نقل ز يجا ،ثين حديان ايالبته در راو(

ادران محقـق  مصرانه از بر ي،قاتيك موضوع تحقيبه عنوان   ،نجايدر ا ينبوده اند ول
اسـالم ـ    يامبر گرامـ ين سخن پيان ايان كنند علت بيكنم كه ب يعه درخواست ميش

__________________________________________________ 
 
البته روحاني صفوي ممكن است بگويد پيامبر اكرم خودشان با دختر ابوسفيان ازدواج كردنـد چـرا بايـد     1

ل و ابوسـفيان ماننـد هـم    دشمني و عداوت ابوجه -1: پاسخ . علي را از ازدواج با دختر ابوجهل منع كنند 
يعني نمي توان علي را با حضرت محمـد  ( قياس ، عملي شيطاني و در مذهب شيعه باطل است  -2نبوده 

زن انتخاب كننـد ولـي ديگـران از جملـه      4پيامبر اكرم مي توانسته اند در آن واحد بيش از  -3قياس كرد 
يز قياس كنيد و بگوييد علي مي توانـد بـيش   حضرت علي شرعاً چنين اجازه اي نداشته اند پس در اينجا ن

بيشتر ازدواجهاي پيامبر جنبه سياسـي داشـته و هـدفي در پشـت آن پنهـان بـوده ولـي         -4زن بگيرد  4از 
پيامبر اكرم حضـرت علـي را    -5. ازدواج حضرت علي با دختر ابوجهل هيچ نتيجه اي در بر نداشته است 

بلكه نظر شخصي خود را گفته و فرموده اند هر كه فاطمه را آزار  از ازدواج با دختر ابوجهل منع نكرده اند
بر خالف ( قرينه آنكه تا حضرت فاطمه زنده بودند حضرت علي ازدواج نكردند  -6دهد مرا آزرده است 

ولي پس از رحلت حضـرت فاطمـه بـا چنـدين زن     ) رسم اكثر اعراب كه در آن واحد چند زن داشته اند 
  ازدواج مي كنند ؟ 
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را موضـوع از دو حالـت خـارج    يز ؟ـ چه بوده است  ....هر كس فاطمه را آزار دهد
د يـ ست و اگر متواتر است باين يآحاد است كه به آن اعتبار ،تين رواياگر ا :ستين

  :دير پاسخ دهيد به سئواالت زيبتوان
افتاد تـا   يچه اتفاق يعني ؟امبر اكرم چه بوده استين سخنان از جانب پيان ايعلت ب

 ين سـخن يامبر كه بدون مقدمه چنـ يان كنند؟ پين سخن را بيامبر اكرم ايباعث شد پ
نده خبـر  يامبر اكرم نسبت به آيپ يعني(را نگفته اند و اگر هم بدون مقدمه گفته اند 

 30نه حـدود  يت مدين ـ جمع يخ ثبت شده كه حاضرياردر ت يا گزارشيآ )دادند يم
اكرم سـئوال   ين سخن را از نبيان اياند علت ب ب نداشتهيهزار نفر بوده ـ كه علم غ 

ن يـ چه ا يت نكرده پس شما برايكه فاطمه را اذ يا رسول اهللا كسيكرده باشند كه 
  !)د؟يسخن را فرمود

 يعه آمده كه حضـرت علـ  يو ش يدر منابع سن ياتيداستانها و روا :گريل ديتحل -
هـا   ياهللا عليه وسلم  است سـن  يامبرصلين پس از پيا جانشيو  يا وصيفه يخل) ع(
فـه بالفصـل   يخل ،امبر اكـرم يند منظور پيگو يم يث را قبول دارند ولين احاديز اين

از حضرت عمر  يرويو در رابطه اقتدا و پ .فه چهارم بوده استيخل ينبوده بلكه عل
ـ اگـر ا   .وجـود دارد  يثيز در كتـب آنهـا احـاد   يـ ر نو حضرت ابوبك ن داسـتانها و  ي

فه بـه آنهـا   يك نفر هـم در سـق  ي يح باشد چرا حتيعه صحيده شيث بنا بر عقياحاد
توانست  )شنديامامان از قر(ش ياالئمه من قر :ثيك حديابوبكر با  ياشاره نكرد ول

فه و نـه در  يدر سـق خ نـه  يتـار  يچ كجايه يچرا عل ؟رون كنديانصار را از صحنه ب
ع يث متواتر و شاين احادياند به ا ه نوشتهيكه به معاو يينهج البالغه و نه در نامه ها

د يشـا  ؟دانسته اند احتجاج و اشاره نكرده اند يكه همه آنرا م) عهيالبته به اعقتاد ش(
 يشان نه در هنگـام يا يحفظ مصلحت اسالم سكوت كردند ول يشان برايد اييبگو

 يچ جـا يه و نـه هـ  يـ رون آمدند و نه در مقابل معاويامبر از خانه بيفن پكه پس از د
ـ   ،گريد ـ بـه آ  ياشـاره ا  يسكوت نكرده و صحبت كردنـد ول ث يـ غ و احاديـ ه تبلي
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بلكـه تمـام    ؟انـد  نـه خالفـت خودشـان نداشـته    ياهللا عليه وسـلم  در زم  يامبرصليپ
حضـور و   م بـدون يفه و اخـذ تصـم  يشان در سـق يبت ايشان به خاطر غياعتراض ا
و  يشـاوند يز وجـود رابطـه خو  يشان نيهاشم بوده و تمام استدالل ا يمشورت با بن

  ؟سابقه در اسالم بوده
 يوه جدل به جـا يدن شيسندگان ما برگزين و نويگر از اشتباهات محققيد يكي •

 ،بيـ خواهد نظر خود را به هـر ترت  يك از دو طرف ميدر مجادله هر  .بحث است
 ينـه ا يچگونـه تعصـب و ك  يو مباحثـه دو طـرف بـدون ه   در بحث  يثابت كند ول

و درست را با مخلـوط كـردن آراء و نظـرات     ينند و راه حل خوب و منطقينش يم
و تا مردم كشور مـن روش دوم جـزء فرهنگشـان در     .آورند يبه دست م ،مختلف

 ينـه و شـوراها  يخورند از مجلس گرفته تـا كاب  ينه ها شكست ميد در همه زمياين
 ....شهر و

ا متـواتر كـه   ير اخبار واحد ياخبار واحد و عدم توجه به سا ييه و بزرگنمايتك •
 يرون مـ يـ ب يخيك قصـه را از دل كتـب تـار   يمثال  !ضد خبر مورد عالقة آنهاست

 :ديـ گو يدانسته به شخص سائل مـ  يمم را نميكشند كه حضرت عمر چون حكم ت
حضرت عمر  )خير تاريمسع در يتش(عه يد شيبه اعتراف اسات يحت يول !نماز نخوان
از ضربه ابولولـو   يوقت ير بوده و حتيار سختگيبس يفرد ينيمناسك د يدر برگزار

آورنـد و   يشود او را به هوش م ينماز او كه دارد قضا م يادآوريشود با  يهوش ميب
ر يسـختگ  يفـرد  ينيگر كه حضرت عمر را در انجام مراسم ديصدها خبر متواتر د

  .دهد ينشان م
ـ ا :آن مكتـب  يبا فلسفه و هدف اصـل  ،ك مكتبيافراد ق يتطب • ك اشـتباه  يـ ن ي

 يتوان بـا مطالعـه افـراد    يرا نم يقيعه حقيرا همانطور كه مذهب شيبزرگ است ز
 . ق داديتطب يد با افراد تندرو و خشن سنيز نبايمذهب سنت را ن ،مانند من شناخت

 يقت در امورو د يريدر امور مورد عالقه و سخت گ يمسامحه و سهل انگار •
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ـ   ياز حضرات گفتم برخـ  يكيمثال من به  يبرا. كه با آن مخالفند ن ياز افـراد در ب
ـ ا اقوام خود افراد فقيگان و يهمسا ـ     ير و بي بلنـد   يكـار و مسـتحق سـراغ دارنـد ول
ن زنده بودند آنهـا  يا اگر امام حسيآ .روند ين بار به كربال ميچندم يشوند و برا يم

ـ  !مردم عاشـقند  ،كرد يشود كار ينم :آقا فرمودندو  ؟كردند يخ نميرا توب ا گفـتم  ي
ا در مراسـم  يـ گذارنـد   يمـ  ...و يكه اسم خود را عبدالرضا و كلبعلـ  يچرا به كسان
مـردم   :بـاز پاسـخ فرمودنـد    ؟ديـ كن ياعتراض نم ...كنند و يسگ م يعاشورا صدا
 يمـ  يراحتان و گناهان شرك آلود را به ياطراف يبه بدبخت يتوجه يب يآر !عاشقند

 ين خطايكوچكتر يكرد ول يماست مال ،دن كلمه مقدس عشقيتوان با به لجن كش
 !!!ماند ينم يعه مخفين محقق شيز بيد تير ديامبر از زيصحابه بزرگوار پ

كننـد و قاعـده    يز را با هم مخلوط مين آن است كه همه چيگر محققياشتباه د •
ك مطلـب اسـت از   يا رد يد ييشان تاد مطالب ندارند و تمام هدفييا تايدر رد  يثابت

ث را يكننـد و حـد   يث رد ميه قرآن را با حديآ :به عنوان نمونه .كه شد يقيهر طر
 .ه قرآنيبا آ
آراء و نظرات مطرح شده در عصر حاضر  ين بر مبنايمحقق يلهاياز تحل يبرخ •

ماننـد   ،نظر حضرت عمر دربـاره حكومـت   :احمقانه كه يه هاين نظرياست مانند ا
 يداده و جنبه مذهب ياسيس ينكه آنها حكومت را جنبه ايا اياول بوده و يده ماكيعق

حـاكم   ،آن زمان يول!! !است بوده اندين از سيد ييآنرا كنار گذاشته و معتقد به جدا
ن ياز د ين جزو فرهنگ مردم و فرهنگ جزئياز مردم و مردم از حاكم جدا نبوده د

ـ نها در داخل هم به عنوان يو همه ا ن تزهـا و  يـ كـرده و ا  يمجموعـه عمـل مـ    كي
  ...1د استيمتعلق به عصر جد ،مسخره ينظر يبحثها

__________________________________________________ 
 
به عنوان يك مثال خنده دار ديگر ، كه متوجه شويد با چه انسانهاي احمقي طرف هستيم در كتاب يكـي   1

ولـي شـما كـه    !!! عناصر نفوذي : از اساتيد دانشگاه درباره عمر و حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه نوشته بود 
شـود   ه در مكه فهميدند مياين دو نفر را نادان و كم شعور نشان مي دهيد چطور اينقدر باهوش بوده اند ك
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ند حضرت عمر و حضرت ابوبكر در يگو يبه عنوان مثال م :و ابهام ييگو يكل •
  :نجاستيسئوال ا .جنگ احد فرار كردند

امبر حلقه زده بودند يدور تا دور پ ،دان رزم تمام  مسلمانانيمگر در صحنه و م -
ره معتبـر ابـن   يبـه سـ   يسـر  ؟امبر را تنها گذاشته و فرار كردنديد پييگو يه شما مك

ابن اسـحاق در قـرن اول    يره از آنجا كه مربوط به نوشته هاين سيد در ايهشام بزن
آنها به همراه چند تـن   :ديگو يوجود نداشته او م يتيتعصب و جاهل ،است يهجر
   .نشسته بوده اند يگوشه ا ن دريغمگ ،امبريدن خبر رحلت پيگر با شنيد
فـرار نكـرد كـه     يچه كس ،ر و طلحهيو ابودجانه و زب) ع( يبه جز حضرت عل -

د سـئوال  يـ م بايريـ بگ يليياسـرا  يبن يرادهاياگر بناست ا ي؟ براست آنها فرار نكردند
هم فرار  ...يا ابوذر و سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ و بالل و سلمان فارسيم آيكن

اهللا عليـه   يامبرصـل يز در كنـار پ ين افراد نياز وجود ا يخيا در متون تارري؟ ز كردند
 .ن افراد را قبول دارديز همه ايعه نيو ش !ستين يوسلم  خبر

را بـه اصـول    يـي و جز يآورند  موارد فرع يكم م ،هر جا به اصطالح معروف •
و  اتيث و روايات قرآن و احاديآ يما طبق روح كل .دهند يم يتسر يو كل ياساس
ه فقط به خـاطر حفـظ   يقت است و تقيان حقيم اصل بر بيدان يم يخيتار يداستانها
ك نفر در طول ي ياست كه به ندرت ممكن است برا ييار جزيك مورد بسي ،نفس

 :نـد يگو يكنند م يان هر جا به بن بست بر خورد مين آقايا يول .ديايش بيعمرش پ
ن يـ د به ايدر كنار آن اضافه كن  ، يعاد ك فرديد امام و نه يدقت كن(ه كردند يامام تق
آگاه اسـت   يبيعه كه امام از ساعت مرگ خود و از قاتل خود و از امور غياعتقاد ش
 يماننـد مـورد    )!!!؟ه كننديد تقيچه با يپس امام برا .حفظ نفس است يه برايو تق
 ،اهللا عنـه و حضـرت عمـر    يدرباره حضرت ابوبكر رض) ع(از امام صادق  يكه زن

                                                                                                                                                        

من از حماقت نويسندگان تعجـب نمـي كـنم تعجـب مـن از خريـت       !!! سال بعد در مدينه خليفه شد  23
  .خوانندگان اين كتابهاست 



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

در  ييت اهللا خـو يـ و آ .آنها را دوسـت داشـته بـاش    :ديفرما يكند امام م يوال مسئ
در پاسخ به زنها و  يعنينعوذ باهللا  1؟ه كرده انديامام تق:  ديگو يث مين حديه ايتوج

ف يـ پـس تكل !  ين سـئواالت سـاده ا  يآن هم چنـ  ؟  اند كرده يه ميامام تق ،زيبچه ها ن
از منكـر   يو امر به معروف و نهـ  يو تبر يتولخلق و  ييت و ارشاد و راهنمايهدا
ك پرسش سـاده را  يتواند  ينم  -باهللا  نعوذ  – يكه امام حت يوقت ؟شود يچه م  ...و

 يگ عرضه يب يو فرافكن يد و به خاطر اغراض شخصييايتو را به خدا ب ؟پاسخ دهد
 .ديبردار ،امامان ما يف و مسخ كردن چهرة وااليدست از تحر  ،خود يها
كنند كـه مقـام فـرد     يش ذهن شروع مين پيبا ا يا نوشتن مطلبيق يبل از تحقق •

ـ به هر طر –مورد عالقة خود را باال ببرند  ن ييز پـا يـ و مقـام فـرد منفـور را ن    –ق ي
ت و ين رفتار آنهـا مـورد رضـا   يش ذهن كه اين پيباز با ا –ق يبه هر طر –اورند يب

ـ نبا يزيك چي ينابود ياالبته بر .شود يخداوند و ائمه واقع م يخشنود د خـوب  ي
در جامعـه   ينيد ياز علل سست شدن مبان يكي .بد دفاع كرد :ديحمله كرد بلكه با

  .هاست ها و دروغ بستن ن بد دفاع كردنيهم
ـ ا تايعه در رد يل محقق شياز دال يكي • ا مخالفـان آن  يـ موافقـان   ،ك نفـر يـ د يي

اگـر   ؟سـت يما چد كـه مـالك شـ   يـ آ يش مين سئوال پين صورت ايشخصند در ا
ا حق بودن يدو نفر  يبر دشمن يتواند مبن يا دو حركت ميك يا يك سخن يصرف 
حضـرت   :ن صورت به عنوان مثـال يگر باشد در ايك طرف و باطل بودن طرف دي

كـه پـس از بـه قـدرت      ين كـار يداشته و اول يخاص يد دشمنيعمر با خالد ابن ول

__________________________________________________ 
 
دقت داشته باشيد كه  زمان امام صادق از انجا كه مصادف با سقوط بني اميه و روي كار امدن بني عباس  1

ازي بوجود آمده كه به همين دليل امام صادق مي تواننـد اينهمـه در نشـر    بوده است فضاي سياسي نسبتاً ب
علم تالش كرده و شاگردان فراواني را به جهان اسالم معرفي كنند در كنار اين بايد دانست كه بني عبـاس  
ر از قبيله بني هاشم بوده و با خاندان اهل بيت رابطه خويشاوندي نزديكتري داشته اند تا با قبيله هـاي عمـ  

 . . . و حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه كه امام به جاي  بيان حقيقت تقيه كنند 
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ضـد   يو خالد بـا حضـرت علـ    !ردگذا ين است كه او را كنار ميكند ا يدن ميرس
 ؟را مشخص كـرد  يزيچ ،نگونه استدالالتيانه با اين ميتوان در ا يا  ميبوده پس آ

 !!! ؟دوست بوده يپس خالد با عل :جه گرفت كهيو نت

 يخ مـ يانسـان در تـار   يوقتـ  :ات زمانة حـال يع گذشته طبق روحيبرداشت وقا •
نفر از مسلمانان در احد بود  70شهادت  يكه عامل اصل يديول  ابن خواند كه خالد

ز اسـالم  ياهللا عليه وسلم  ن يامبرصلياورد و پيشود تا اسالم ب ينه ميمد يراه يبراحت
ـ  .ميشو يكند دچار تعجب م ياو را قبول م ـ ي ان يـ كـه م  يشـمار يمناسـبات ب  يا وقت
 :نجاسـت يپاسـخ ا  .ميكنـ يم تعجب ميخوان يو خلفاء بوده است را م يحضرت عل

انـد    نبوده ينه ايمانند ما ك ،قرن قبل 14اعراب  ي،ستميسنده قرن بيومحقق و ن يآقا
ن زمانه زود رنج  نبـوده انـد كـه بـر سـر هـر مسـاله        يآنها مانند مردان زن صفت ا

  :پس .ندازنديراه ب يخاله زنك يدعواها يتياهم يكوچك و ب
 

  
اشد در نوشتن گر چه ب                            رياس از خود مگيكار پاكان را ق

  ريش ،ريش
ن آنها چسـباندن  يبارزتر :ربط را به مربوط كردن يخلط مبحث و موضوعات ب •

 يشتر سـن ير توسط بيدرست است كه واقعه غد .ر به مساله خالفت استيواقعه غد
 ين با آب و تاب فراوان مـ يهم يدر آن زمان نبوده برا يعه اياصال ش(ها نقل شده 

بـه مطالـب    يچه دخل ،ن موضوعيا يول)  !!!د كرده انديياها آنرا ت يتمام سن: نديگو
  ؟شما دارد يانحراف

عه از آن يسـندگان شـ  ينو يكـه برخـ   يار مسخره ايبس يجدل ياز روشها يكي •
ـ  يب :نديگو يم يك نفر سنين است كه به يكنند ا ياستفاده م م و يا با هم مجادلـه كن
بود كـه مـا آنـرا     يگر موردا. ميريگ يم يسندگان سنيل خود را كتب نويدال يمبنا
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د نظـر مـا   يم و شما هم بايكن يشما هم بود آن را قبول م يم و در كتابهايد كردييتا
بر خالفـت   يليپس اگر دل .ميزير يرا دور م يه موارد اختالفيبق يول .ديرا قبول كن
چون خالفت حضرت عمر و حضرت ابوبكر  يم وليكن يبود قبول م يحضرت عل

 ...ميكنـ  يرا رهـا مـ   يرفته و موارد اختالفـ يطه اشتراك را پذمحل اختالف است نق
ـ ايب يحيش مسيك نفر كشيعه من ممكن است ين استدالل برادران شيطبق ا يول د ي

ن نكته كه يقرآن به ا يعنيمسلمان در كتاب شما  يد آقايك نفر مسلمان بگويو به 
م يدانـ  يخدا مامبر يرا پ يسيز عيان نيحيرسول خداست اشاره شده و ما مس يسيع
او محـل   يامبريـ م و در پيامبر قبـول نـدار  يـ ما حضرت محمد را بـه عنـوان پ   يول

 يسيع يامبريما به پ يد چون هر دويشو يحيد مسيياياختالف است پس شما هم ب
    !!!ميمعتقد

ده يك عقينشاندن  يات قرآن را جهت به كرسيح آيآنقدر مدلول روشن و صر •
ر يـ گـر ز يث و شـبهات د يـ ر احاديگر توسط سايد ك عدهيا يده يك عقيدن يو كوب
نمونـه   .مانـد  ينمـ  يجهت اسـتناد بـاق   يه ايچ آيگر اصوال هيبرند كه د يسئوال م

 .اهللا عليه وسلم  نازل شده يامبرصليش اصحاب پياست كه در ستا ياتيروشن آن آ
ـ       يات مـ يـ ن آيرامون ايل پيث و دليآنقدر حد ن يآورنـد تـا مـثال ثابـت كننـد در ب
ك فـرع و اسـتثناء اسـت و اكثـر     ين يكه ايدر صورت .افراد بد هم بوده اند ،باصحا

ا يمان بوده و پاك و مومن هم از دنيپاك و با ا ،اهللا عليه وسلم  يامبرصلياصحاب پ
نجا يرود ا يكند و به سراغ فرع م يشه كه اصل را رها ميعه مانند هميش يرفتند ول

مـان اسـت نـه    يصـل بـر عمـل صـالح و ا    ا :شدن يبهشت يبرا(كند    ين ميز چنين
اصل بر خداست و نه امام و اصل بـر تعقـل و    .اصل بر عمل است نه دعا .شفاعت
 ...)د ويق است نه تقليتحق

 يآنهـا وحـ   يكه سالها و قرنها قبل وفات كرده اند بـرا  يسخنان و كتب افراد •
 ينكه ابوعليانند ام .عالمه را داشته اند :ل كه آنها عنوانين دليصرفاً به ا .منزل است
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مطب  ...و كسب مجوز و يدانشگاه يدوره ها ينا زنده شود و بخواهد بدون طيس
 !! !ر كنديدا يپزشك

چرا  :يپرس يمثال م .كنند يد مطرح ميپاسخ به سئوال شما سئوال جد يبه جا •
ر يشود در غد يمگر م :پرسند يآنها م ؟ر نكردهيبه غد يچكس اشاره ايفه هيدر سق

ـ امبر مـردم را نگهـدارد كـه بگو   يد پيشد يادر آن گرم ـ ي را دوسـت داشـته    يد عل
 1؟ديباش
 :م كهيدان يما م •
   .باشد يح و درست بوده و از جانب خداوند ميصح  % 100ات قرآن يآ -
 . است%  50  ي،خيتار يات و داستانهايامكان صحت روا :نيانگيبه طور م -
 .درصد است 100تا  0ن يث بيك حديامكان اعتبار  -
آن هـم  (ث يك حديبا  )در صورت صحت( يخيك داستان تارين انطباق امكا -

 .درصد است 20 )در صورت صحت
ـ بـا   )باز هم در صورت صحت(ن موارد    يا يدر انتها امكان انطباق تمام - ك ي

  .درصد است 10 )ديمثال ز( يمصداق خارج
ه اهللا عنـ  يث با شخص مثال حضرت ابوبكر رضيك حدياحتمال انطباق مفاد  يعني
ـ ي!! !ك به صد اسـت ي ...ا حضرت عمر وي ـ   يمحققـ  يعن  ين احتمـاالت ين مـا بـا چن

   !كنند ياهللا عليه وسلم  را روانه دوزخ م يامبرصلياصحاب پ
 يز روحـان ياز آنها ن ين گرانقدر كه تعدادياز محقق ياريد بدانند بسيمردم ما با •

لگـو شـدن و   سـته ا يچ وجـه شا يبه هـ  يخيتار يلهايه و تحلينه تجزيهستند در زم
  :رايرا ندارند ز يرويپ

__________________________________________________ 
 
 .در بخش سقيفه و غدير به اين شبهه پاسخ داده ايم 1
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ك يـ نشان دادند كه به اندازه  يكه از انقالب گذشت به خوب يسال 28در طول  -
ـ ا يط اجتمـاع يسر سوزن قدرت درك شـرا  درك  يحتـ  يعنـ يران را هـم ندارنـد   ي

ـ يـ پس بـه طر  ،كنند يم يكه در آن زندگ ياز جامعه حال يدرست ت يصـالح  يق اول
ـ   1400رب درك مسائل جامعه و فرهنـگ عـ    .ش را هـم نخواهنـد داشـت   يسـال پ

را يـ ز. است نـدارد ين از سيد ييبه جدا يچ ربطيز هياست نيت از سيروحان ييجدا
  !است جدا باشديان دارند همان بهتر كه از سين است كه آقاين اياگر د
بـه اشـتباهش    يك نفر روحانيك مورد هم مشاهده نشده كه ي يتا به حال حت -

 .اعتراف كند
 . كرده باشد يعذرخواه يك روحانيده نشده كه يرد هم دك موي يحت -
ر بوده و به سـخن  يمشورت پذ يك نفر روحانيده نشده يك مورد هم دي يحت -
ـ يـ را بگ يريگران عمل كند ممكن است در ظاهر ژست مشـورت پـذ  يد در  يرد ول

  .كند يباطن كار خودش را م
درست اسـت   :البه عنوان مث. غلط از آن يريجه گيك سخن درست و نتيان يب •
ـ از قـرآن ن  ييد و در جـا يكن يروياهللا عليه وسلم  گفته از عترتم پ يامبرصليكه پ ز ي
ـ تفقه و شناخت د يبرا يعده ا يد از هر قوميآمده با ـ . رون شـوند يـ ن بي ـ ا يول ن ي

شـما غلـط    يكه روش تفكر و زندگ يبه شما دارد؟ وقت يچه ربط ،حيمطالب صح
اشـتباه و دروغ   يكه در فرهنگـ يد و هنگاميكن يتعصب فكر م ياز رو يوقت .است

ـ ا آيث يك حديد خود را مصداق يتوان يد نميرشد كرده ا د و از آن سـخن  يـ ه كني
ن يدرست است كه د :گريد يبه عنوان مثال .ديينما يريجه گيحق به نفع خودتان نت

ـ بـه غ  – يچـه كسـ   ؟بـه شـما دارد   ين چه ربطيا يست ولياست جدا نياز س ر از ي
د و ين را رو به انهدام نبرديد ،و مگر در عمل ؟دين هستيفته كه شما دگ –خودتان 

ن از يـ د دييـ گو ين كـه مـ  يقا بـه خـاطر همـ   يپس از اتفاق دق.دينيثابت نشد ضد د
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رفتارهـا و   ياست جدا كرد چون شما و تمـا يد شما را از سيست باياست جدا نيس
 .ان منكر آن شوندن هستند هر چند در ظاهر و به زبيهوادارانتان در عمل ضد د

سمان يدهند بافتن آسمان و ر يكه به قول خودشان در رد شبهات م ييپاسخها •
داسـت در  يپ يدر آن بـه خـوب   يدگيـ چيسنده و پيو تالش فراوان نو ياست و سع
 .كه پاسخ برادران اهل سنت سر راست تر و شفاف تر و روشن تر استيصورت

ك يـ نشـاندن   يبـه كرسـ   يابـر  يك  امر كليو كوشش فراوان در اثبات  يسع •
از  ين است كه برخينمونه جالب آن ا .يدر قالب تعصبات   فرقه ا ييمصداق جز

كنند تا افسانه قلـم و دوات خواسـتن    يامبر مينبودن پ يدر اثبات ام ين سعيمحقق
 :نـد يفرما ياهللا عليه وسلم  مـ  يامبرصلين افسانه پيرا در اير سئوال نرود زيامبر زيپ

 !سميشما بنو يد تا براياوريب يقلم و دوات
ده گـرفتن مـوارد   يكبار اتفاق افتاده و نديكه  يد و اصرار بر موارد مشكوكيتاك •

ـ ب :مثال روشـن آن  .كه بارها اتفاق افتاده و مستمر بوده است يممتد و دامنه دار ان ي
كه آن (چند لحظه  يك روز و براياست كه فقط در  يمكرر حمله عمر به خانه عل

 يدربـاره آن بـه بحـث مـ     ياتفاق افتاده و همانطور كه بـه زود )ستهم مشكوك ا
 يه مـورد ين قضيا يعه مرتب رويمحقق ش يول .م سراسر دروغ محض استينينش
 يكه حضرت عمر به كرات از عل يگريموارد متعدد د يدهد ول يمانور    م ،دروغ

شـده   يم او بلند يپا يجلو يمشورت گرفته با دختر او ازدواج كرده در هر مجلس
ر گـذار  يگـران تـاث  يا موارد دامنه دار و ممتـد در د يآ يبراست .كنند يرا كتمان م ...و

 ؟يو مورد يا موارد لحظه اياست 
دهند تا خشم  يم ييو خدا يجنبه مذهب يبه هر ساز مخالف و هر گونه انتقاد •

 يمخـالف  ياست هر صدايهمانگونه كه همكاران آنها در شعبه س .زنديتوده را برانگ
 يه حكومت كرديعل يمثال اگر توئ انتقاد .كنند يسركوب م ياسيس يرا با ماركها

روحت  يكه حتيدر حال يخور يو منافق م يبه سرعت مارك ضدانقالب و توده ا
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ز يـ عه نين شـ ين منـوال محققـ  يبه همـ  .خبر است يب يالتين تشكيهم از وجود چن
بلكـه   ياسـ يس يا حتيو  يانتقاد يبا خلفاء را نه مخالفت) ع( يمخالفت حضرت عل

بنا به گفتـه دكتـر   ) ع( يكه حضرت عليدر صورت .كنند يقلمداد م يمذهب يمخالفت
تمام اشعار . وه انتخابات مخالف بود و نه با اصل انتخاباتيبا ش يعتيشر يد عليشه

فه ين نكته اشاره دارد كه چرا مـا در زمـان انتخـاب سـق    يو سخنان آن حضرت به ا
عه ينده شـ ياما متاسفانه نو. صورت گرفت ين مشورت با ما كارو بدو .ميب بوديغا
جـز   يزيـ جـه اش چ يدهـد كـه نت   يع ميبه تمام وقا يج توده رنگ مذهبييته يبرا
  .ستير عمر و ابوبكر نيتكف
ـ  :خلط مبحث • عه يمحقـق شـ   يامامت و خالفت دو امر كامال جداگانه است ول

 .داند يك موضوع ميآنها را 
حق اظهار  يكنند فقط كسان يفكر م ياز مردم عام يارين و بسياز محقق يبرخ •

خاص  يده و وارد مكانيپوش يخ اسالم را دارند كه لباس روحانينظر در مسائل تار
خـاص تلمـذ    يخاص را خوانده و نـزد افـراد   ييبه نام حوزه شده باشند و كتابها

سخت و ار يبس ياست ول يمينكه قديبا ا يالبته هر چند دروس حوزو. كرده باشند
ـ ياسـات  يق است و حتـ يق و بعضاً عميدشوار و دق در آن مكانهـا سـرگرم    يد مجرب

 :نه وجود داردين زميچند نكته مهم در ا يسند وليتدر
و  يشود به مرور زمان محور فكـر  يم ييطهاين مكانها و محيهر كس وارد چن -1

ف مخال ،دگم ،متعصب :يعنيگردد  يم يزيخاص قالب ر يوه اينوع تفكر او به ش
 ينكـه اجـازه مطـرح كـردن برخـ     يانتقاد و عاشق هر آنچه قدماء گفته اند  ضـمن ا 

ن اجـازه  يا جو حاكم چنـ يسئواالت در حوزه ها بر خالف دانشگاه ممنوع است و 
  )ميفه مطرح كردير و سقيكه ما در بخش غد يمانند سئواالت( .دهد يرا نم يا
 .ا كم ارزش جلوه داديرا باطل  يا دانشگاهي يقات فردير تحقيد سايچرا با -2
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خاص به نـام   يرا از افراد ين موارديث آمده كه چنيا احاديقرآن و  يدر كجا -3
 د؟يريفرا بگ يروحان

  
ت و يچگونه سوء نيعه هياز موارد محقق ش ياريممكن است در بس :انيوه بيش •
 ياحساسـات  ،وه او در نگـرش بـه مسـائل   ياز آنجا كه ش ينداشته باشد ول يا غرضي

 يزيـ جه اش چيگذارد نت يكه بر خواننده م يريل تاثين دليبه هم يعقالن است و نه
درست است كه علمائ و وعاظ  .شود كه او در سر دارد ير از آنچه ميشود به غ يم

ا يـ  يا امام علـ ياكرم  يدن نبيچگاه مردم را به عبادت و پرستيعه هيسندگان شيو نو
ك يـ  يشـگ يان و تكرار هميب و نوع يمحور فكر ين دعوت نكرده اند وليامام حس

ـ را بـه ا  ياز مردم احساسات ياست كه آرام آرام عده ا يمطالب به گونه ا يريس ن ي
ز آنرا به خصوص در فرهنگ مداحان به يشرك آم يكه نمونه ها .كشاند يسمت م

 .ميكن يوفور مشاهده م
 يار انسـانها يچـه بسـ  ( ...كم من مفتون بحسـن القـول   :نديفرما يامام سجاد م •
ن يو من توجـه علمـاء و محققـ    !فته شدنديفشان را كردند فريكه از بس تعر يخوب
 )كنم يث جلب مين حديعه را به ايش

 

  
 ،ر و حماقـت يـ د كـه تزو يـ سم تا بدانينو يل را مياز انج ياتين بحث آيا يدر انتها
  .ن انسانهاستيريقصة د
  

ــمزام                                . را در رحم مادرت نقش بستم تو ،و من ر يــــ
13:139  

  6:71ر يمزام                      .  يكه تو متولد شد يم تا روزش آورديو تو را به پ
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                                                                  .شدم يشناسند به تو معرف يكه مرا نم يتوسط افراد ياگرچه من بطور نادرست
  44-41:8وحنا ي

بلكه منشاء عشق و محبت  ،ستمين و غضبناك نيم كه از تو خشمگيبگو دياما با
  16:4وحنا ياول     هستم 

                          . من است تا تو را مورد محبت و رحمت خود قرار دهم ين آرزويو ا
  1:3وحنا ياول 

اپرست را به شدت ياكار و دنيخودپسند، ر يني، رهبران د)ع(ح يمس يسيحضرت ع
آن حضرت، توطئه و  ينابود يخت تا براين امر، آنان را برانگيهم. كرد يش مسرزن

  :ن استين باب چنياز سخنان او در ا يبرخ. اقدام كنند
 ياكار كه در ملكوت آسمان را به روير 1انيسيكاتبان و فر يبر شما ا يوا) 13...(«

دخـول مـانع   د و داخل شـوندگان را از  يشو يرا خود داخل آن نميد زيبند يمردم م
وه زنان را يب يرا خانه هاياكار زيان ريسيكاتبان و فر يبر شما ا يوا) 14(د يشو يم
د يـ دتر خواهيد؛ از آن رو عـذاب شـد  يـ كن يل ميا نماز را طوير يد و از رويبلع يم
د يگرد يرا كه بر و بحر را مياكار زيان ريسيكاتبان و فر يبر شما ا يوا) 15(افت  ي

پسـر جهـنم    ،دا شد او را دو مرتبه پست تـر از خـود  يو چون پ ديدا كنيپ يديتا مر
ـ انب ياكار كـه قبرهـا  يان ريسيكاتبان و فر يبر شما ا يوا) 29...(ديساز يم ا را بنـا  ي
ام پـدران  يـ د اگر در اييگو يو م) 30(د يده ينت ميصادقان را ز يد و مدفنهايكن يم

پس بـر خـود   ) 31(م يشد يك نميشان شريا با ايختن خون انبيم، در ريبود يخود م
مانـه پـدران خـود را    يد، پـس شـما پ  يا هستيد كه فرزندان قاتالن انبيده يشهادت م

__________________________________________________ 
 
فريسيان ، خوارج زمان حضرت عيسي ، انسانهاي نادان احمق سطحي نگر قشري متعصب ، در زمان مـا   1

كساني كه از نزديك افتخـار آشـنايي بـا ايـن     . زب اهللا افراد گروههاي كاوه و ابوذر و انصار به اصطالح ح
  ! ) كشم  يا بهتر است بگويم چه مي. ( حضرات را دارند با تمام وجود مي فهمند كه من چه مي گويم 
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د يـ زادگـان چگونـه از عـذاب جهـنم فـرار خواه      يماران و افع يا) 33(د يز كنيلبر
  ).54-11:39، لوقا 36-23:1 يمت(» ...كرد
رِيقٌ منْهم يسمعونَ كَلَام اهللاِ ثُم يحرِّفُونَه منْ أَفَتَطْمعونَ أَنْ يؤْمنُوا لَكُم وقَد كَانَ فَ[

نكه يد شما را باور كنند با ايا انتطار داريآ } 75:البقرة{] بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ
ف يـ دن، آن را تحريـ دند و پـس از فهم يشـن  ياز آنـان سـخنان خـدا را مـ     يعـده ا 
  اطالع داشتند؟  كه علم و يكردند، در حال يم
  
وإِنَّ منْهم لَفَرِيقًا يلْوونَ أَلْسنَتَهم بِالكتَابِ لتَحسبوه منَ الكتَابِ ومـا هـو   [: ه دوميآ

ـ      اهللاِ  يمنَ الكتَابِ ويقُولُونَ هو منْ عنْد اهللاِ وما هـو مـنْ عنْـد اهللاِ ويقُولُـونَ علَ
عي مهو بونَالكَذهستند كـه بـه    يكسان) هودي(ان آنها يدر م } 78:آل عمران{] لَم

) خـدا (د از كتـاب  يـ گردانند كه گمان كن يهنگام تالوت كتاب زبان خود را چنان م
بـا  » آن از طرف خداسـت  « : نديگو يست و مين) خدا(كه از كتاب  ياست؛ در حال

  .دانند يكه م يالبندند، در ح يست، و به خدا دروغ مينكه از طرف خدا نيا
منَ الَّذينَ هادوا يحرِّفُونَ الكَلم عنْ مواضعه ويقُولُونَ سـمعنَا وعصـينَا   [ :ه سوميآ

واسمع غَيرَ مسمعٍ وراعنَا لَيا بِأَلْسنَتهِم وطَعنًا في الدينِ ولَـو أَنَّهـم قَـالُوا سـمعنَا     
نَا وأَطَعنُونَ وؤْمفَلَا ي ماهللاُ بِكُفْرِه منَهنْ لَعلَكو مأَقْوو مرًا لَهانْظُرْنَا لَكَانَ خَيو عماس
   }46:النساء{] إِلَّا قَليلًا
م يديشن: ((نديگو يكنند؛ و هم م يف ميخود تحر يهود، سخنان را از جاياز  يبعض

ق يتا با زبان خود حقا)) راعنا((و )) !يبشنو كه هرگز نشنو((و )) ميو مخالفت كرد
م و اطاعـت  يديشـن : ((گفتند ياگر آنها م ين خدا طعنه زنند، ولييرا بگردانند و در آ

ـ ، بـه نفـع آنهـا بـود و بـا واقع     ))انظرنـا ((و )) سخنان ما را بشـنو ((و )) ميكرد ت ي
 خداوند آنها را به خاطر كفرشان از رحمت خـود دور سـاخته و از   يسازگارتر، ول
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  .آورند يمان نميا ين رو، جز عده كميا
فَبِما نَقْضهِم ميثَاقَهم لَعنَّاهم وجعلْنَا قُلُوبهم قَاسـيةً يحرِّفُـونَ   [: ه چهارم و پـنجم يآ

هم إِلَّـا  خَائنَةٍ منْ يالكَلم عنْ مواضعه ونَسوا حظا مما ذُكِّرُوا بِه ولَا تَزَالُ تَطَّلع علَ
   } 13:المائدة{] قَليلًا منْهم فَاعف عنْهم واصفَح إِنَّ اهللاَ يحب المحسنينَ

آنها را  يم؛ و دلهايش دور ساختي، آنها را از رحمت خويمان شكنيبه خاطر پ يول
را از  يكننـد و بخشـ   يف مـ يـ م؛ سخنان را از مـوردش تحر ين نموديسخت و سنگ
از آنهـا  ) تـازه ( يانتيا گوشزد شده بود، فراموش كردند و هر زمان از خآنچه به آنه
از آنها در گـذر و صـرف نظـر كـن كـه       ياز آنان؛ ول ي؛ مگر عده كميشو يآگاه م

  .كوكاران را دوست دارديخداوند ن
از عـادات ناپسـند    يكـ يخـاص،   ياهداف يختن آنها برايبا كلمات و درهم ر يباز
ن به يهمچن. از آن، در كتاب تلمود، وجود دارد يشمار يب ييها هود است و نمونهي

 يان، هنگام سالم دادن به حضرت رسول اكرم صـل يهودي يره، برخيس ينقل كتابها
آن بزرگـوار پاسـخ    "مـرگ بـر تـو   " يعني "كيالسام عل": گفتند يم ،اهللا عليه وسلم

  1."كيعل": داد يم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________________________________ 
 
را  از روي اينترنت برداشت كرده ام و از نويسندة اين سـطور  ) آيات انجيل ( مطالب انتهايي اين بحث   1

  . نيست 
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  بخش دوم
  خالفت، نص يا شوري ؟

  سقيفه بني ساعده
  غدير خم 
  پيش نيازها
  اصحاب

  فرهنگ مخالفت در اصحاب
  خفقان و ديكتاتوري
  داستانها و گفتگوها

  عقل و منطق
  علت مخالفت حضرت علي با واقعه سقيفه

  نتيجه گيري و جمع بندي
  توضيحي كوتاه پيرامون كلمة مولي 
  ه بيعتتوضيحي مختصر ، پيرامون كلم

  توضيحي مختصر پيرامون آيات ابالغ
  سخني مختصر پيرامون آيه انذار و آيه واليت

  حديث منزلت
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                                      .جهل است ،باالترين مصيبت
               .آنكه عيب تو را به تو نشان مي دهد دوست توست

    عقل آنها و دشمن آنها جهل و ناداني آنهاست  ،دوست مردم
     .دشمن آن چيزي هستند كه نسبت به آن علم و آگاهي ندارند ،مردم
فرقه اي است كه خود را به  :بدترين آنان .آيد امت به هفتاد و سه فرقه در ميو اين 

                                                                             .رفتار نكند ،من ببندد و چون من
  ) ع(حضرت علي 

عيـوب  بهترين برادرانم كساني هسـتند كـه    :احب اخواني  الي من اهدي الي عيوبي
                                                                 .مرا به من هديه كنند

  )ع(امام صادق 
      .آنها را در فقر و جهل نگهدار ،براي حكومت بر مردم

  جرج ارول
اما  .با شما سخنها گفتند و گوش هايتان از كالم آنان آكنده است ،پيام آوران پيشين
   .يتان را از آنچه شنيده ايد تهي كنيدگوش ها: من مي گويم

  ) جبران خليل جبران(عيسي مسيح  
ام  من در هر كجا از اين كتاب به شيعه يا محقق و نويسـنده شـيعه ايـراد گرفتـه    

عباسي و شيعة صفوي و شيعة قشري و نمايشـي و شـيعة بـدون     شيعه شاه: منظورم
واقعـي نبـي اكـرم و     وگرنـه يـاران و پيـروان    .معرفت و سراپا احساس كـور اسـت  

مقامشان بسي واالتر از آن اسـت كـه    )چه در آنزمان و چه اين زمان(حضرت علي  
  . امثال من بخواهند حتي درباره آنها اظهار نظر كنند
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  ؟نص يا شوري :رهبري

]يسع يحسإِنَّا قَتَلْنَا الم هِملقَويو ا قَتَلُوهمولَ اهللاِ وسر مرْينَ ماب  وهلَبا صمو
 اعلْمٍ إِلَّا اتِّبنْ عم بِه ما لَهم نْهم ي شَكلَف يهينَ اخْتَلَفُوا فإِنَّ الَّذو ملَه هنْ شُبلَكو

  } 157:النساء{] الظَّنِّ وما قَتَلُوه يقينًا
او را  و گفتار آنها كه عيسي فرزند مريم فرستاده خدا را كشـتيم  در حاليكـه نـه   

كشتند و نه به دار آويختند لكن امر بر آنها مشتبه شد و كساني كه در مـورد قتـل او   
اختالف كردند از آن در شك هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پيروي مـي  

  1.كنند و قطعاً او را نكشتند
  2 .تحريف تاريخ در سرشت بشر است ،آري
بين مسليمن و منشاء گروه بنديهاي سر فصل اختالفات  ،بيشتر محققين    

 .3دانند مشخص سياسي و اعتقادي در قرون بعدي را واقعه سقيفه بني ساعده مي
__________________________________________________ 

 
م يكي از سنن الهي است كه مردم آينده هميشه در تحليل وقايع گذشته دچار كـج فكـري و   شايد اين ه 1

  .سوء تفاهم و اشتباه مي شوند 
قبل از ورود به اين بحث بايد متذكر اين نكته شوم كه براي رعايت احترام اشخاص مورد عالقـه شـيعه     2

احترام ياد مي كنم زيرا قوياً معتقدم همين بي  و سني ، اينجانب نام تمامي اين افراد را با واژة حضرت و با
  .احترامي ها كه باب شد باعث شده  غربي ها در روزنامه هاي خود به پيامبر اسالم توهين كنند 

بـود كـه در انتخابـات    ) ع(منشاء اختالفات حقوقي و فقهي بين شيعه و سني ، اين سخن حضرت علـي   3
كه صد البته منظور ايشان چيزي نيست كـه در  . در حد توانم  نه ولي: شورا به عبدالرحمن بن عوف گفت 

 .  نظر شيعه است 
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بدون بررسي واقعه غدير كه  ،ولي تحليل و درك درست چگونگي اين اختالف
امكان  )روز قبل از واقعة سقيفه اتفاق افتاده 70و فقط (است   1نقطة مقابل سقيفه

به اين ( ،هر چند آنگونه كه در ادامه خواهد آمد اين تقابل و تضاد. باشد پذير نمي
زاييدة  ساليان بعد و به خاطر تنشهاي شديد و شكل گيري گروههاي  )شدت
شاهد چنين تضاد ) ع(زيرا تا آغاز خالفت حضرت علي  .بوده است) شيعي و سني(

عثمان رضي اهللا  و پس از كشته شدن حضرت .نيستيم )بين غدير و سقيفه(و تقابلي 
به ) ...ايرانيان و ،يهوديان،سباء ابن: مانند(عنه بود كه آن هم توسط عوامل مختلفي 

و امت اسالمي دامن زده ) ع( اختالفاتي از اين قبيل براي ايجاد تفرقه در سپاه علي
  2.مي شد

بيشتر سئواالت بي جواب و معماهاي سربسته نيز از تجزيه و تحليل و تقابل 
واقعة غدير را از  ،سني .ويداد مهم با يكديگر، قابل فهم و درك استاين دو ر

توطئه و دسيسه چيني بر عليه  ،سقيفه را نوعي كودتا ،بيند و شيعه نگاهي ديگر  مي
سوره مائده (آيه تبليغ  ،پشتوانة غدير به زعم شيعه .خاندان پيامبر معرفي مي كند

يه وسلم و بيعت دسته جمعي حدود اهللا عل يسفارش پيامبرصل ،و متعاقب آن )است
است و پشتوانة سقيفه نيز بيعت اكثر قريب به ) ع( هزار نفر با حضرت علي 120

و اينگونه بود كه پس از . با ابوبكر است )انصار و مهاجرين (اتفاق ساكنين مدينه 
__________________________________________________ 

 
حضرت عمر رضي اهللا عنه از واقعه سقيفه به عنوان فلته ياد مي كند يعنـي امـري عجوالنـه و شـتابزده،      1

نويسندگان شيعه اين كلمه يا حادثه را كودتاي سياسي مي داند يا دسيسـه اي بـراي محروميـت حضـرت     
بـا   -با مطالعه همه جانبه و به دور از تعصب ، گفته حضـرت عمـر رضـي اهللا عنـه     . از خالفت ) ع(علي 

 قابل قبول تر است  -توجه به شرايط سقيفه 

و حتـي افـراد مخـالف ماننـد عمـر و      ( جالب است كه بدانيم اشاره به واقعه غدير توسط حضرت علي  2
م شهادت حضرت عمر  ، هيچ اشاره اي به اين واقعـه  گيرد و تا هنگ پس از اين دوره صورت مي) عاص  

قصد ) ع(اولين اشاره در شوراي انتخاب خليفه است كه حضرت علي . در هيچ سند تاريخي وجود ندارد 
 .دارد مقام واال و عنايت خاص  پيامبر به خودش را به آنها يادآوري كنند و نه  موضوع خالفت را 
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غدير مستمسك : شكل گرفت ،دسته بنديهاي سياسي كه در طول دهها سال بعد
   .ه دستاويز سنيشيعه شد و سقيف

مانند دو غول بزرگ، روبروي هر  ،در اينجا بالفاصله دو سئوال دشوار       
  :دو سئوالي كه مقابل يكديگر قرار دارند .محققي قد علم مي كند

اهللا عليه وسلم تكليف رهبري  يچگونه ممكن است خدا و يا پيامبر اكرم صل .1
خـود واگذاشـته باشـد تـا دچـار      را تعيين نكرده و امت نوپاي اسالمي را بـه حـال   

 )اين سئوال شيعه است ( ؟پراكندگي و اختالف شوند
اعم از مهـاجرين و انصـار   (چگونه ممكن است بيشتر مسلمانان ساكن مدينه  .2

و رواياتي كه در ستايش آنها وارد  2پس از آن همه فداكاري در راه اسالم و آيات) 1
يه وسلم ناگهـان همگـي بـا اكثريـت     اهللا عل يصل3شده و عشق شديد به پيامبر اكرم 

بيعـت   ،به محض رحلت پيـامبر اكـرم   ،تقريبي و بدون هماهنگي قبلي و بدون دليل
و چرا حتي يك نفر در سقيفه اشاره اي  ؟شكسته باشند) ع(خود را با حضرت علي 
هـا و   در زمان خالفتشـان در نامـه  ) ع(؟ و چرا حضرت علي  كند به واقعة غدير نمي

اين سـئوال سـني   (؟ اند اشاره اي نكرده 4شكني هيچگاه به اين بيعت ،هاي خود خطبه
 )است

__________________________________________________ 
 
عمار ياسر ، حذيفه ، ابوعبيده الجراح ، زيد بن ثابت ، سـالم مـولي ابـي    : ند كه در بين آنها با نامهايي مان 1

  .حذيفه  نيز برخورد مي كنيم 
 !!! بيش از يكصد آيه در تمجيد و تعريف از اصحاب پيامبر در قرآن كريم وجود دارد  2
  !اصحاب نبي اكرم وقت وضو آب وضوي دست ايشان را به تبرك مي ربودند  3
و منظـور ايشـان از   ! يشان يكي دو بار به واقعه غدير اشاره كرده اند ولي به بيعت شكني نـه  دقت كنيد ا 4

در ادامه اين . اشاره به غدير ، توجه نبي اكرم و سفارش ايشان به دوستي علي بوده و نه خالفت منصوص 
  . موضوع به خوبي تشريح مي شود 
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و از دل  .پيداست كه پاسخ به هر دو سئوال به يك انـدازه دشـوار اسـت           
كه در ادامه به (اين دو سئوال دشوار است كه سئواالت متعدد ديگري بيرون مي آيد 

آن اسـت كـه نمـي تـوان بـا       ،ئوالنكتة ديگر در مورد اين دو س )آن اشاره مي كنيم
بطـور قطـع    .توجيه و تفسير و دادن جوابهاي مبهم و يا دو پهلو از كنار آن گذشـت 

در ) ع( يعني يا حضـرت علـي   .اشتباه است و ديگري صحيح ،يكي از اين دو سئوال
 ،اهللا عليه وسلم به عنوان خليفه بالفصل يغدير خم از جانب خدا و توسط پيامبرصل

اند و يا انتخاب خليفه به عهده مردم گذاشته شده اسـت و هـيچ پاسـخ     معرفي شده
البته شيعه و سني بايد با ديد عقل محض  1.براي اين دو سئوال وجود ندارد  ديگري 

و به دور از هرگونه تعصبي موضوع را مطالعه كرده و مطمئن باشند كه پاسخ به اين 
مقـام هيچيـك از اصـحاب     ،والدو سئوال و تاييد و يا نقض هر يك از اين دو سـئ 

را پايين و يا باال نمـي   ...)اعم از حضرت علي يا حضرت عمر يا حضرت ابوبكر و(
هر چه باشد بايد آنرا در كنار شـرايط فرهنگـي و اجتمـاعي همـان      ،زيرا پاسخ .برد
توانـد   و صرف يك پاسخ مثبت و يا منفي نمي .مورد تجزيه و تحليل قرار داد ،زمان

آري شكي نيست  2ي يك طرف و سركوب شدن طرف ديگر باشد موجب خوشحال

__________________________________________________ 
 
في يا مثبت براي سئوالي وجود داشـته باشـد كـه ايـن     البته بسيار كم اتفاق مي افتد كه فقط يك پاسخ من 1

 14شايد يكي از داليل وجود اختالف شديد و ال ينحل ماندن پاسخ پـس از  . مورد يكي از آن موارد است
 .قرن ، همين نكته باشد 

البته در ادامه بحثي تحت عنوان دنياي فازي خواهيم داشته و طي آن ثابت مي كنيم كه پاسخ قاطع مثبـت   2
يا منفي در مورد پديده هاي مختلف واقعي   به ميزان بسيار كمي صادق بوده و در بيشتر موارد پاسـخها   و

و شايد بـراي همـين در   ) ال جبر و ال تفويض بل االمر بين االمرين : مانند .( بين اين دو حالت قرار دارند 
ند بـدون حسـاب بـه    ودارچه بروز قيامت جهت سنجش اعمال ، ميزان نهاده مي شود و عده كمي  كه يكپ

گرچـه از ديـدگاه برخـي    . دوزخ و عده كمي  كه يكپارچه خوبند بـدون حسـاب بـه بهشـت مـي رونـد       
 !نويسندگان ما شخصيتهاي تاريخي يا ديوكامل بوده اند و يا فرشته كامل
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صـورت گرفـت و شـكي     ،و وجود پاره اي اعتراضات 1كه بيعت با ابوبكر با شتاب
تـا مـدتي از   ،به عنوان نزديكترين فرد بـه نبـي اكرم  ) ع(هم نيست كه حضرت علي 
 ،كرولي شكي هم نيست كه  اكثريت مردم مدينه با ابوب .بيعت خودداري كرده است
و شـكي هـم    .پس از مدتي با او بيعـت كـرد   2نيز) ع(بيعت كردند و حضرت علي 

شـورش اهـل رده را    ،بـا اقتـدار كامـل    ،نيست كه ابوبكر پس از رسيدن به خالفت
سركوب و جايگاه حكومتي اسالم را آنچنان تثبيت كرد كه پس از او حضرت عمـر  

روم و ايـران و مصـر را    سه ابر قـدرت  ،سال 10رضي اهللا عنه توانست ظرف مدت 
تنها گـره   .به زانو در آورده و موجب اسالم آوردن مردم ايران و ساير كشورها شود

واقعة غدير است كه در اينجا سعي مي كنيم  ،و نقطة كور ـ براي شيعه ـ در اين بين  
موجـود اسـت را    ،تمامي سئواالت و اشكاالتي كه در ايـن خصـوص   ،به طور كامل

  . تعصبي بررسي و تجزيه و تحليل كنيمبدور از هر گونه 
  

خواننده سني و يا شيعه متوجه  ،من اميدوارم با خواندن اين مقدمه         
 ،بدون توجه به تعصبات فرقه اي ،يك محقق ،شده باشد كه شايد براي نخستين بار
  ؟حقيقت چه بوده است: قلم به دست گرفته و مي خواهد بفهمد
و بحث برانگيز غدير خم و سقيفه بني ساعده در  قبل از ورود به موضوع اصلي

همـه  . ارتباط با وجه اختالف اصلي ميان شيعه و سني الزم است مطلبي را بيان كنم

__________________________________________________ 
 
حتي حضرت عمر رضي اهللا عنه نيز با واقع بيني و صراحت لهجه خاص هميشگي خودش ، مـي گويـد    1
  . ين امر فلته بود يعني كاري عجوالنه ولي خدا ما را از شر آن حفظ كردا
سـئوال  . شيعه معتقد است اكثريت با ابوبكر بيعت نكرده و بيعت اقليت نيز با اجبار و اكراه بـوده اسـت    2

علـم  . پس ابوبكر چگونه توانست به خوبي از پس آن همه مشكالت پس از خالفـت بـر آيـد    : اينجاست
يا اين از لياقت ذاتي خـود او بـود ؟ هـر پاسـخي     !!! يا قواي آسماني به او كمك مي كردند ؟ غيب داشت

 !بدهيد به ضرر شيعه تمام مي شود 
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 ،قبلـه واحـد   ،نبوت پيـامبر  ،ما  مي دانيم كه مذاهب و فرق مختلف اسالمي به قرآن
اخـتالف  معتقدنـد و عمـده    ،معاد ،خداي واحد)مانند نماز و حج(بيشتر فروع دين 

است يعني مثال نحوه وضـوء يـا شـيوه    )فروع  فروع دين(آنها در زمينه اصول فقهي 
اين اختالفات نيز هيچگاه به نحوي نبوده كـه باعـث جنـگ و    .برگزاري مراسم حج

جدال و ايجاد كينه بين مذاهب مختلف اسالمي باشد زيرا ما در تاريخ حتـي سـراغ   
قبـل از  (مساجد آنها نماز مي خوانده انـد  پشت سر سني ها و در  ،داريم كه شيعيان

متاسفانه تفاوتي كه ميان شيعه اماميه با ساير  !چه برسد به ساير فرق اسالمي)صفويه
مذاهب اسالمي در طول تاريخ وجود داشته و روز به روز دامنه آن گسترده تر شـده  
كتـه  و بعضا رنگ سياسي هم به خود گرفته است اعتقاد علماي اين مذهب به اين ن

را بـه عنـوان جانشـين و    ) ع(اهللا عليه وسلم حضرت علي  ياست كه پيامبر اكرمصل
و نتيجـه چنـين اسـتداللي طبيعتـاً      .خليفه پس از خود معرفي و منصوب كرده است

اهللا عليه وسلم و ظالم و منافق و غاصـب دانسـتن    يمرتد دانستن اصحاب پيامبرصل
نزديكترين و فعـالترين  (اهللا عنه  حضرت عمر رضي اهللا عنه و حضرت ابوبكر رضي

اگر اختالفات شـيعه منحصـر بـه اختالفـات فقهـي بـود        ،است و گرنه) ياران پيامبر
. شـدند  برادران اهل سنت هيچگاه مثال به خاطر شيوه وضو گرفتن با ما دشمن نمـي 

درسـت  ) لعن خلفـاء (ولي آيا اجماع علماي شيعه در قرن چهارم بر چنين موضوعي
آيا درست است كه پايه و ستون تشيع را بـر مبنـاي وجـود نـص بـر      و  ؟بوده است

ثابت مي كنيم كه پاسخ  ،با كمال تاسف در اين كتاب ؟بنا نهاده اند) ع(خالفت علي 
  .منفي است ،هر دو سئوال

نوشته اند كـه بيشـتر از    ،علماي شيعه براي اثبات ادعاي خود صدها جلد كتاب
ها و تجزيه و تحليلهاي شخصـي بـه موضـوع    طريق جدل و علم كالم و نتيجه گيري

ولي ما قصد داريم موضوع را از طريق شـيوه اي بينـابين و بيشـتر بـر     . دامن زده اند
 ،احاديـث و روايـات   ،مبناي اصول علمي و با توجهي همه جانبه به متـون تـاريخي  
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در نظر (آيات قرآن و استدالالت عقلي و علوم اجتماعي و جامعه شناسي و استقراء 
  .پيگيري نماييم )رفتن ساير قرائن و شواهد تاريخي همزمانگ

متذكر اين نكتـه شـوم كـه علمـاي      ،ضمناً بايد قبل از پرداختن به موضوع غدير
  :شيعه روايات زيادي را در تاييد عقايد خود از قول نبي اكرم مطرح مي كنند كه

علـي  بلكه در بيان فضايل حضـرت   .مربوط نيست) خالفت(يا به اصل موضوع 
  .است

در  )آيـه اي (نظر شخصي نبي اكـرم بـوده و فرمـاني الهـي      ،يا اينكه آن سخنان
اهللا عليـه   يپيـامبر اكـرم صـل    ،نازل نشده و در ضمن اين احاديث ،ارتباط با آن قول

يعني اين سخنان از رغبات شخصي ( .وسلم اشاره اي به آيه اي از قرآن نفرموده اند
 .ان آن مخدوش هستنديا سلسله راوي )ايشان بوده است

 

  :به عنوان نمونه احاديث زير را نگاه كنيد
جالب است كه بر خالف باور  ....)انت به منزله هارون مني(حديث منزلت 

عمومي شيعه حضرت علي در آن زمان حاكم مدينه نمي شوند بلكه حاكم مدينه 
حضرت  يك نفر از انصار بوده و حضرت علي نيز زير فرمان اين شخص بوده اند و

پس  .اهللا عليه وسلم بوده است يعلي فقط سرپرست خاندان خود و پيامبر اكرم صل
  .اين حديث ربطي به خالفت ندارد

  .كه ربطي به خالفت ندارد .روايت بخشيدن غذا به يتيم و مسكين و اسير
باز  )حتي اگر مناقشه اي بين كلمه عترتي و سنتي نداشته باشيم(ثقلين : روايت 

 .الفت نداردربطي به خ
  .انا مدينه العلم و علي بابها كه ربطي به خالفت ندارد: روايت
 .كه مربوط به خالفت نيست .اقضاكم علي: روايت

بـه خالفـت ربطـي     .ضربت علي در روز خندق از عبادت جن و انس برتر بـود 



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

 . ندارد
] البيت ويطَهرَكُم تَطْهِيرًا إِنَّما يرِيد اهللاُ ليذْهب عنْكُم الرِّجس أَهلَ[: آيه تطهير

حتي اگر بحثي نداشته باشيم كه آيا (.  ..عنكم الرجس اهل البيت و } 33:األحزاب{
اهللا عليه وسلم بوده يا خير يا اينكه بنا به  يمنظور خداوند همسران پيامبر اكرم صل
  .ربطي به خالفت ندارد )اشتباه از اين آيه برداشت عصمت كنيم

كه حرف و (ثابت شود  ،ونه كه مشاهده مي كنيد حتي اگر احاديث فوقهمانگ
فقط  ،برخي از آنها در صدر روات: حديث درباره هر كدام از آنها بسيار زياد است

يك راوي دارند يا برخي مانند آيه تطهير ايرادات زيادي از جهت اينكه اهل بيت 
با اينهمه و حتي در صورت  ولي ...)نفر هستند مي توان به آن وارد كرد و 5فقط 
اهللا عليه وسلم  يجانشيني بالفصل پيامبر اكرمصل ،از هيچيك از عبارات فوق  ،اثبات

 ،موضوع خالفت ،و اصوالً در اين احاديث .شود مستفاد نمي) ع( براي حضرت علي
بزنيم و  1دست به قياس ،مگر اينكه مانند برخي از نويسندگان شيعه .مطرح نيست
چون هارون در ايام غيبت حضرت  ...فسير حديث انت به منزله هارونبگوييم در ت
 ،اهللا عليه وسلم يجانشين او بوده پس علي نيز پس از وفات پيامبر اكرمصل ،موسي

در حاليكه پيامبر صراحتاً در انتهاي همين حديث مي ( !شد بايد جانشين ايشان مي
ال آنكه شيعه مقام امامت را ح .فرمايند با اين تفاوت كه پس از من پيامبري نيست

 )شود پيچيده تر مي ،باالتر از نبوت مي داند موضوع مورد بحث
 ،پس تنها مواردي كه مي توان روي آن بحث كرد و تا حدودي در طـول تـاريخ  

مربوط كـرده انـد مـوارد     ،شبهه برانگيز شده و علماي شيعه آنرا به موضوع خالفت
  :زير است

   } 214:الشعراء{] ر عشيرَتَك األَقْرَبِينَوأَنْذ[:حديث يوم االنذار

__________________________________________________ 
 
 . جالب است كه قياس در مذهب تشيع جايگاه چنداني ندارد  1



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

  } 55:المائدة{] إِنَّما وليكُم اهللاُ ورسولُه والَّذينَ آَمنُوا[: آيه واليت
امام توسط پيامبر يا وجود اين اسـامي در لـوحي در    12ذكر نام (حديث امامت 
 كه معروف است به حديث لوح جابر )دست حضرت فاطمه

  )كه به نظر شيعه از  همه مهمتر است(غدير خم واقعه 
هر چهار خليفه از جمله حضرت علي را قبول  ،دقت كنيد كه برادران اهل سنت

 ،دارند و در كتب آنها نه تنها سخناني از قول حضرت محمد در تاييد حضرت علي
حديث و روايت در تاييد حضرت عمر رضي اهللا عنه و  ،بلكه به همين ميزان

هيچگاه از  احاديث  ،بكر رضي اهللا عنه نيز وجود دارد  ولي اهل تسننحضرت ابو
وجود نص در خالفت حضرت عمر رضي اهللا عنه  ،اهللا عليه وسلم يپيامبر اكرم صل

  .و حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه يا عصمت آنها را استخراج  نكرده اند
اد قرار مي گيـرد   براي همين ما در اينجا  واقعة غدير خم را كه بيشتر مورد استن

حـديث يـوم االنـذار و     ،دهيم  و سپس به  آيه واليت مورد تجزيه و تحليل قرار مي
  .نيز بررسي مي كنيم )به اختصار(را   1حديث امامت اثني عشريه

الزم به ذكر است شرح دو واقعة غدير خم و سقيفه بني ساعده كـه در زيـر بـه    
نوشته دكتر  ،تشيع در مسير تاريخ(كتاب  آنها اشاره كرده ايم به طور خالصه شده از

اسـتاد دانشـگاههاي لكنهـو هندوسـتان و مالزيـا در       ،سيد حسـين محمـد جعفـري   
انتشارات دفتـر نشـر فرهنـگ     .ترجمه دكتر سيد محمد تقي آيت اللهي ،كواالالمپور
متوجه كارشناسي بسـيار   ،خوانندة عزيز با خواندن آن .برداشت شده است )اسالمي
مـي   )كه خوشبختانه  شـيعه نيـز هسـت   (دور از تعصب اين استاد بزرگ  دقيق و به
   .شود

__________________________________________________ 
 
نقـد و رد   استاد گرانقدر شيعه ايراني حيدرعلي قلمداران در كتاب شاهراه اتحاد تمامي اين احاديـث را   1

البته متاسفانه مانند دهها جلد از كتاب ديكگر علماي ايراني اجازه چاپ به آنها نداده و حتـي  . كرده است 
  !نويسنده آن را ترور كردند 
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 غدير خم  •

 بين راه مكه و مدينه .بركه اي با آب مسموم

 18اهللا عليه وسلم از حجـه الـوداع بـر مـي گشـت در روز       يوقتي كه پيامبرصل
در غدير توقف كرد تـا  ) 1اسفندماه 19م  632مارس  10(ذالحجه سال دهم هجرت 

حجاجي كه از مكه همراهيش  مي كردند و مي خواستند در اين نقطـه تقسـيم و    به
 ،اهللا عليـه وسـلم   يبـه دسـتور پيامبرصـل    .پيامي بدهد ،به مقصدهاي خود بر گردند

پس از  .جايگاه و يا منبر به خصوصي از شاخه هاي درختان براي حضرتش ساختند
فراز منبر رفتـه و آخـرين خطابيـه    اهللا عليه وسلم بر  يپيامبرصل ،برگزاري نماز ظهر

 .ماه قبل از مـرگش ايـراد كـرد    2عمومي خود را در مقابل بزرگترين اجتماع حدود 
را بـا دسـتش بلنـد كـرده بـود از      ) ع(اهللا عليه وسلم در حاليكـه علـي    يمحمد صل

   2:پيروانش پرسيد
   ؟آيا من برتر از شما ـ اولي ـ از جان و داراييتان نيستم -
 .ي پيامبر خدا چنين استآري ا: جمعيت -
آقا ـ رهبر ـ سرپرست ـ اولي به تصرف در جان و    (هر كس را كه من مولي  -
خداونـدا كسـي كـه او را     .او هستم علـي مـوالي اوسـت     )؟...دوست و ياور و ،مال

  .و آنكس كه او را دشمن دارد دشمن بدار .دوست دارد دوست بدار

__________________________________________________ 
 
البته اينجانب ، تحقيقي در اين خصوص ، انجام داده و متوجه شده ام كه به طـور يقـين روز غـدير روز     1
  . اسفندماه بوده است  29
زم به ذكر است كه پيامبر اكرم در غدير خم خطبه اي طوالني ايراد مي فرمايند و در طول خطبـه هـيچ   ال 2

 .صحبتي از خالفت نبوده و در انتهاي خطبه آن جمله معروف را در باره حضرت علي بيان مي كنند 
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د ايـن حـديث شـريف را حتـي     تا آنجا كه به صحت خود واقعه مربوط مي شو
نويسندگان معتبر سني كه خودشان هم آنرا ثبت كرده اند هرگز مورد سئوال يا انكار 

امام احمد ابن حنبل در مسند ـ ترمذي ـ نسايي ـ ابن ماجـه ـ      :  مانند(. اند قرار نداده
ابوداوود ـ ابن االثـر در اسـدالغابه ـ ابـن عبـدالبر در اسـتيعاب ـ ابـن عبـد ربـه در            

نفـر از   84نفـر از اصـحاب ـ     110حديث شريف غدير خم را حـداقل   )عقدالفريد
  .نقل كرده اند ...نفر از علماء و 355تابعين ـ 

قديمي ترين مدرك اين   ،هرويتز و گلدزيهر در مطالعاتشان در باره حديث غدير
 ولي در  1.حديث را اشعار كميت مي دانند و بي هيچ ترديدي آنرا معتبر مي شمرند

به خصوص با عنايت بـه ايـن نكتـه كـه     (صحت اشعار حسان ابن ثابت شك دارند 
و بـراي  !! !ماه بعد جزو اولين نفراتـي اسـت كـه در سـقيفه حاضـر اسـت       2حسان 

شعري مي سرايد حتي پس از قتل حضـرت   ،خالفت حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه
ه در سـند مـورد   ضمن اينك !عثمان رضي اهللا عنه نيز با حضرت علي بيعت نمي كند
سـاله   300يـك انقطـاع    ،اشاره توسط عالمه اميني بين راويان اشعار حسان بن ثابت

  )2 .و اين اشعار در ديوان اوليه و اصلي حسان وجود نداشته است!! !وجود دارد
صـحت واقعـة غـديرخم و     ،هرگز مبناي مجادله بين شيعه و سـني  ،به هر حال

نكتـه   .نبـوده و نيسـت   ،چنانكـه ذكـر شـد   توجه و عنايت خاص پيامبر بـه علـي آن  
شيعيان  .معني كلمه مولي است كه پيامبر آن را در سخنان خود به كار برده ،اختالف

گيرنـد و صـريحاً علـي را جانشـين      آقا و سرپرست مي ،اين كلمه را به معناي رهبر
بـه  كلمه مولي را  ،سنيان از طرف ديگر .اهللا عليه وسلم مي نامند يبالفصل پيامبرصل

__________________________________________________ 
 
ء تفـاهم خالفـت   البته زماني كه كميت اين اشعار را مي سرايد سالها از واقعه غدير گذشته بـوده و سـو   1

عالوه بر اينكه عالئـق شـديد   . منصوص حضرت علي جاي خودش را در بين جامعه باز كرده بوده است 
  .مذهبي و سياسي كميت نسبت به تشيع رانبايد فراموش كنيم

  .  جمالت داخل پرانتز از نويسنده تحقيق حاضر است  2
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جاي ترديـد نيسـت كـه غنـاي      .كنند معناي دوست و ياور و يا محرم راز تفسير مي
سـنيان ضـمن    .در بر دارد ،ادبيات و لغات عربي نتيجتاً ابهام لغتي با دو معني ممكن

اهللا  ينماينـد كـه منظـور پيامبرصـل     اينكه حديث را قبول مي كنند چنين استدالل مي
بيشتر و ايجاد قـدر و اعتبـار و مهـر و محبـت     عليه وسلم تشويق پيروانش به توجه 

عـالوه بـر    .بـوده اسـت  ) س(پسر عم و شوهر يگانه دخترش فاطمه ) ع(براي علي 
شرايطي را كه به موجب آنها الزم شد تا پيامبر مردم را به اين امـر نصـيحت و    ،اين

ـ   ،جمعي از مردم نسبت به رفتار دقيق .دهند تشويق كند شرح مي ه قاطعانـه و عادالن
در توزيع غنائم هنگام اردوكشي به يمن كه تحت رهبري او صورت گرفته ) ع(علي 

همراه بـا علـي مسـتقيماً بـه مكـه        ،بود غر و لند مي كردند از هم اينجا بود كه آنان
پيامبر به خاطر زدودن چنين شكايات و  .آمدند تا با پيامبر در برگزاري حج بپيوندند

ناچار شد تا در اين زمينـه ايـرادات فـوق را بيـان      سخناني بيمارگونه نسبت به علي
هنوز اين حقيقت پا برجاست كه با اعالم پيامبر در چنين  ،با قبول اين توضيح .نمايد

علي  را بـا خـود در قـدرت و شخصـيت برابـر       ،آن حضرت ،اي العاده موضوع فوق
ا در نظـر  ب .اساسي استوار را فراهم آورد ،حقيقتي كه براي احقاق حق شيعه .ساخت

تمايـل   ،وقايعي كه در باال به آنها اشاره شد ،گرفتن ماهيت مورد بحث در غدير خم
گـردد گرچـه    در بين اصحاب آشكار مي) ع(حضرت رسول نسبت به حضرت علي 

كه انتخـاب رهبـر بـه عهـده مـردم       ،شايد به خاطر رسم كهن مردم عربستان شمالي
ت علي را صريحاً به جانشيني منصـوب  پيامبر نتوانس ،بعقيده بعضي ،گذاشته مي شد

اهللا عليـه وسـلم    ينتيجتاً عقيده به اين موضوع كه مساله جانشـيني پيامبرصـل   ....كند
اعتقـاد معـروف قداسـت مـوروثي بنـي       .عمدتا جنبه مذهبي دارد تا سياسي محض

اهللا عليه وسلم به سـود   يهمراه با وقايع فراواني كه در طول زندگي پيامبرصل .هاشم
رخ داد اين ديدگاه را متبلور ساخت كه عده اي از اصـحاب چنـين حـس    ) ع( علي

در  .مناسب ترين فرد براي نگهداري ميثـاق راسـتين الهـي اسـت    ) ع(كنند كه علي 
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اهللا عليـه وسـلم    يبالفاصله پس از رحلت پيامبرصل ،مشاجرات حادي كه در سقيفه
 .مورد ترديدي روا نداشتنددرگرفت اين اصحاب نسبت به ابراز اعتقاداتشان در اين 

موضـوعي را كـه سـرانجام بـه بسـط       ،كه اكنون به آن بر مي گرديم ،نتيجه مخالفت
   .جدايي دائمي امت به سني و شيعه انجاميد مشخص مي كند

توجه خوانندگان را به نكته مهمي جلب مي كنم كه در ادامة اين بحث (
ز تاريخ معتبر طبري دقت پاسخگوي بسياري از شبهات خواهد بود به متن زير ا

يعني چند روز  - وقتي علي ابن ابي طالب از يمن آمد : يزيد بن طلحه گويد: كنيد
مبر را در مكه ببيند با شتاب بيامد و كسي از ياران خود اكه پي  - قبل از واقعه غدير

را به سپاه گماشت و او حله هايي را كه از يمن آورده بود به كسان پوشانيد و چون 
ها را پوشيده  به مكه نزديك شد علي براي ديدن آنها برون شد و ديد كه حلهسپاه 

اينان را پوشانيدم كه وقتي آمدند آراسته باشند : چرا چنين كردي؟ گفت: اند و گفت
گويد حله ها را  .از آن پيش كه به نزد پيمبر خدا رسند حله ها را برگير: علي گفت

و بعيد است كه همه ساكت نشسته (دند برگرفت و سپاهيان از اين كار آزرده ش
شكايت داشتند و پيمبر  ،كسان از علي ابن ابي طالب: ابوسعيد خدري گويد  )باشند

از علي شكايت نكنيد  ،اي مردم: ميان ما به سخن برخاست و شنيدم كه مي گفت
تاريخ طبري ص ( .خشونت مي كند –يا گفت در راه خدا  –كه او در كار خدا 

اهللا  يصل جا دامنة شايعات گسترش مي بايد تا حدي كه پيامبر اكرماز اين )1276
شوند پس از اقامه نماز با گفتن جمله من  عليه وسلم در منطقه غدير خم مجبور مي

همچنين .(ها و خصومتها پايان دهند ذا علي مواله به اين شايعه پراكنيهكنت مواله ف
دكتر سيد حسين محمد  .يخرجوع شود به ابن كثير و كتاب تشيع در مسير تار

  )37دفتر نشر فرهنگ اسالمي ص  .جعفري
  
  



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

 سقيفه بني ساعده 

مسائل حسـاس خـود را در آن    ،محل اجتماعاتي در مدينه بود كه مردم ،1سقيفه
اين محل همان جايي است كه بـه مجـردي    .دادند مورد بحث و تبادل نظر قرار  مي

مردم مدينـه بـراي گـزينش     ،شر گرديداهللا عليه وسلم منت يكه خبر رحلت پيامبرصل
 ،در اين محـل بـود كـه گروهـي از مهـاجرين      .رهبرشان با هم در آنجا جمع شدند

در  .عقيده خود را به قبول ابوبكر به عنوان تنها رهبر جامعه به انصار تحميل كردنـد 
بنـابراين   2.برخاست )ع(فريادهايي به حمايت از خالفت علي  ،اين جلسه در سقيفه

را بايد به عنوان نامي عمومي براي اولين جـدايي در ميـان مسـلمين در نظـر      سقيفه
گرفت  بررسي جريانات سقيفه و كوشش براي اثبات نكتـه هـاي مطـرح شـده كـه      

   .يك ضرورت تاريخي است ،سرانجام به تاسيس مذهب تشيع در اسالم انجاميد
ه انجـام داد بايـد   قبل از اينكه بتوان هر كوششي را براي نشان دادن حادثه سقيف

ممكن اسـت كسـي صـحت     .يك مساله ويژه تاريخي را به طور جدي مالحظه كرد
اهللا  يگزارشهايي را كه در مورد جزئيات آنچه در انتخاب اولين جانشـين پيامبرصـل  

ماهيت بحث انگيز موضـوع و اشـكال    .عليه وسلم اتفاق افتاد مورد سئوال قرار دهد
   .مشكل تر مي سازداين تحقيق را  ،موجود در مĤخذ

قديمي ترين گزارش موجود درباره اين واقعه به نوشته منظمـي كـه بـه بعـد از     
در اين شرايط امكان ايـن موضـوع    .نيمه اول قرن دوم هجري است مرتبط مي شود
از شـرح جريانـات    )شيعه و سني(كامالً وجود دارد كه گزارشهاي مفصل هر گروه 

بنـا   .منديهاي آن گروه منتشـر شـده باشـد    و عالقهانتخاب ابوبكر منطبق با تمايالت 
 ،ابـن اسـحاق   :براين مي توان ترديد كرد كه گزارش مورخين طرفـدار شـيعه نظيـر   

__________________________________________________ 
 
 ان بني ساعده سقيفه سايه بان باغي در مدينه بوده است متعلق به خاند 1

ولي حتي يك نفر اشاره اي به غدير نمي كنـد و نمـي   ( ما بيعت نمي كنيم مگر با علي : ال نبايع اال عليا  2
  !!!) گويد ما بيعت خود با علي را نمي شكنيم
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 ،يعقوبي و مسعودي تحت تاثير شيعيان و بـه همـين نحـو نوشـته هـاي ابـن سـعد       
مداقـه در    ،با وجود ايـن  .بالذري و حتي طبري به دلخواه سنيان نگارش يافته است

نشان مي دهد كه نكات اساسي و خط مشي كلي در ذكـر   ،ذ قديمي فوق الذكرمĤخ
واقعة سقيفه در همه گزارشها يكسان است با اين تفاوت كـه در بعضـي روي نكتـه    

به منظور انجـام مطالعـه اي بـا ايـن ماهيـت و       .تاكيد بيشتري شده است ،اي خاص
 ،ربوط به ايـن موضـوع  مناسب ترين راه اين است كه قديمي ترين روايت م ،كيفيت

 ،شناخته شده را به عنوان اساس مقايسه با گزارشهاي ثبت شـده ديگـر نويسـندگان   
   .استخراج و بررسي كرد

قديمي ترين تاليف موجود كه حادثه سقيفه را گزارش مـي كنـد از محمـد ابـن     
است كه كتاب سـيرت رسـول اهللا او اولـين     )هجري قمري 85متولد (اسحاق يسار 
ابن اسحاق تمـام واقعـه را    .مع و كامل از زندگي پيامبر اكرم مي باشدشرح حال جا

 .روايـت مـي كنـد    ،در يك خبر طوالني كه حدود سه و نـيم صـفحه را مـي گيـرد    
  : نكاتي را مد نظر قرار دهيم ،شايسته است كه دربارة اين خبر

از كلمات خليفه دوم حضرت عمـر و از يكـي از خطبـه هـاي      ،تمام داستان -1
مـردي   ،حضرت عمر در برگـزاري ظـواهر ديـن    .جد مدينه نقل مي شودجمعه مس

و  .در نماز جمعه بايد عدة زيادي از مردم شركت كرده باشند .سختگير و جدي بود
مي بايست انعكاس وسيعي در ميان مهاجرين و انصار در بر داشته  ،نمايش اين نماز

نتوان از قول او جعل  ،عهيچگونه مطلبي را در اين موضو ،بطوريكه پس از آن .باشد
   .كرد
نظيـر   ،اين سخنراني را تقريباً اغلب مورخيني كه پس از ابن اسحاق آمده اند -2

طبري و حتي بالذري كه اغلب از ديدگاههاي اهل تسنن به مساله  مي نگريسـتند و  
  .گزارش كرده اند ،خبرها را مطابق نگرش خود بر مي گزيدند

  ،داشت كه حضرت عمر رضـي اهللا عنـه   ترديدي نمي توان  ،در اين حقيقت -3
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وي كسي بود كه در واقعه  .ايفا نمود ،خود مهمترين نقش را در آن لحظات حساس
او روح محرك در  ،و در واقع .سرنوشت ساز سقيفه ابتكار عمل را در دست داشت

از اين جهت كلمات ذكر شده او خبر متفـق القـولي اسـت كـه از      .تعيين ابوبكر بود
  .تاريخي برخوردار استاهميت خاص 

 : همراه با اين كلمات شروع مي كند ،ابن اسحاق -4
  ) ...)در رابطه با اين وقايع ـ سقيفه ـ عبداهللا ابن ابوبكر به من گفت((

ابن اسـحاق   ،همين امر بر اين مطلب داللت دارد كه عالوه بر خبر حضرت عمر
آن  ،اطر رعايـت اختصـار  از گزارشها و اخبار مفصل ديگران نيز آگاه بوده ولي به خ

جزيي را كه از معتبرترين و در ضمن آنرا براي بيان كل واقعه به حد كافي جـامع و  
  .برگزيده است ،كامل مي انگاشته

 ،كه تنها بر اساس گفته راويان مدينه قرار دارد ،اسناد اين روايت نزد ابن اسحاق
قـرار   )مـن گفـت   به(حدثني  ،كوتاه است و در جلو آن فعل يقيني و تماس شخصي

ابـن   ،بهتـرين روش ايـن اسـت كـه     ،به منظور بازسازي وقـايع سـقيفه   .گرفته است
اسحاق را كه نه تنها قديمي ترين نويسنده بلكه همچنين آثارش از طريق ابن هشـام  

ابن هشام سـني   .به ما رسيده است را اساس كار بگيريم )هجري قمري 218متوفي (
 )بالذري و ابن سـعد  ،طبري ،يعقوبي(تاريخ نويسان متعصبي بوده و قديمتر از ساير 

ابن هشام هيچ اظهار نظـر اضـافه يـا تصـحيحي را در خبـر      . زندگي مي كرده است
خبـري اسـت ضـبط      ،بنابر اين حديث سقيفه در سيره .سقيفه ابن اسحاق نمي آورد

تاييد شده توسط مصحح منتقد معتقـد سـني و    ،شده توسط نويسنده اي شيعي مĤب
ين گزارش شده بوسيله اكثر نويسندگاني كه بعد از ابـن اسـحاق آمـده انـد و     همچن

ابـن   ،قبل از نقل سـخنان حضـرت عمـر   . همه از نويسندگان مورد اعتماد مي باشند
  :  اسحاق بدون اسناد مقدمه اي آغاز مي كند
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دور سعد ابن  ،طايفة انصار ،اهللا عليه وسلم رحلت كرد يوقتي كه پيامبرصل((
و زبير ابن عوام و طلحه ابن ) ع(سقيفه بني ساعده جمع شدند و علي  عباده در

و در حاليكه بقيه مهاجرين به  .عبداهللا خود را در خانه فاطمه از آنها جدا ساختند
سپس  .همراهي با اسيدابن حضير با بني عبداالشهل در اطراف ابوبكر گرد آمدند

يفة انصار اطراف سعد را در جمعي نزد ابوبكر آمدند و عمر به آنان گفت كه طا
سقيفه بني ساعده گرفته اند اگر مي خواهيد كه فرمانروايي بر مردم داشته باشيد قبل 

رسول اكرم هنوز در  )جنازه(در اين حال  .از اينكه عمل آنها جدي شود آنرا بگيريد
  1.خانه بود و ترتيبات دفن تمام نشده بود و خانواده اش در خانه را قفل كرده بودند

من به ابوبكر گفتم بگذار به سوي اين برادران انصار برويم و ببينيم كه : عمر گفت
  ))آنها چه مي كنند
از آن  .ابن اسحاق سخنان معروف حضرت عمر را بيان مي دارد ،بعد از اين

  : چنين مي خوانيم ،قسمتهايي كه دربارة سقيفه سخني در ميان نيست بگذريم
انتخاب ابوبكر ـ عبيداهللا ابن ابوبكر به من گفت از  در رابطه با اين وقايع ـ((

ابن شهاب الزهري از عبيداهللا ابن عبداهللا بن عتبه بن مسعود از عبداهللا بن عباس كه 
در حاليكه او  .من منتظر عبدالرحمن ابن عوف در اقامتگاهش در منا بودم: او گفت

يكه او ـ وقت .در آخرين سفر حجي كه حضرت عمر انجام داد با وي بود
زيرا من به او  .عبدالرحمن ـ  برگشت مرا ـ عبداهللا ابن عباس ـ در حال انتظار يافت

ايكاش مردي را كه نزد : عبدالرحمن به من گفت .دادم قرائت قرآن را تعليم مي
آيا دوست  ،اي اميرالمومنين ": اميرالمومنين  عمر آمده بود ديده بودي كه گفت

دا اگر عمر مرده بود من چنين و چنان مي كردم به خ: داري مردي را كه گفت

__________________________________________________ 
 
منظور در خانه عايشه است نه خانه فاطمه و از آنجا كه دري وجود نداشته شايد منظـور از قفـل كردنـد     1

 واهللا اعلم . ز ورود افراد متفرقه به داخل اتاق بوده است جلوگيري ا
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عمر  ـ   ".وظيفه اي كه به ابوبكر داده شد امري بدون مطالعة قبلي بود و تاييد نشد
انشاء اهللا من امشب در ميان مردم بلند : وقتيكه اين را شنيد ـ عصباني شد و گفت

كنند خواهم شد و عليه آنهايي كه مي خواهند قدرت را براي خودشان غصب 
براي اينكه  .اميرالمومنين اين كار را مكن: من ـ عبدالرحمن ـ گفتم .كنم اخطار مي

اينان كساني هستند كه در  .شادماني هر جزء و كمترين مردم را با هم پيوند مي دهد
من از اين بيمناكم كه  .مجمع شما وقتي كه در ميانشان بايستي در اكثريت هستند

ها همه جا آنرا بدون اينكه آنچه شما مي گوييد بفهمند بايستي و چيزي بگويي كه آن
زيرا  ،پس تا به مدينه برگردي صبر كن .تكرار كنند ،يا سخنانتان درست تفسير شود

تواني به طور خصوصي با فقها و اشراف مردم رايزني  و مي .اين خانة سنت است
فتي خواهند تواني آنچه را كه مايل هستي بگويي و فقها آنچه را كه گ مي .كني

 ،به خدا سوگند: عمر پاسخ داد .فهميد و به صورت مناسبي تفسير خواهند كرد
ما در آخر  .انشاء اهللا من اين كار را به مجرد اينكه به مدينه برسيم انجام خواهم داد

من ـ ابن عباس ـ با سرعت ـ به مسجد  .ذي الحجه و در روز جمعه به مدينه آمديم
عمر بر فراز منبر رفت و  .ورشيد غروب كرده بودـ روان شدم در حاليكه خ

امروز مي : درحاليكه موذن ساكت بود او خدا را به شايستگي ستايش كرد و گفت
خواهم به شما چيزي بگويم كه خدا اراده كرده است من بگويم و نمي دانم كه 

شمرد بگذاريد  كسي كه آنرا مي فهمد و محترم مي .شايد اين آخرين كالم من باشد
ترسد كه آنرا نفهمد برايش امكان انكار آنچه  آنرا بردارد و هرجا برود و كسي كه مي

من شنيده ام كه كسي ـ احتماال زبير ـ گفته است اگر   .را كه گفته ام وجود ندارد
نگذاريد كسي شما را  .كنم چنين و چنان ـ احتماال با علي ـ بيعت مي ،عمر بميرد من

 ،بكر اشتباه عجوالنه اي بود و مورد تاييد قرار گرفتبا گفتن اينكه پذيرفتن ابو
هيچكس  .شر و بدي را از آن دور كرد ،مسلماً چنين بود ولي خداوند .فريب دهد

كسي كه  .در ميان شما چون ابوبكر نيست كه مردم خودشان را وقف او كردند
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ي چنين پذيرشي برا ،شخصي را به عنوان حاكم بدون مشورت با مسلمانان بپذيرد
آنچه كه  .و آنان در معرض مرگ ـ تنبيه ـ قرار دارند 1هيچيك از آنها اعتباري ندارد

انصار به ما  .اتفاق افتاد اين بود كه وقتيكه خداوند پيامبرش را از ميان ما برد
اعتراض كردند و با رهبرانشان در سقيفه بني ساعده جمع شدند و علي و زبير و 

 ...كردند در حاليكه مهاجرين دور ابوبكر گرد آمدندهوادارانشان از ما كناره گيري 
از اين رو به سوي آنها . برادران انصارمان برويم يبسو من به ابوبكر گفتم كه بايد

ـ ما  رفتيم كه در اين موقع دو شخص صديق ـ عويم ابن ساعده و معان ابن عدي 
يده بودند آگاه را مالقات كردند و ما را از نتيجه اي كه مردم در سقيفه بدان رس

 ،ساختند آنها از ما پرسيدند كه به كجا مي رويم و وقتي كه به آنها پاسخ داديم
گفتند كه اصالً نيازي به نزديك شدن به آنها نيست و ما بايد خودمان تصميم 

و وقتيكه رسيديم آنها ـ  .به خدا ما به سوي آنها خواهيم رفت: من گفتم .بگيريم
من . در ميان آنها مردي را ديدم كه به نتيجه رسيده بود .تيمانصار ـ را در سقيفه ياف

گفتند او سعد ابن عباده است و بيمار  .به منظور استفسار از نام و نشان او پرسيدم
شهادتين را بر زبان آورد و خدا را آنچنانكه  ،وقتيكه در آنجا نشستيم سخنران.   بود

ما انصار خداونديم و سربازان  :و سپس چنين ادامه داد .شايسته بود ستايش كرد
شما اي مهاجرين خانواده ما هستيد و همراه مردمتان آمده ايد كه در ميان ما  .اسالم

و نگاه كنيد آنها : من ـ در اينجا عمر سخنان او را قطع كرد ـ گفتم .ساكن شويد
وقتي كه  .سعي كردند ما را از ريشه قطع كنند و قدرت را از ما غصب نمايند

را در ذهن  يمرد انصاري تمام شد خواستم صحبت كنم براي اينكه سخنانسخنان 
من خواستم اين سخنان را  .آماده كرده بودم كه مرا خيلي زياد خشنود مي ساخت

__________________________________________________ 
 
اين سخنان ، دقيقا همان سخناني است كه در نامه هاي حضرت علي به معاويه در نهج البالغه به عنـوان   1

  . دليلي بر  صحت انتخاب حضرت علي به خالفت  ، مشاهده مي كنيم 
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در مقابل ابوبكر ايراد كنم و درشتي و خشونت سخنران انصار را رد كنم ولي ابوبكر 
عصباني شود و وي چنين من دوست نداشتم او . اي  عمر: به آرامي پاسخ داد

او مردي عالم تر و باوفاتر از من بود و به خدا وي هيچ كلمه اي را  .صحبت كرد
كه من فكر كرده بودم از قلم نينداخت و آنرا به نحو بي نظيري بهتر از آنچه مي 

همه چيزهاي خوبي كه درباره خودتان : ابوبكر گفت .توانستم انجام دهم بيان كرد
ه بايد و شايد شايسته آن هستيد ولي اعراب هرگز قدرت را جز در گفته ايد چنان ك

آنان بهترين و شريف ترين مردم در  .قبيله قريش به رسميت نخواهند شناخت
خون و كشور ـ در مركز مقيم اند ـ بنا بر اين من دو شخص را به شما  ،نسب

مرا و دست  با گفتن آن دست .پيشنهاد مي كنم هر كدام را كه خواستيد قبول كنيد
مرا  ،هرگز هيچ چيزي بيشتر از آن .ابوعبيده الجراح را كه بين ما نشسته بود گرفت

ترجيح مي دادم كه بميرم يا سرم را مضروب كنم اگر  ،ناراحت نكرد به خدا قسم
 .تا اينكه بر مردمي كه ابوبكر يكي از آنهاست حكمراني نمايم ،گناه نداشته باشد
يش بگذاريد حاكمي از ميان خودتان داشته باشيم ـ يك اي قر: يكي از انصار گفت

حاكم از شما و يكي از ما ـ نزاعها داغتر مي شد و صداها باال مي رفت تا وقتيكه 
او اينكار را  .من گفتم دستت را اي ابوبكر دراز كن ،شكست ترسناكي روي آورد

امر تبعيت من با او بيعت كردم سپس مهاجرين و بعد از آن انصار از اين  .كرد
كردند ـ در انجام اينكارـ روي سعد ابن عباده پريدم و كسي گفت كه ما اورا كشته 

  )  .)من گفتم خدا او را بكشد .ايم
ص  1طبري در جلد  .در اينجا خاتمه مي يابد ،نطق تاريخي حضرت عمر

معترض بوده و  ،حتي پس از بيعت عمر با ابوبكر برخي از انصار: مي نويسد 1818
خوب است به طور  .ما جز با علي با كس ديگري بيعت نمي كنيم: تندمي گف
اوضاع پيچيده و محيط منحصر به فردي كه انتخاب ابوبكر را ممكن ساخت  ،اجمال

اوالً رقابتهاي طايفه اي در ميان قريش و به خصوص در ميان  .بررسي كنيم
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م ابن مره بود قبول رهبري ابوبكر را مردي از تيره كم اهميت بني تي ،مهاجرين
 ،به علت موقعيت غير مهم قبيله او در ميان طوائف حاكم در مكه .آسانتر ساخت

اينان هرگز در جنگ قدرت و تعارضات سياسي كه قبايل رقيب قريش را به ستوه 
ثانياً مهاجرين به طور كلي از امكان استيالي مدني ها كه  .آورده بود درگير نبوده اند
ن در رقابتهاي قبيله اي و جنگهاي مهلك بين خودشان در صورت درگيري مهاجري

ابوبكر بهترين نامزدي بود  ،از اينرو در نظر آنان .صورت مي گرفت بيمناك بودند
ثالثاً تا آنجا كه به انصار مربوط مي شود  .كه بر روي آن امكان سازش وجود داشت

سعد ابن  .ار دادبايد دشمني ديرينه و ريشه دار بين اوس و خزرج را مورد توجه قر
اوس گردن به رهبري قريش نهادن را مفيد تر از اين مي . يس خزرج بودئعباده ر
اين امر از اين حقيقت  .اينكه بگذارند قبيله رقيب بر آنها حكمراني كند دانست تا

كه در ميان انصار اولين كسي كه با ابوبكر بيعت كرد اسيد ابن حضير يكي از 
بنابر اين روشن است كه در نتيجه سياست  .گرددروساي اوس بود آشكار مي 

رقابتهاي طايفه اي و حسادتهاي شخصي بود كه ابوبكر را قادر به مطالبه  ،گروهي
بر اين عوامل نيز بايد اين خاطره كلي را كه در ذهن  .بيعت از اكثريت مردم كرد

و در مقام  ابوبكر از اعتبار خاصي برخوردار بود .مردم از ابوبكر وجود داشت افزود
رابطه نزديك و حمايت از پيامبر و خدمات ارزنده  ،كهولت سن ،وااليي از متانت

بدين سبب است كه در تجزيه و تحليل . اش از ابتداي رسالت نبوي قرار داشت
تحت نظر پيامبر رشد كرد نبايد ناديده  ،اثر شخصيت او را كه به مرور زمان ،سقيفه
   .گرفت
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به نظر مي رسـد   ،لهاي ضد و نقيض حاضرين در سقيفهبا در نظر گرفتن استدال
  1 .حادثة محيط بوده باشد ،گزينش ابوبكر

  
  

  :پيش نيازها
تعمق و دقت بـر روي نكـات    ،قبل از تجزيه و تحليل موضوع و طرح سئواالت

  :زير حائز اهميت بسيار فراواني است
  .روز است  70حدود  ،فاصله بين دو واقعة غدير و سقيفه -
و مـردم مكـه و مـردم جنـوب     )مـردم مدينـه  (يت قريب به اتفاق انصـار  اكثر -

غايب بوده اند فقط معدودي از مهـاجرين   ،در محل غدير خم )مانند يمن(عربستان 
  .و عده معدودي از ساير قبايل در واقعه غدير حاضر بوده اند

و تعـدادي از   )اوس و خـزرج و بنـي عبداالشـهل   (اكثريت انصار  ،در سقيفه -
  .اند رين حاضر بودهمهاج
حواشي و حرف و نقلهاي اضافة زيادي در طول تاريخ توسط غاليان و  -

دروغپردازان به اين واقعه افزوده شده است كه يا خبر واحد است يا راوي آن 
دروغگو وجعال و كذاب است يا با ساير قرائن و مدارك موجود همخواني ندارد 

اهللا عليه وسلم  يتفقند اين جمله پيامبرصلآنچه كه به تواتر رسيده و همه بر آن م
حتي ( )من كنت مواله فهذا علي مواله اللهم وال من وااله و عاد من عاداه(: است

وانصر من نصره و اخذل من خذله احتماالًً پس از آن اضافه شده  :جمالت بعدي

__________________________________________________ 
 
ري يك استاد دانشگاه شـيعه مـذهب بـدون تعصـب     اين نتيجه گي - 67تا  65تشيع در مسير تاريخ ص  1

توجه كنيد كه نه كودتايي در كار بوده و نه غصب خالفتي و نه دسيسه چيني عليـه خانـدان پيـامبر    . است 
 . بلكه فقط  و فقط موضوع ، حادثه محيط  بوده است ) ص(اكرم 
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براي همين عمده بحث ما در اين تحقيق در زمينه همين سخن نبي اكرم  )است
لي در انتها براي روشن شدن ذهن خوانند گان موارد حاشيه اي دروغ را نيز است و

   .بررسي مي كنيم
  

 :اصحاب
قبل از ورود به بحث اصلي ذكر اين نكتـه بسـيار الزم اسـت كـه بـدانيم تمـام       
كساني كه در واقعه غدير و به خصوص در سـقيفه حاضـر بـوده انـد جـز اولـين و       

اصحاب به مهاجرين مكه و انصار (مي شده اند وفادارترين اصحاب پيامبر محسوب 
اكنون پيش از ورود به بحث اصلي بهتر است نظـر   )يعني مردم مدينه گفته مي شود

البته محققين شيعه براي گريز از پاره  .پيامبر اكرم و قرآن را در مورد اصحاب بدانيم
انـد را   اي تعارضات سعي مي كنند اين تعداد از اصحابي كه در سقيفه حاضر شـده 

اكنـون بايـد    .مربوط به آياتي كنند كه در آن خداوند به منافقين مدينه اشاره مي كند
   .بدانيم آيا به واقع اينگونه بوده است

اهللا عليه وسلم و نه  يصل به طور كلي منافقين نه در زمان حيات پيامبر اكرم
ضمن  .اند بالفاصله پس از رحلت ايشان نقشي در تصميم گيريها به عهده نداشته

اهللا عليه وسلم روايت مي شود و  ياينكه بسياري از احاديثي كه از پيامبر اكرم صل
در حقيقت يكي از اركان اصلي دين اسالم يعني سنت را تشكيل مي دهد از زبان و 
روش همين اصحاب به ما منتقل شده است و اگر مطابق عقيده شيعه همه اصحاب 

صحت نيمي از آنچه به نام اسالم در دست داريم  به جز سه نفر را مرتد بدانيم در
همگي از قريش بوده  ،جالب است كه بدانيم خلفاي راشدين .خدشه وارد مي شود

اهللا عليه وسلم ايمان آورده و جزو مهاجرين بوده  ياند و همگي در مكه به پيامبرصل
نه نازل شده ا ند آياتي كه شيعه به عنوان منافقين به آن اشاره مي كند همگي در مدي

و ما در آيات مكي حتي يك آيه هم نداريم كه در آن كلمه منافق وجود داشته باشد 
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در (دهد منافقين در بين مردم مدينه بوده اند و نه در بين مهاجرين  و اين نشان مي
مشمول  -نعوذباهللا  - نتيجه خلفاي راشدين نيز  بر خالف تصورات واهي شيعه 

  ) شوند آيات منافقين نمي
وجود دارد كه توجه به آنها  مي تواند جلوي  ،چهار نكته بسيار جالب -

 .دها را بگير بسياري از سفسطه ها و مغلطه

   )روز 70حدود (فاصلة زماني بسيار اندك بين حادثه غدير و سقيفه  -1
فاصلة بسيار اندك ميان واقعـه غـدير و وفـات پيـامبر و وفـات پيـامبر بـا         - 2 

مي شد اتهام توطئـه   ،ا اگر فواصل زماني بين اين وقايع زياد بودزير ،انتخاب ابوبكر
 )به خصوص انصـار  (اي و يا انحراف اخالقي و عقيدتي جامعه  و دسيسه چيني عده
 ،بهانه كرد ولي خوشـبختانه همـين فاصـله زمـاني انـدك       ...يا فراموشي بيعت و يا

  .تواند بيانگر بسياري از ابهامات باشد مي
درست است كه نتيجة سقيفه به انتخاب ابـوبكر خـتم    :مهم آنكه نكتة بسيار -3

به نيت انتخاب سعد ابـن  ( ،انصار بوده اند ،شد ولي پايه گذار اولية تجمع در سقيفه
براي تصميم گيريهاي  ،محل تجمع مردم مدينه ،و اصوالً سقيفه )عباده براي خالفت
  )مردم مكه(و نه محل تجمع مهاجرين  .مهم بوده است

اهللا عليه وسلم در هالـه اي از ابهـام    يحضور ابوبكر در روز وفات پيامبرصل -4
 )حومه مدينـه بـوده  (برخي روايات مي گويد او در منزل زن دومش در سنح  .است

روزي كه پيامبر اكرم بيمـار بـوده انـد امـام      13برخي روايات مي گويد او در مدت 
ولي به احتمـال بسـيار    1 .مي داند برخي روايات او را در سپاه اسامه  .جماعت بوده

__________________________________________________ 
 
بي سيم وجود نداشته كه بـه او  چون در آن زمان راه هاي مواصالتي يا هلي كوپتر و همچنين تلگراف يا  1

پس او در .خبر بدهند احتمال حضور ابوبكر در همان لحظه وفات پيامبر از سنح به مدينه بسيار بعيد است
روز بيمـاري   13سنح نبوده ، وجود او در سپاه اسامه نيز بعيد است زيرا اين سئوال پيش مي آيد كه در آن 

؟ زيرا در كتب تاريخي به جز ابوبكر نام شخص ديگـري در   پيامبر اكرم چه كسي امام جماعت بوده است
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قوي ايشان در اين ايام امام جماعت بوده اند زيرا عمر در سقيفه به اين نكته اشـاره  
البته شيعه براي رد اين مطلب بـه يكـي دو خبـر    ( .مي كند و كسي هم رد نمي كند
  )واحد و بي اعتبار اشاره مي كند

مطـرح   ،بـراي محقـق  ) قيفهغـدير و سـ  (سئواالتي كه با تقابل ايـن دو رويـداد   
  :1شود به قرار زير است مي
اهللا عليه وسلم پس از آن جمله معروف  يچرا پيامبر صل )پرسش كليدي( .1

اولين  ،پس از من) ع(علي: فرمايند واضح و قاطع نمي ،در غدير خم به طور روشن
معني مختلف  27خليفه و يا جانشين بالفصل من است و از كلمة مولي كه داراي 

كنند زيرا مسلم بوده اين موضوع به هر طريق توسط عده اي زير  استفاده مياست 
سئوال مي رود و در آن ايجاد شك و شبهه مي شود و جاي آن داشته كه موضوع 

علي جانشين و اولين خليفه بالفصل پس از (: دقيقا تفهيم شود با عباراتي نظير اينكه
ز صحبت از دوستي و دشمني و در ادامه ني) من و تعيين شده از سوي خداست

است و از كلماتي كه اشاره به مبادي حكومتي دارد )  وال من وااله و عاد من عاداه(
خبري نيست همچنين به جاي سخن  ...امارت و ،رياست ،جانشيني  ،خالفت: مانند

از دوستي و دشمني  بايد سخن از پيروي و تبعيت و اطاعت باشد زيرا در موارد 
و  .ايد از حاكم اطاعت كنند و نه اينكه او را دوست داشته باشندمردم ب ،حكومتي

بايد با دوستي همراه باشد و دوستي الزمة بيعت )  خالفت (اگر معتقد باشيم بيعت 
با خلفاء نيز مبتني بر دوستي بوده است؟ ) ع(است پس آيا بيعت حضرت علي 

                                                                                                                                                        

ابوبكر در ايام بيماري پيامبر ، : پس به احتمال فراوان ، قولي كه مي گويد . مقام امام جماعت وجود ندارد 
 .اهللا اعلم  :  با اينهمه. امام جماعت بوده و در مدينه حضور داشته به صحت نزديكتر است 

دير را قبول كنيم ولي منظور از سخنان پيـامبر را خالفـت بالفصـل حضـرت علـي      در صورتيكه واقعه غ 1
هيچيك سئواالت ايـن مبحـث پـيش    . ندانيم يعني اعتقاد به اينكه منظور پيامبر تعيين جانشين نبوده است 

  .نمي آيد 
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آَمنُوا أَطيعوا اهللاَ وأَطيعوا الرَّسولَ يا أَيها الَّذينَ [ :خداوند در قرآن در آيه مربوطه
نْكُمرِ مي األَمأُوليعني الزمه ) اطاعت كنيد: (فرمايد دوبار مي: }59:النساء{] و

اهللا عليه وسلم در ادامه سخنان خود  يولي پيامبرصل .حكومت اطاعت مردم است
چرا  ...ا دشمن اوخدايا دوست داشته باش دوست او را و دشمن باش ب: فرمايند مي

يعني  ؟سخن از دوستي و دشمني است ،طبق آيات الهي به جاي سخن از اطاعت
خدايا دوست داشته باش هركه او را اطاعت كند و دشمن باش : بايد مي فرمودند

 .هر كه از او سرپيچي يا مخالفت كند
اهللا عليه وسلم به صورت واضح و صريح و بـه صـورت عملـي     يپيامبرصل .2
روش خواندن نماز و ساير آداب و رسوم اسالم را به مردم ياد داد بـا   ،سال 23طي 

اينهمه ميان فرق و مذاهب اسالمي اينهمه تفاوت در برگـزاري ايـن امـور مشـاهده     
چگونه ممكن است در مورد امري كه صددرصد مي تواند اختالف برانگيز  .شود مي
 22فاده كننـد كـه داراي   اسـت  )مـولي (ايشان از كلمه اي  )خالفت و جانشيني(باشد 

معني مختلف است و به صورت شفاف بيـان نفرمودنـد كـه علـي اولـين خليفـه و       
نكته ديگر اينكه در لزوم انجام هيچيك از واجبات دين  ؟جانشين بالفصل من است

نبـوت و   ،بين شيعه و سني اختالف نيست يعني شيعه و سني متفقا اقرار به توحيـد 
را از واجبـات مـي داننـد و فقـط در مـورد       ...جهـاد و انجام نماز و روزه و حـج و  

 .جانشيني پيامبر اختالف وجود دارد
به پيامبر مـي فرمايـد تـو را از شـر مـردم حفـظ        ،چرا خداوند در آيه ابالغ .3
ولـي   )به عبارت ديگر يعني در ابالغ پيام خداوند به خـود ترسـي راه مـده   (كنيم  مي

 !خودداري كرده است) ع(رت علي نعوذ باهللا خود خداوند از آوردن نام حض
مي دانيم خطابهايي كه در قرآن وجود دارد با توجه به  )پرسش كليدي( .4

 ،وضعيت اكثريت موجود بوده مثالً خطابهاي آيات مكي بيشتر با كلمات كافرون
 .است ولي خطاب آيات مدني بيشتر با كلمات منافقون است ...مكذبين و ،مشركين
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خدا گروه  :)ان اهللا ال يهدي القوم الكافرين(: غ نگاه كنيداكنون به انتهاي آيه ابال
حتي يك نفر كافر هم  ،هزار نفري غدير 120در جمع  .كافران را هدايت نمي كند
:  دانيم مردم در آن لحظه از چند حالت خارج نبوده اند مي !حضور نداشته است

تضعيف شده بدون با تعداد اندك و نيروي (مومنين ـ تازه مسلمان ها ـ منافقين 
ممكن است  ؟اكنون منظور از كافرين در اين آيه چه كساني هستند .فاسقين  و) رهبر

 ،را قبول نكند كافر است ولي اين سخن) ع(پاسخ دهيد هر كس واليت علي 
مصادره به مطلوب است زيرا همه مجادله هاي بر سر معني همين آيه است و هنوز 

طبق صريح آيات  ،ضمن اينكه كافرين  .كند كسي نتوانسته اصل موضوع را ثابت
ازدواج (دختر خودش را به آنها داده ) ع(نجس هستند چطور حضرت علي  ،قرآن

و مرتب با آنها نشست و برخاست مي كرده  )حضرت عمر رضي اهللا عنه با ام كلثوم
 ؟خوانده است و حتي پشت سرشان نماز مي

برخي از محققين شيعه  )ه مائدهدر سور(در رابطه با دو آية ابالغ و اكمال   .5
معتقدند مفاد اين دو آيه با آيات قبل و بعد مطابق و منطبق نبوده و اين نكته را يكي 

معتقدند اين آيات جا به  ،دانند و به نحو غيرمستقيم از داليل اثبات سخن خود مي
ر خداوند همه قرآن را به ترتيبي كه هم اكنون د: ولي ابن عباس مي گويد ،جا شده

پس از آن به تدريج بر  .دست مسلمين است در شب قدر بر آسمان دنيا نازل نمود
اهللا عليه وسلم نازل گرديد و هر كس چنين پندارد كه  يحسب احتياج بر پيامبرصل

سوره ها  ،در هنگام جمع آوري قرآن چيزي از آن افتاده يا با مشورت و راي كسي
 1.دروغ بزرگي بسته استبه هم پيوسته و منظم شده است پس بر خدا 

برخي از جدليون شيعه استدالل مي كنند مگر  مي شود پيامبر اكرم امر به  .6
و امت را بدون سرپرست رها كرده  ؟اين مهمي را به سكوت برگزار كرده باشد

__________________________________________________ 
 
 58و مقدمه المباني ص  20تفسير نوين محمد تقي شريعتي ص  1
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و چگونه است كه ابوبكر جانشين انتخاب كرد  ؟با وجود خطرات موجود ؟باشد
اهللا عليه وسلم هيچگاه از  يم   پيامبر اكرم صلولي ما مي داني  ؟ولي پيامبر نكرد

جانب خود سخني نمي گفته و هر چه  مي گفته مستقيم يا غير مستقيم به اشاره 
وحي بوده و مسلماً خداوند كه عالم الغيوب است  مي دانسته كه با انتخاب ابوبكر 

قدرت آن و پس از آن عمر نه تنها اسالم در شبه جزيره تثبيت مي شود بلكه دو ابر
همانطور كه در قرآن بر حفظ و نگهداري قرآن تاكيد .زمان نيز به زانو در  مي آيند

پس نگراني از ديد شما معنا دارد و با نگاه شما بوجود آمده و نه از ديد  .مي فرمايد
 !خداوند
قبل از طرح سئوال بعدي الزم است كه چند دليل از برتري قرآن نسبت به   .7

 :امام آورده شود
جسمي زمينـي   ،كالم خدا و كامال آسماني است برخالف امام كه الاقل ،نقرآ -
  .دارد
كتاب اهللا : اهللا عليه وسلم در آن حديث معروف ابتدا مي فرمايد يپيامبرصل -

 . عترتي يا سنتي: و بعد مي فرمايد
در هدايت و اصل و مرجع بودن قرآن هيچ اختالف اساسي بين هيچ يك از  -

  .فرق مسلمين وجود ندارد
 .قابليت نشر و نسخه برداري و در دسترس همه قرار گرفتن را دارد ،قرآن -
 . جاويدان و ابدي تا قيام قيامت است ،قرآن -
اهللا عليه وسلم كه به مـا رسـيده چنانچـه بـا      يسخنان امام و حتي پيامبرصل -

  .قرآن مطابقت نداشته باشد فاقد ارزش است
و حتي برخي دانشمندان غربي  قرآن توسط اكثر قريب به اتفاق فرق اسالمي -

 .مورد تاييد قرار گرفته است
 .براي تفسير و توضيح قرآن است ،حتي وجود امام  -
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امر به  ،پيامبر مانند عدم تعيين جانشين: با اين مقدمه اين سئوال مطرح مي شود
با عنايت به !! !يعني جمع آوري قرآن را .اين مهمي را نيز به سكوت برگزار كرد

اهللا  يقرآن حاضر به ترتيب شان نزول وجود داشت و پيامبرصل ،اكنوناينكه اگر 
عليه وسلم آنرا جمع آوري كرده بود بسياري از اختالفات ميان شيعه و سني پيش 

تمامي آيات  :ضمن اينكه )به خصوص در زمينه دو آيه تبليغ و اكمال(نمي آمد 
را بايد اضافه كنيم كه به جز اينها اين مورد  .مشخص و واضح بود ،ناسخ و منسوخ

ها برود يا چيزي به آن  حفظ مي شد از خاطره ،ممكن بود آياتي كه توسط مردم
پس چرا امر بدين مهمي را ) من كتب قر و من حفظ فر( .اضافه و يا از آن كم شود

طي اصرار حضرت عمر به حضرت  ،پيامبر به سكوت برگزار كرد و پس از آن
اگر : تي ابوبكر شك داشته و به عمر مي گويدح(.قرآن جمع آوري شد ،ابوبكر

خودش  ،ممكن است پاسخ دهيد خداوند)  !اينكار الزم بود پيامبر آنرا انجام داده بود
  : وعده حفظ آنرا داده است و براي همين پيامبر آنرا جمع آوري نكرد ولي ،در قرآن
ـ بـا عـرض شـرمندگي ـ يعنـي      ؟پس چرا عمر و ابوبكر جمع آوري كردند -
  ؟اوند وعدة حفظ آنرا به دست  عمر داده بودخد

با توكل زانوي شتر را : اهللا عليه وسلم به آن ساربان نگفت يمگر پيامبرصل -
  ؟ببند

الزم و ملزوم يكديگرند آيا تعجب آور نيست كه خداونـد   ،اگر امام و قرآن -
 تحريفي در دين صورت نگرفتـه  :به اين معنا كه( ؟يكي را حفظ كند و ديگري را نه
الاقل از نظر جايگـاه دينـي و نـه از نظـر جايگـاه       .و امام علي به حاشيه نرفته است

  )سياسي
كاتـب   ،اهللا عليه وسلم يچرا پيامبرصل ،اگر خداوند وعدة حفظ قرآن را داده -

 وحي داشته است؟ 

و حضـرت  ) رض(زمان توسط حضـرت ابـوبكر    اگر قرآن در آن :و در انتها -
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ردآوري نشده بود آيا قرآن فعلي كه در دست گ) رض(و حضرت عثمان) رض(عمر
  ؟ماست مانند ساير كتب آسماني خالي از تحريف بود

علت عدم جمع آوري قرآن توسط پيامبر اكرم دقيقاً همان پاسخي را دارد كه در 
بر خالف سـاير  (صلي هللا عليه و سلم پيامبر: زمينه عدم تعيين جانشين داده مي شود

سي را يا به اشاره خداوند انجام مي داده و يا به مشورت مي امور مهم و اسا )انسانها
گذاشته و كمتر راساً تصميم گيري مي كرده تصميمات او يا به اشاره وحي بـوده يـا   

و از آنجا كه خداوند در زمينه جمـع آوري قـرآن و انتخـاب     .با مشورت با اصحاب
نرا به سكوت برگـزار  اهللا عليه وسلم نيز آ يجانشين دستوري صادر نكرده پيامبرصل

آيـه كـه از سـگ     6660اين دو كار به آن اندازه مهم بودند  كه در كنار .(كرده است
اصحاب كهف تا پشه و مورچه در آن آمده و حتي خدا فرموده هيچ تـر و خشـكي   

 .يك آيه نيز به ايـن دو مـورد اختصـاص داده شـود     .رادر اين كتاب فرگذار نكرديم
آزمايشي براي شيعه باشد كه آخرت خود را بـر سـر آن بـر    البته شايد اين امتحان و 

حتي در خصوص كتابت و ثبت احاديث نيـز آيـه اي و حتـي حـديثي     ()  !!!باد دهد
  ) !وجود ندارد كه به عمر اعتراض مي كنند كه چرا احاديث را سوزاند

چرا در مدينه حتي يك نفر از طرفدران  )پرسش بسيار كليدي و اساسي( .8
نفر از  250،الدين در الفصول المهمه ه بنا به قول سيد شرفك)ع(حضرت علي 

 ،فضل بن عباس  ،زبير ،مقداد  ،سلمان ،ابوذر ،عمار: مانند(اصحاب بوده اند 
قيس بن سعد بن عباده و  ،ابان ،ابي بن كعب ،براء بن عازب ،خالد بن سعيد،بالل

ماه از اين  2اينكه فقط با (؟  كنند هيچ اشاره اي به واقعة غدير نمي )حتي ابوسفيان 
واقعة مهم گذشته و با عنايت به اينكه حتي دو كلمه فارسي يك نفر عجم مانند 
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البته ممكن   1) كرديد و نكرديد در تاريخ ثبت شده است: سلمان فارسي كه گفت
به واقعة غدير اشاره شده ولي  :است اين ايراد بچه گانه و ساده لوحانه وارد شود كه

ولي آيا اين مسخره نيست كه اصل واقعة  !حكومتها ثبت نكرده اند مورخين از ترس
نفر از صحابه نقل و توسط مورخين  110غدير در وسط بيابانهاي عربستان توسط 

!!! ثبت شود ولي اشارة به غدير در سقيفه حتي توسط يك نفر هم نقل يا ثبت نشود
كه اصل واقعه كتمان شود  و اگر بنا به كتمان و حقيقت پوشي بوده بسيار به جا بود 

عالمه اميني در كتاب  :نكته عجيب تر اينكه به عنوان مثال !نه اشارة به آن واقعه 
الغدير موارد متعددي را ثبت كرده كه  عمر در زمان خالفتش به كساني كه با علي 

شما كه نمي دانيد و نبوديد كه در  :گفته مخالف بوده اند پرخاش كرده و با تندي مي
معرفي  ،را موالي من و هر مرد و زن و مومن )علي(پيامبر اكرم اين فرد  ،خم غدير
يعني عمر به طرف مقابل كه هيچكاره بوده پرخاش ؟براستي آيا مسخره نيست !كرد

و من !! !اهللا عليه وسلم گفت اين علي خليفه بعد از من است يمي كند كه پيامبرصل
و آنگاه ديگران !! !ايد به او توهين كنيجايگاه او را غصب كرده ام در نتيجه تو نب

 !نمي گويند تو چرا به ما پرخاش مي كني تو خودت خالفت را غصب كرده اي
واقعه غدير را به تواتر نقل كرده اند و  ،براستي آيا تعجب آور نيست كه مورخان

مانند حضرت عمر يا ساير (پس از آن نيز هر كس هر كجا اشاره اي به غدير داشته 
را ثبت كرده اند و فقط اشاره به غدير در روز سقيفه را سانسور كرده  ...)ء وشعرا 
  .شاهد طنزهاي جالبتر از اين  نيز خواهيد بود ،به مرور ،البته در اين تحقيق !اند

__________________________________________________ 
 
در كتاب تاريخ شيعه و فرقـه هـاي اسـالمي تـا     ) استاد دانشگاه تهران شيعه و(دكتر محمد جواد مشكور  1

مطلبـي  : مـي نويسـد    13ص  1362قرن چهارم  انتشارات اشراقي تهران خ جمهوري اسالمي  چاپ سوم 
كه بر ما مجهول است آن است كه چرا در اجتماع سقيفه كسي از مهاجر و انصار سخني از حديث غدير با 

اگر طرفداران علي به آن حديث ذكـري مـي كردنـد سرنوشـت     . ميان نياورده است وجود مسلميت آن به 
 ! اسالم طور ديگري مي شد 
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البالغه در موارد متعددي كه از آن حضرت درباره   همچنين چرا در نهج .9
اي به واقعة  صحبت مي كنند اشاره خالفت سئوال شده و يا خود ايشان در اين باره

از سقيفه كه بگذريم چرا در هنگاميكه مردم پس از مرگ حضرت  1؟غدير نمي كنند
آورند و ايشان تا سه روز از بيعت  عثمان رضي اهللا عنه براي اخذ بيعت هجوم مي

خودداري مي كردند هيچكدام از مردمي كه در آنجا بودند به واقعة غدير اشاره  
شما بايد با ما بيعت كنيد و اين وظيفه ايست كه از سوي  :گويند و نمي نمي كنند

و .  .به عهده شما گذاشته شد و ،اهللا عليه وسلم در غدير خم يخدا و پيامبرصل
 120توانستند براحتي بگويند كه من قبل از اين با  مي) ع(ديگر اينكه حضرت علي 

بيعت شكني كرديد و ديگر براي هزار نفر از شما در غدير بيعت كردم و همه شما 
مومن از يك سوراخ دو   : با عنايت به حديث(!! !بار دوم فريب شما را نمي خورم

بار گزيده نمي شود و با عنايت به اينكه همين مردم به خصوص به ظاهر شيعيان 
  )خون به دل ايشان كردند و مجددا بيعت شكني كردند ،كوفه
ولـي   !لي در تاريخ ثبـت نشـده اسـت   ممكن است پاسخ دهيد اشاره شده و .10

نفـر از اصـحاب نقـل شـده باشـد       110چگونه ممكن است كه واقعه غدير توسـط  
اهللا عليه  يبه همراه خطبه طوالني پيامبرصل) ....وسط بيابان گرم بدون قلم وكاغذ و(

ولـي   ...و 2وسلم و اشعار حسان ابن ثابت و سخنان حضرت عمر و قصه سال سائل
__________________________________________________ 

 
البته در برخي متون تاريخي از قول حضرت علي و ديگران به اين حادثه اشـاره شـده اسـت ولـي ايـن       1

فقط از زمـان   -2. . )  .در برابر معاويه و ( جهت تعيين برتري و مقام واالي  آن حضرت بوده   -1:اشاره 
شورايي كه منجر به انتخاب عثمان شد اين واقعه نقل شده و حتي يـك نفـر در جريـان سـقيفه تـا زمـان       

به هـر حـال   ) . يا الاقل اينجانب موفق به يافتن آن نشدم .( انتخاب عثمان به اين واقعه اشاره نكرده است 
هد بي شمار موجود ، به احتمال قريـب بـه يقـين    در اصل واقعه شكي نيست ولي با توجه به قرائن و شوا

 .برداشت شيعه از اين واقعه اشتباه است 
سـاخته و  . . . البته به زودي ثابت مي كنيم كه بسياري از اين موارد مانند نزول عذاب و اشعار حسـان و   2

 .پرداخته ذهن مورخان در سده هاي بعدي است
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جريان سقيفه حتي يك كلمه و يك اشاره به واقعـه غـدير از جانـب    در مدينه و در 
 ،آيا اين بدان معنا نيست كه موضوع غـدير  ؟حتي يك نفر در تاريخ ثبت نشده است
و اگر كسي جرات ثبت حتي اشـاره اي بـه    ؟چيز ديگري غير از خالفت بوده است

بـا تمـام   جـرات شـرح غـدير     ،نفـر  110پـس چگونـه    ،در سقيفه را نداشته  ،غدير
ضمناً همـين پاسـخ را مـي تـوان در مـورد ادعـاي       !!! ؟ اند جزئيات مربوطه را داشته

يعنـي اگـر   .(سوزاندن احاديث مربوط به فضايل حضرت علي از طـرف عمـر را داد  
مانده پس چطور  مكتوم مي ،خفقاني بوده بايد احاديث و روايات مربوط به غدير نيز

حتي  يـك اشـاره هـم بـه آن در سـقيفه نشـده       واقعه غدير اينهمه متواتر است ولي 
 !) ؟است
شهادت دو مرد عادل براي اثبات امري كـافي اسـت    ،مي دانيم كه در اسالم .11

و طرفداران ايشـان  ) ع(حضرت علي  ؟مگر بيشتر اهل مدينه با ابوبكر بيعت نكردند
  .نيز به شيوه انتخابات معترض بودند كه چرا حضور نداشتند و نه به اصل انتخابات

طبق نص بوده و در ) ع(خالفت حضرت علي (: ممكن است پاسخ داده شود -
اين زمينه مردم اجازه شوري نداشته اند زيرا اگر امور الهي را تابع نظر مردم شود 

جالب است كه پاسخ شما در همين ايراد نهفته  )همه چيز منحرف و مسخ مي شود
نصوص قرآني را به اين  )رينانصار و مهاج(اگر مردم مدينه و عموم اصحاب  .است

چيزي به نام  ،راحتي دستخوش راي و نظر اكثريت قرار مي دادند كه اكنون ديگر
تابع نظر  ،پس چرا فقط همين يك مورد خاص ؟اسالم به دست ما نرسيده بود

و از ديدگاهي ديگر آيا با اين وضعيت نبايد در تمام آنچه از سنت  ؟اكثريت شد
زيرا تمام رواياتي كه مبين سنت نبوي  ؟است شك كنيمنبوي به دست ما رسيده 

بيشتر احاديثي كه (.روايت شده و به ما رسيده است ،است از جانب همين اصحاب
شيعه نقل مي كند به اصحاب پيامبر اكرم ختم مي شود و اگر آنها مرتد شدند و يا 

رده اند اين چنين با آيات قرآن و روايات نبي اكرم در خصوص واليت علي بازي ك
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تمام آنها  ،هيچ اعتباري به سخنان و نقل قولهاي آنان نيست و طبق اصول علم رجال
  !)تضعيف شده و سنديت بيشتر سخنان نبي اكرم زير سئوال مي رود

به اين راحتي بيعت خود را  )از جمله انصار و مهاجرين(هزار نفر  120اگر  .12
و ابـوبكر اينقـدر اصـرار     شكستند پس چرا عمر) ع(در روز سقيفه با حضرت علي 
،  زيرا اين نشان مي دهد بيعتهاي آن مردم! داشتند؟ ،شديد به گرفتن بيعت از ديگران

آن هم وقتي كـه مـي    1امري سرسري و بيهوده بوده و مي شده براحتي آنرا شكست
اهللا عليـه وسـلم و    يبيعتي كه طبق سفارش پيامبرصل )البته طبق خياالت شيعه(شده 

 !!بوده را شكست )يه تبليغآ(فرمان خدا 
اهللا عليه  يعالقة شديدي به پيامبرصل ،مي دانيم كه عموم انصار و مهاجر .13

براي نمونه در جريان صلح حديبيه با پيامبر  بيعت مي كنند كه در (وسلم داشته اند 
آب وضوي پيامبر را براي : به قول فرستاده كفار .تا پاي جان بجنگند: صورت لزوم
چرا  ...)گوش به فرمان پيامبر بودند و ،دزديدند و مانند يك عاشق تبرك از هم مي

اهللا عليه وسلم وجود داشته دستور او  يبا اين عالقه شديدي كه نسبت به پيامبرصل
بدون  ،توسط همه ،در همان روز وفات ايشان) ع(مبني بر خالفت حضرت علي 

كه پايه ( ؟ته مي شودهماهنگي قبلي و بدون دليل و به صورت همزمان زير پا گذاش
توسط انصار  ،گرچه ابوبكر خليفه شد ولي تجمع اوليه .انصار بوده اند :گذار آن
 )بوده

__________________________________________________ 
 
ي كنيم كه بيعت شكني در عرب مربوط بـه دهـه هـاي بعـدي     البته در جاي خود به اين موضوع اشاره م 1

و اين موضوع حتي بنا به گفتـه حضـرت   . بوده و در ابتدا اعراب به هيچ وجه بيعت خود را نمي شكستند 
و اگر هم مردم بيعت خود را با عثمان . يكي از معدود صفات پسنديده اعراب جاهلي بوده است ) ع(علي 

كه توسـط عـده كمـي هـم صـورت      ( او بوده و داليل متعدد اين بيعت شكني شكستند ظلم و ستم واليان 
 .در تاريخ ثبت است ) گرفته 
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اصـحاب در زمـان   (: برخي از جدليون شيعه در اينجا پاسخ مـي دهنـد كـه    .14
 )حيات پيامبر نيز مخالفت مي كردند و مخالفت آنها در سـقيفه امـر تـازه اي نبـوده    

  .آوريم د بعدي در پاسخ شيخ شرف الدين ميپاسخ اين شبهه را در بن
يكي ديگر از پاسخهايي كه جنبه كلي گويي و سردرهوا بودن و غيـر علمـي    -

بودن آن كامالً مشهود است و به عنوان نمونه اي از طرز اسـتنباط علمـاي شـيعه و    
نحوة پاسخ آنها به سئواالت آورده مي شود، پاسخي است كه شيخ شرف الـدين بـه   

براي من جاي تعجب اسـت كـه چـرا    " :عالم سني سئوال كرده .مي دهدعالم سني 
يعني شما بهتر از  ،حضرت علي در جريان سقيفه به واقعه غدير اشاره اي  نمي كنند

  !ايشان اطالع داريد
ـ   1248(پرسـش از ســوي  شــيخ ســليم بشـري مــالكي مصــري شــبرخيتي    "
ده اخير است كه دو بار بـه  شود او از عالمان بزرگ مصر در س مطرح مي) ق.ه1335

پاسخ دهنده  عالمه سيد عبدالحسـين شـرف الـدين موسـوي     . رياست االزهر رسيد
از بزرگـان علمـا و مراجـع و مصـلحين و فقهـاي       1)1377ـ   1290(عـاملي لبنـاني   

  .اجتماعي و آزاديخواه شيعه
 رددر مسائل ديني و ايدئولوژيكي اسالمي , نامه 112, ميان اين دو عالم مسلمان

نامه هاي شيخ سليم شبري نوعاً به صورت پرسش است و طـرح  . بدل شده است و
)) المراجعات((اين نامه ها كتاب  .و نامه هاي شرف الدين پاسخ و توضيح, موضوع

كه متن عربي آن تاكنون بارها به چاپ رسيده است و به چنـد  , را پديد آورده است
  .زبان نيز گردانيده شده است

  :گويد چنين مي, 101در نامه , شيخ سليم بشري

__________________________________________________ 
 
  . من كمال احترام را براي شخصيت ايشان قائلم ولي معتقدم در اين زمينه راه بر خطا رفته اند  1
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تنها يك چيز مانده كه ناشناخته اسـت  . خدا را شكر, حقيقت محض آشكار شد
گذارم تا پرده از آن برگيري  آن را با تو در ميان مي .و من از آن تصور روشني ندارم

بـه  , با ابوبكر و بيعت كننـدگان بـا او  , در روز سقيفه, چرا امام. و علتش را بازگويي
تان  و شما شيعه همواره تكيه, كه درباره خالفت او بود) احاديث صريحي(ي نصوص

بهتر از ايـن امـور   , از خود علي, استدالل نكرد؟ آيا شما شيعه, بر اين نصوص است
  !! !خبر داريد؟

   :)1 02نامه(پاسخ شيخ شرف الدين 
در  دانند كه امام و ديگر دوستانش از بني هاشم و غير بنـي هاشـم   همه مردم مي

آنـان از سـقيفه و آنچـه در    . بيعت با ابوبكر حضور نداشتند و پا به سقيفه نگذاشتند
: آنان با همه وجودشان سر گرم مصيبت بـزرگ بودنـد  . گذشت دور بودند سقيفه مي

اهللا عليـه وسـلم    يمرگ پيامبر و به وظيفه واجب و فوري كفن و دفـن پيـامبر صـل   
از طرف ديگر تـا آنـان   . انديشيدند چيزي نمي و جز به اين حادثه به. 1پرداخته بودند

مشغول جمع كردن بدن پيامبر و اداي مراسم نماز و دفن او بودند مردم سـقيفه كـار   
و از بـاب رعايـت   . خود را كردند و مسئله بيعت با ابوبكر را سر و صـورت دادنـد  

احتياط و دور انديشي در برابر هر نظر يا حركت مخالف كه باعـث درهـم ريخـتن    
  .شد متفقاً ايستادگي ميكردند شكيالتشان ميت

بنابراين علي كجا بود و سقيفه كجا؟ علي كجا بود و ابوبكر كجا؟ علي كجا بود 
و بيعت كنندگان با ابوبكر كجا تا بتواند براي آنـان اسـتدالل كنـد؟ و پـس از آنكـه      

ز سـويي  جريان سقيفه راه افتاد و زمام امور را آنان به دست گرفتند شد آنچه شـد ا 
و چنان شد كه نه علـي  . زيركي كردند و از ديگر سو قلدري و خشونت نشان دادند

__________________________________________________ 
 
معتبر روز دوشنبه وفـات   البته همه اينها بازي با كلمات و بازي با تاريخ است پيامبر اكرم طبق تمام متون 1

كرده و روز چهارشنبه يعني سه روز بعد دفن شده و تمام مردم مدينه بر ايشـان نمـاز خوانـده و ابوعبيـده     
  ) . .بر پيامبر را حفر مي كند و كه در سقيفه نقش مهمي را در خالفت حضرت ابوبكر ايفا كرده ق( الجراح 
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كسي گوش شنيدن يا . توانست به حديث استدالل كند و نه غير علي  هيچ كس نمي
توانند با  امكان انعطاف به طرف مضمون حديث نداشت؟ آيا در زمان ما چند نفر مي

فتند به طوري كـه قـدرت آنـان را از ميـان     كساني كه قدرت را در دست دارند در ا
بردارند و دولتشان را سرنگون كنند؟ و آيا اگر كسي قصد چنين كاري داشـته باشـد   

و اكنون تو گذشته را به بازمان حاضر بسنج كه  .گذارند؟  هيهات هيهات آزادش مي
  .مردم همان مردمند و زمانه همان زمانه است
ديد جـز   اي استدالل و استشهاد نتيجه اي نمياز اينها گذشته علي در آن روز بر

كـه اسـالم دوران نخسـتين خـويش را     (بر پا شدن فتنه و آشـوب و در آن شـرايط   
داد كه حق او ضايع شود امـا   ترجيه مي)گذرانيد و نهال دين تازه كاشته شده بود مي

علي بخوبي متوجه خطرهايي بود كه ديـن اسـالم و كلمـه    . شر و آشوبي برپا نگردد
ابيطالـب در آن ايـام بـه مصـيبتي      بن در واقع علي. كرد را تهديد مي))  ال اله اال اللّه((

گرفتار شده بود كه احدي بدان گونه مصيبت گرفتار نشده اسـت زيـرا بـار دو امـر     
با آنهمه نص و وصـيت و  , يكي خالفت اسالم: كرد بزرگ بر دوش علي سنگيني مي

متوجـه  , و اينهمـه , سلم درباره آن رسـيده بـود  اهللا عليه و يسفارشي كه از پيامبرصل
كشيد و با شكوه هاي دلگداز و جگر خـراش او را   علي بود و در گوش او فرياد مي

دوم آشوبها و طغيان هايي كـه ممكـن بـود منتهـي     . خواند به شور و حركت فرا مي
و ريشـه كـن   , شود به از هم پاشيدن جزيرة العرب و مرتد شدن اعراب نو مسـلمان 

داند يافتن منافقان مدينه و ديگر اعراب منافق و دو رويـي كـه بـه     اسالم و مي شدن
تر از هـر كـس    تر و نفاق پيشهم اهل نفاق و دو رويي بودند و كافر مجر, نص قرآن

ديگر بودند و از هر كس ديگر دورتر بودند از فهم و هضـم حـدود احكـام خـدا و     
آري مسلمانان در . وسلم قوت يافته بودند اهللا عليه ياينان با از ميان رفتن پيامبر صل

, در شبي زمسـتاني , اي بودند سيل زده مانند گله, )ص(پس از رحلت پيامبر, آن روز
گرفتار شده ميان گرگهاي خونخوار و حيوانات درنده و مسيلمه كذاب و طليحة بن 
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اي و رجاله هايي كه دور و بر اينان گرد آمده بودند و بـر , خويلد و سجار بن حرث
در , دو امپراطوري روم و ايران, عالوه بر اين. فشردند محو اسالم و مسلمين پاي مي

ده ها مانع و مشكل ديگر بود , و به جز اينها همه. در كمين اسالم بودند, آن روزگار
توزي با محمد و خاندان محمـد و اصـحاب محمـد بودنـد و      هكه همه در حال كين

كه همـه اعتبـارات اشـرافي و امكانـات مختلـف      (براي گرفتن انتقام خود از اسالم 
خواسـتند اسـالم را    مـي . زدنـد  اي دست مي به هر وسيله, )استثمار را نابود كرده بود

بـا نشـاط و شـتاب گـام بـر      , و در راه اين مقصـود . براندازند و ريشه اش را بكنند
رصت براي كارشكني و تخريب ف, ديدند كه با مرگ رهبر اسالم چون مي. داشتند مي

كوشيدند تـا ايـن فرصـت را مهـار كننـد و از       از اين رو مي. خوبي پيش آمده است
در , آري. بهره گيرنـد , پس از استقرار يك نظام داخلي, سرپرست شدن مسلمانان بي

و طبيعي بود كه ماننـد علـي بـن    . علي بر سر دو راهي بزرگ رسيد, چنين شرايطي
نهايت . مسلمين كند و چنين هم كرد حق خالفت خويش را فداي اسالم و, ابيطالبي

حفـظ كنـد و در   , كه خالفت خودش بـود , براي اينكه نظريه خالفت حقه اسالم را
موضعگيري الزم را كرده  .برابر كساني كه حق اسالمي خالفت را از او سلب كردند

باشد ـ البته آن هم باز به صورتي كه شق عصاي مسلمين نشـود و فتنـه برنخيـزد و     
در خانـه نشسـت و بيعـت    , ست دشمن داده نشود ـ براي اين مقصـود  فرصت به د

در صورتي . تا اينكه او را بزور ـ اما بي خونريزي ـ از خانه به مسجد آوردند   , نكرد
حجتي براي خالفت او نميمانـد  , كه اگر علي خود به پاي خود براي بيعت رفته بود

اما علي با اين روش . شتگ برهان حق آشكار نمي) و هر طالب حقّي(و براي شيعه 
خالفت حقه اسـالم    هم اسالم را حفظ كرد و هم صورت شرعي: دو كار كرد, خود

حفـظ اسـالم و خنثـي    , و چون نگريست كه در آن روز و آن شرايط .را نفراموشاند
, )بـا سـران امـت   (متوقف است بر عدم درگيري او , كردن فعاليتهاي دشمنان اسالم
و , و ايـن همـه بـراي حفـظ امـت بـود      . فه در نياويختچنين كرد و با خالفت سقي
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و , پوشي از مناصب خويش براي خـدا  و چشم, و نگهداشت دين, حراست شريعت
حفـظ اسـالم و   (يعنـي علـم بـه اهـم     , اداي امري كه شرعاً و عقالً بر او واجب بود

اي كـه دو تكليـف تعـارض     در مرحلـه , )حفظ خالفت حقه(و ترك مهم ) مسلمين
نه به علي اجازه مي داد كـه شمشـير در   , است كه شرايط و محيط آنروز  اين. كنند

و نه جامعه آن روز مدينه را ـ جامعه نو مسلمانان را ـ زير ضـربه    , ميان مردم گذارد
و با اين همه كـه   .هاي استدالل و سخنراني و تكفير و تخطئه متزلزل و متشنج سازد

همـواره بـا روشـي    , ز آن روز تـا امـروز  ا, علي و اوالد علي و عالمان شـيعه , گفتيم
احاديث وصايت را ذكر كرده اند و نصوص روشن نبوي را در ايـن بـاره   , حكيمانه

  "والسالم . چنانكه بر مردم آگاه پوشيده نيست. نشر داده اند
محور عمده پاسخ شيخ شرف  .پاسخ شيخ شرف الدين در اينجا تمام مي شود 

رعايت مصلحت از جانب حضرت علي ـ وجود  :چرخد الدين دور اين سه نكته مي
   .اهللا عليه وسلم يخفقان ـ  وجود فرهنگ مخالفت در اصحاب پيامبرصل

  : ولي سئوال اينجاست
  

  :فرهنگ مخالفت در اصحاب •
اگر به كل حوادث زمان رسول خدا و جانفشاني ها و هجرتها و گذشتن از  -

مخالفت را پيدا كنيد اين ادعا را نگاه كنيد و بعد چند مورد معدود .. .مال و فرزند و
چطور آنهمه موافقت و تاييد و از جان گذشتگي . بسي مضحك خواهيد ديد

و چگونه پيامبر  ؟شاهد آورده مي شود ،فراموش شده و چند مورد مخالفت معدود
منافقين (اند توانست بر آنهمه مشكالت  با افرادي كه هميشه روحيه مخالفت داشته

اهللا عليه وسلم  يو چرا پيامبر اكرم صل ؟غلبه كند ...)كفار مكه و و يهوديان مدينه و
 ياصحاب پيامبر اكرم صل ،در حقيقت ؟با اين افراد به دفعات مشورت مي كرده اند

اهللا عليه وسلم با آنهمه تعاريفي كه در قرآن از آنها شده بيشتر روحيه موافقت و 



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

همه مشكالت و كارشكني منافقين و همكاري داشته اند و گرنه محال بود اسالم با آن
پيروز شود اگر مخالفت اصحاب را هم بخواهيم  ،يهود و دشمني هاي كفار قريش

مواردي كه از مخالفت اصحاب در تاريخ ثبت شده نيز يا   !ضميمه اين موارد كنيم
 يتوسط يكي دو نفر از اصحاب بوده و يا بالفاصله پس از توضيح پيامبر اكرم صل

بيشتر مخالفتها نيز با نظرات  .سلم آن مخالفت به موافقت بدل شده استاهللا عليه و
در موافقت كامل كه ديگر شوري  ،شوري يعني مخالفت(و آراء شخصي پيامبر بوده 

مبني بر مخالفت اصحاب با نص صريح آيات  ،و چيزي در تاريخ )معنايي ندارد
يعني  .مرداب :نظر يعني نبودن اختالف عقيده و :عالوه بر اين .قرآني وجود ندارد

تعفن و گنديدن و همين اختالف نظرهاست كه باعث رشد و ترقي مي شود به قول 
 .آراء خود را به هم بكوبيد ،براي رسيدن به پاسخ صحيح :حضرت علي

شيخ شرف الدين در كتاب الفصول المهمـه خـود نـام تعـدادي از مخـالفين       -
مستقيم چنين نتيجه گيـري كنـد  كـه    حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه را آورده كه غير 

ولـي وقتـي بـه قـول      .دليل مخالفت آنها وجود نص بر جانشيني حضرت علي بوده
اهللا عليه وسـلم   ياصحاب پيامبر اكرم جرات مخالفت با پيامبرصل ،شيخ شرف الدين

پـس   ؟را داشته ا ند چرا انتظار داريم جرات مخالفـت بـا ابـوبكر را نداشـته باشـند     
ه معدود با حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه نيز نـه بـه خـاطر نـص بـر      مخالفت آن عد

  !جانشيني علي بلكه مبتني بر وجود فرهنگ مخالفت در آنها بوده است
اهللا عليه وسلم زنده بـوده كسـي    يشما در موارد ديگر مي گوييد تا پيامبرصل -

را نداشت و به محـض رحلـت    )جانشيني حضرت علي (جرات مخالفت با اين امر 
اصـحاب در زمـان    ؟باالخره تكليف چيست !شان همه جرات مخالفت پيدا كردنداي

اگر طبق عقيده شما اصحاب حتي در مـوارد  !! !كردند يا نه حيات پيامبر مخالفت مي
كوچكتر از اين در زمان حيات رسول خدا مخالفت مي كردند چگونه اسـت كـه در   

نـه در واقعـه    ،ت نشده اسـت اين مورد به اين مهمي هيچگونه مخالفتي در تاريخ ثب
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از  ،حتي يك مورد اعتراض بسيار كوچـك  ،نه قبل از آن و نه حتي بعد از آن ،غدير
به خصوص از حضـرت عمـر كـه در جريـان صـلح      ( 1؟ كنيم اصحاب مشاهده نمي

حديبيه آنهمه معترض بود چگونه است كه در غدير جلـو مـي رود و بـه حضـرت     
ها دال بـر آن نيسـت كـه منظـور      ين قرائن و نشانهآيا تمام ا  !!!علي تبريك مي گويد

خالفت حضرت علي نبوده و تمـامي افـراد حاضـر نيـز      ،اهللا عليه وسلم يپيامبرصل
  )همين برداشت را از سخنان ايشان  كرده اند؟

بوده اند به واقعة غدير و آيات ) ع(چرا آن تعدادي كه طرفدار حضرت علي  -
  ؟اشاره اي نمي كنند ،وسلم اهللا عليه يالهي و سخنان پيامبرصل

مانند حضرت عمركـه هميشـه   (آيا چند مورد مخالفتي كه توسط برخي افراد  -
را مي توان به كل افراد  )به سرعت احساساتي مي شده و سريعاً نيز پشيمان مي شده

اهللا عليـه   ينسبت داد و مخالفت كردن را جزو روحيه و فرهنگ اصحاب پيامبرصـل 
اهللا عليه وسلم با همين افراد معدود  ياست كه پيامبرصل پس چگونه ؟وسلم دانست

توانست بر  ...)مانند وجود منافقان و يهود و كفار و(و ضعف مادي و شرايط دشوار 
همه مشكالت غلبه كنند؟ زيرا يك رهبر نمي تواند با كساني كه روحيـه و فرهنـگ   

  .مخالفت دائمي و سرپيچي دارند كاري از پيش ببرد
بـه خصـوص   (در اسـالم حتـي يـك مـورد مخالفـت اصـحاب       در تاريخ ص -

حضرت علي و حضرت عثمان رضـي اهللا عنـه و حضـرت عمـر رضـي اهللا عنـه و       
بـا آيـات الهـي     ...)حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه و طلحه و زبير و سعد ابن عباده و

اهللا  يهرگاه مخالفتي بوده با اظهار نظرهاي شخصي پيامبرصل .را سراغ نداريم )نص(
  )مانند جنگ احد(يه وسلم بوده عل

__________________________________________________ 
 
مان سنگي به سر او فـرود آمـد و متعاقـب آن سـوره سـال      البته در مورد فردي كه اعتراض كرد و از آس 1

  ! اين سوره مكي است : سائل بعذاب واقع نازل شد با عرض شرمندگي بايد بگويم 
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و اظهار نظر و اگر بنا شود به صـرف هـر گونـه     !نفس شوري يعني مخالفت -
هـر   :همانگونه كه هم اينـك در قـرن بيسـتم نيـز    (مارك كفر و نفاق بزنيم  ،مخالفت

پس آيات مشورت و شـوري چـه    !)مخالفتي را مارك منافق و ضد انقالب مي زنند
  ؟معنايي دارد

  ابوبكر ـ: كه نگاهي به سردستة مخالفان در سقيفه بيندازيمجالب است  -
در زمان  ،به غير از حضرت عمر از هيچكدام اين افراد .ابوعبيده جراح ـ  عمر 
اهللا عليه وسلم حتي يك مورد مخالفت هم در تاريخ ثبت  يحيات پيامبر اكرم صل

ص در به خصو(نشده بلكه بر عكس هر چه ثبت شده اطاعت محض بوده است 
 )!!!آيد حتي زماني كه صحبت از طالق حضرت عايشه به ميان مي  ،مورد ابوبكر

هيچگـاه جنبـه عمـومي     ،اهللا عليه وسـلم  يمخالفتها در زمان حيات پيامبرصل -
آن هـم  بـا     ،به جز يك مورد بر سر شيوه تقسيم غنائم آن هم توسط انصار(نداشته 

موافقـت خـود را نشـان     ،گريه كنان ،راهللا عليه وسلم همه انصا يسخنراني پيامبرصل
بلكه توسط يك يا دو يا سه نفر مطرح شده يا به آن دامن زده مي شـده   )!!!مي دهند
 .است
علت تمام مخالفتهاي معـدودي كـه در زمـان حيـات پيـامبر از سـوي عـدة         -

ولـي علـت پيمـان شـكني      .آمده در تاريخ ثبت و مشخص است معدودي بعمل مي
آن هـم پيمـان   (  ؟در سقيفه بني ساعده چه چيزي بوده است اصحاب پيامبر با علي

روز قبـل بـوده آن هـم بـدون همـاهنگي آن هـم بـه         70شكني بيعتي كه متعلق به 
و  )كنار گذاشتن حضرت علـي (به عبارت ديگر اين مخالفت ) صورت دسته جمعي

تـا پـس از    ؟متعاقب آن خالفت ابوبكر چه سودي براي انصـار و مهـاجرين داشـته   
بـه  !!! ؟ جهنمي كنند ،مه فداكاري خودشان را فقط به خاطر خالفت يك نفر ديگرآنه

خصوص با عنايت به اين نكته كه انصار در بدو ورود پيامبر اكرم از دور عبداهللا ابن 
رونـد   ابي ـ كه مي خواسته پادشاه شود وبعدها سردسته منافقان مي شود ـ كنار مـي   
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مـاركي زده   ،شان بوده پس چگونه به ابوبكريعني كسي كه همشهري و از قبيله خود
 ؟ گرد او را گرفتند ،شود كه بعد بگوييم انصار به خاطر آن

در نامه خود به مالك اشتر مـي نويسـند بايـد نزديكتـرين     ) ع(حضرت علي  -
زيرا رهبر و فرمانـده نيـازي بـه     .افراد به تو منتقد ترين و مخالفترين آنها به تو باشد

و وجود انتقاد و مخالفت است كـه   .قاب چين چاپلوس ندارديك عده بادنجان دور
پس چرا نبايد چند مخالفت معدود اصحاب  .موجب رشد و پيشرفت امور مي شود

 .  را با گمان فاسد خود تجزيه و تحليل كنيم
نفس بيعت بسيار مهم بوده و بيعت شـكني گنـاهي بسـيار     ،در فرهنگ عرب -

آنوقـت شـما    .آن هم از جانب كفار جـاهلي بزرگ و نابخشودني به شمار مي آمده 
اهللا عليه وسلم پس از آنهمه جانفشاني، بالفاصـله پـس    يمعتقديد اصحاب پيامبرصل

آن هم بيعتـي كـه بـر خـالف بيعتهـاي دوران       ؟از رحلت پيامبر بيعت شكني كردند
 جاهلي بر مبناي  فرمان مستقيم خداوند و رسول او بوده است؟ 

ايشان هر گاه سخني مـي گفتنـد اصـحاب سـئوال مـي       ،در زمان پيامبر اكرم -
اهللا عليه وسلم مي  يو اگر پيامبرصل ؟كردند اين دستور خداست يا نظر شخص شما

آنها متوجه مي شدند كه مي شود مخالفـت كـرد و نظـرات     ،فرمود نظر شخص من
اهللا عليـه وسـلم نيـز از راي اكثريـت      يو پيامبرصـل  )شوري(شخصي را ابراز نمود 

نمونه مشخص آن جنگ احد است كه بيشـتر جوانـان معتقـد بـه      .مي كردند تبعيت
اهللا عليه وسلم و برخي از پيرمردان معتقد بـه   يخروج از مدينه بودند ولي پيامبرصل

دفاع از داخل شهر بودند ولي چون جوانان تعداد بيشتري بودند موفق به جلب نظر 
 . پيامبر مي شوند

مشخص بـوده يعنـي    ،الفتها در زمان پيامبر اكرماز ابراز برخي مخ ،نيت افراد -
مخالفت مي كردند و چهره منافقان در مخالفتهـا   ،از روي خامي و احساسات ،بيشتر

 ابـن ابـي و يـاران    مانند رجوع از بـين راه عبـداهللا  (در تاريخ ثبت و مشخص است 
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 ) منافقش در جنگ بدر
فتهاي اصحاب در سيد شرف الدين در يكي از كتب خود دهها مورد از مخال -

اهللا عليه وسلم را نقل كرده تا اينگونه تحليل كند كه بنابراين  يزمان پيامبر اكرم صل
اهللا عليه وسلم در سقيفه بني ساعده امر تازه  يمخالفت آنها پس از پيامبر اكرم صل

با اين تز  -1: شود اكنون در اينجا دو سئوال مطرح مي .اي نبوده و سابقه داشته است
چندان گاليه اي داشته باشيد ) ع(ار شما نبايد از عدم انتخاب حضرت علي و پند

زيرا به قول شما وقتي اصحاب در زمان نبي اكرم با ايشان كه پيامبر خدا و متصل به 
آيه قرآن در حق علي و هزاران  300و در سقيفه نيز (وحي بوده مخالفت مي كردند 

چرا بايد انتظار داشته باشيم كه در  )1حديث پيامبر در حق علي را زير پا گذاشتند
ساله  كه تازه به او وحي  33صورت انتخاب حضرت علي به خالفت يعني جواني 

كردند و بي چون و چرا از فرامين ايشان اطاعت مي  هم نمي شود همه موافقت مي
محققين شيعه علت اصلي و ريشه اي مخالفتها با حضرت علي در زمان  -2 ؟كردند

ن را روش حضرت عمر و حضرت ابوبكر و حضرت عثمان در خالفت ايشا
كنند كه  زمامداري مي دانند و اين تحليل جناب سيد شرف الدين را فراموش مي
اهللا عليه  يعمر و عثمان در اين زمينه نقشي ندارند بلكه اصحاب پيامبر اكرم صل

مر و وسلم در زمان حيات نبي اكرم نيز چنين روحيه اي داشته اند پس گناه ع

__________________________________________________ 
 
مـردم  . البته اگر چنين اغراقي صحت داشته باشد كه در اين زمينه جاي حرف و نقل بسـيار زيـاد اسـت     1

يله خالصانه ايمان مي آورند و تا آخرين لحظه و درتمامي مدينه به محمد يتيم فقير رانده شده از شهر و قب
در ) كه آنهمه آيـات  و روايـات در سـتايش ايشـان نـازل مـي شـود       ( شرايط دشوار در كنار او مي مانند  

حاليكه قبل از آن هيچ آيه اي از سوي خدا و هيچ حديثي از هيچ پيامبري در تاييد حضرت محمد نشنيده 
قيفه همين افراد هزاران حديث و آيه در حق علي را شـنيده و بـدون هـيچ دليلـي     بودند ولي ناگهان در س

آيا تحليلهاي شيعه ، تاريخ را تبديل به طنـزي مسـخره   !!!! اولين سنگ مخالفت را در آنجا بنا مي گذارند؟ 
 نكرده است ؟
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البته وقتي تحليلها بر اساس تعصب و يا اشتباه و يا  .عثمان در اين ميانه چيست
 .گذارد دروغ شكل بگيرد راهي جز تناقض پيش پاي انسان نمي

و  )آيـه تبليـغ  (با نيت مخالفـت بـا آيـات الهـي      ،افراد حاضر ،اگر در سقيفه -
د هم جمع شده بودند اهللا عليه وسلم و زير پا گذاشتن آنها گر يدستورات پيامبرصل

امامان از قريشند  ،االئمه من القريش :پس چگونه است كه ابوبكر با ذكر يك حديث
توانست براحتـي تمـام   ) كه فقط خودش و يكي دو نفر ديگر از پيامبر شنيده بودند(

به خصوص خزرج و در راس آنها سعد ابن عبـاده كـه چيـزي نمانـده بـود      (انصار 
آن هم در شهر خودشـان و در محـل تصـميم گيـري     !! !؟را مجاب كند )خليفه شود
 !!  !خودشان
زيرا  ؟اگر انسانها مخالفت و انتقاد نكنند تفاوت آنها با گوسفند در چيست -

نفس  ،آيا با اين تحليل ؟فقط حيوانات هستند كه قدرت انتخاب و انتقاد ندارند
: نويسد ؟ مگر حضرت علي در نامه خود به مالك نمي شود شوري بي معني نمي

پس چرا   ..بايد نزديكترين افراد به تو منتقد ترين و مخالف ترين آنها به تو باشند
شما از نزديكان پيامبر در تمام صفحات تاريخ انتظار تبعيت محض بي چون و چرا 

بر تو است كه نظرت را : فرمايد يا آنجايي كه حضرت علي به ابن عباس مي( ؟داريد
حتي مي توان بر  .)كنم ايت طبق راي خود عمل ميبه من بگويي ولي من در نه

زيرا ايشان مخالفت و  .همين مبنا مناسبات حضرت علي با خلفاء را تفسير كرد
و تنها راه  .انتقاد مي كردند و با آنها رفت و آمد و نشست و برخاست هم داشتند

هفته البته تناقضي كه براي شما بوجود آمده ـ در همين نكته ن  حل اين تناقض ـ
اختالف در امت من (اختالف امتي رحمه  :در ادامه مي توان به حديث) است

و اگر پروردگارت : سوره مباركه هود اشاره كرد 119و  118و آيات  )رحمت است
قرار مي داد ولي  )بدون هيچگونه اختالف(مي خواست همه مردم را امت واحده 

: د و براي همين آنها را آفريدآنها همواره مختلفند مگر آنچه پروردگارت رحمت كن
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]مخَلَقَه كذَللو فرمان پروردگارت قطعي است كه دوزخ را از  } 119:هود{] و
  .جن و انس پر كند

اگر اختالف و تفاوت نبود هيچگاه چرخ جامعه بـه حركـت در نمـي آمـد و      -
 درست مانند انگشتان يك دست كه اگر تمام آنها يك .تمدن رو به تكامل نمي رفت

خواسـت   اگر خدا مـي  .اندازه بود انسان به توسط آنها قادر به انجام هيچ كاري نبود
 .بيافريند ...مي توانست به راحتي همه را يك شكل و با يك طرز فكر و

آفت نويسندگان شيعه است زيرا در جايي  ،متاسفانه تحليلهاي ضد و نقيض -
و بروز كينه هاي ديرين را  زنده بود كسي جرات مخالفت ،تا پيامبر اكرم: گويند مي

نداشت براي همين كسي با خالفت علي مخالفت نكرد و در جايي ديگر نمونه هاي 
فراواني از مخالفتها را رديف مي كنند تا مخالفت آنها در سقيفه را موجه جلوه 

باالخره معلوم نيست اصحاب در زمان حيات نبي اكرم جرات مخالفت  !دهند
به خاطر نگاه متعصبانه به  ،ه اين موارد متضاد و متناقضهم ،آري  ؟داشتند يا نه
 .قضاياست
اين ايراد كه توسط برخي نويسندگان شيعه عنوان مي : در انتها بايد گفت -

جنبة كلي گويي و قياس هاي بيجاي  :شود مانند بسياري ديگر از ايرادات آنها
كالمي بي سر و هميشگي آنها را دارد  و چيزي نيست جز سرآغاز ورود به بحثهاي 

   !ته
عجيب است كه اصحاب پس از آنهمه فداكاري و عشق و عالقه در راه  -

اهللا عليه وسلم سخن پيامبر و آيه قرآن را زير پا مي گذارند و  يپيامبر اكرم صل
يعني مردي از كم اهميت (مخالفت مي كنند ولي با حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه 

آن هم موافقتي كه آنها را جهنمي مي كند اگر  .كنند موافقت مي )ترين تيره قريش
كه (آنها روحيه مخالفت داشتند به طريق اولي با حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه نيز 

بايد مخالفت مي كردند ولي نه تنها با او )نه پيغمبر بود ونه از تيره اي سرشناس 
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كوب مي بيعت مي كنند بلكه با اطالعت كامل از او شورش گسترده رده را نيز سر
 !كنند
  
 

  :نكته
اينهمه خطرات فراوان و مشكالت انبوه و بيشمار كه شيخ شرف الدين به آن  -

سـال   2اشاره مي كند كه حضرت علي به خاطر آنها با ابوبكر بيعت كرد فقـط طـي   
خالفت حضرت ابوبكر ريشه كن شد به نحويكه حتي در زمان حضرت عمر اسالم 

مين نكته دليلي بـر لـزوم اينكـه ابـوبكر بايـد      آيا ه !به يك نيروي تهاجمي بدل شد
نيز او را  ،با عنايت به اينكه قبيله قريش(؟  خليفه  مي شد و حسن سياست او نيست

هاي قريش بود و  زيرا او از كم اهميت ترين تيره!! !چندان در اين زمينه ياري ندادند
فيان پـس از  رياست او براي آنها بسيار گران تمـام  شـده چنانچـه از سـخنان ابوسـ     

و باز با عنايت به اينكه دو تيـره بنـي هاشـم و بنـي     ) مشخص است ،خالفت ابوبكر
اميه از دير باز با هم كينه و عداوت داشتند و خالفت هر يـك از ايـن دو قبيلـه بـر     

حوادث دوران خالفت حضرت عثمان رضي اهللا عنـه و   .شدت مشكالت مي افزود
 .استشاهد محكمي بر اين مدع) ع(حضرت علي 

و آيـا   ؟به مدت چندين ماه سرگرم مراسم تدفين بـوده ) ع(آيا حضرت علي  -
الاقل از باب ارشاد ديگران و اينكه در روز قيامت نگويند نمـي دانسـتيم     ،پس از آن

 ؟نبايد حق را بيان كنند و سئوال كنند چرا بيعت غدير را شكستيد
چيـزي كـه    ،عربستاندر مورد حمله ايران و روم مي دانيم كه در شبه جزيره  -

آنها را تحريك به حملـه كنـد وجـود نداشـته و هيچگـاه در طـول تـاريخ ايـن دو         
 .نيروهاي خود را داخل بيابانهاي بي آب و علف عربستان نكرده بودند ،ابرقدرت

  )ع(رعايت مصلحت از سوي حضرت علي 
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شبها همراه همسـر و دو   ،چطور حضرت علي بالفاصله پس از حادثه سقيفه -
رفته انـد و آنهـا را دعـوت بـه بيعـت بـا خـود  مـي          ش به در خانه انصار ميفرزند
چرا در آنجا اشـاره   ؟آيا اينكار خالف مصلحت نبوده) تقريباً نوعي شورش(؟كردند

و اين ديگر چه خفقـاني اسـت    ؟اي به نصوص فراوان مورد ادعاي شيعه نمي شود
اهـزن و شـورش رده ـ    كه يك نفر مي تواند ـ در آن حـول و والي حملـه قبايـل ر    
 ديگران را دعوت به بيعت شكني و بيعت مجدد كند؟ 

چرا وقتي طرفداران ابوبكر براي اخذ بيعت به در خانه حضرت علي مي آيد  -
مانند ايـن نكتـه كـه    (شوند و مطالبي را در حقانيت خود  و ايشان از منزل خارج مي
ند  باز هـم بـه واقعـه    بيان مي كن) تصميمي گرفته شده ،هاشم چرا بدون حضور بني
   1؟غدير اشاره اي نمي شود

تا  :اين چه سكوت يا رعايت حكمت و مصلحت و ترس از خفقاني بوده كه -
به مسجد مي رود و هـر   )يعني يك زن(همسرش  ؟كند ماه از بيعت خودداري مي 6

شبها همراه همسر و دو فرزنـدش    2!گويد چه مي خواهد به خليفه و حتي انصار مي
چيـزي شـبيه بـه اغتشـاش و     (؟  رود ب حمايت انصار به در خانه آنهـا مـي  براي جل

  )شورش و تحريك ديگران
: پس از شنيدن ماجراي سقيفه  با بيان جمالتي مي فرمايند )ع(حضرت علي  -

چرا پس از بيان چنين جمله  .اشاره كردند ولي ميوه اش را ضايع كردند ،به درخت
و چه زود عهد خود در غدير را فراموش : دكنايه آميزي در ادامه بيان نمي كنن

مي توانست ) ع(آيا واقعاً بيان چنين جمله كوتاهي از سوي حضرت علي  ...كردند
__________________________________________________ 

 
/ 126ص2يعقوبي ،/  585،صص1بالذري ،: تفاسير مختلفي از اين ماجرا را در اين كتابها مي توان يافت  1

در تمامي اين ماجراها سخنان تندي بين طرفين درگير مـاجرا رد و   259،صص4عقد ،/ 1818،ص1طبري ،
  !!! ماه قبل اتفاق افتاده و يا آيه قرآن نشده است 2بدل شده ولي در هيچكدام اشاره اي به واقعه غدير كه 

 . ي نداده است البته به زودي اثبات مي كنيم كه چنين اتفاقي اصوال رو 2
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 ،و مگر حضرت علي ؟خطري جاني براي ايشان داشته باشد كه نيازي به تقيه باشد
كه نخواهند  ؟از زمان شهادت خود آگاه نبودند)ص(طبق علم غيب و سخن پيامبر

اهللا عليه وسلم به  يو مگر پيامبرصل ؟نند زيرا تقيه در مقام حفظ جان استتقيه ك
 ؟ايشان نفرموده بود كه پس از من با مارقين و قاسطين و ناكثين نبرد خواهي كرد

  ؟پس چرا بايد از ترس جان تقيه كنند
چرا حضرت فاطمه براي موضوع فدك كه امري مـادي و كـم اهميـت بـوده      -

و حتي به آيات قرآن  ؟ه و با ابوبكر به احتجاج مي پردازندرعايت مصلحت را نكرد
 1؟ولي هيچكس اشاره اي به غدير  نمي كند ؟استناد مي كنند

چه خـالف مصـلحت و    )آيه تبليغ(بيان واقعة غدير و اشاره به يك آية قرآن  -
آن هـم موضـوعي كـه     ؟ماه بوده اسـت  6آيا بدتر از بيعت نكردن تا  ؟حكمتي بوده
 )يعني واقعه غدير( ؟ماه قبل بوده2متعلق به 
چرا حضرت علي در جريان شوراي حضرت عمر در پاسخ عبدالرحمن ابن  -
كه به  .نه: گويند رعايت مصلحت را نمي كنند و خيلي قاطع و صريح مي ،عوف

چرا ! جا داشت جايش دقيقا همانجا بود )و مصلحت(قول دكتر شريعتي اگر تقيه 
ي بيت المال رعايت مصلحت را نكرد تا جنگ حضرت علي در عدم پرداخت مساو

چرا فقط چند ماه با معاويه نساخت و رعايت مصلحت را نكردند  ؟جمل براه افتاد
و چرا براي  ؟سر و صدا عزل كنند معاويه را بي ،تا طبق مشورت و راي ابن عباس

رعايت مصلحت را نكردند و به عنوان مصلحت و براي  ،ساكت كردن خوارج
  ...جنگ و كشته شدن هزاران نفر آدمهاي قاري قرآن شب زنده دار و جلوگيري از

 ؟هزار نفر از آنها را در يكروز كشتند 4

__________________________________________________ 
 
البته به زودي ثابت مي كنيم داستان فدك و دهها داستان ديگر مانند آن در طول تاريخ شاخ و بـرگ داده   1

 .شده و موضوع از اصل چيز ديگري بوده است
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امامت را مهمترين اصل از اصول پنج گانه ديـن و مـذهب خـود مـي      ،شيعه -
سكوت كرد تا مهمتـرين اصـل ديـن زيـر پـا       ،آيا مي شود به صرف مصلحت .داند

ال اقل براي روشن شـدن ذهـن   ( .اين باره نگفت گذاشته شود و حتي كالمي هم در
 )تاريخ
شيعه معتقد است كه آيه ابالغ در روز عرفه نازل شده ولـي پيـامبر اكـرم بـه      -

روز بعـد بـه    8علت ترس از مخالفت مردم ابالغ دستور خدا را تا روز غدير يعنـي  
ر روز سئوال عجيب اول اينكه آيه اي كه شـما معتقديـد جبرييـل د    .تاخير انداختند

البته مسلماً آقايان مي گويند آيه اي در كار نبوده و (  ؟عرفه آورده كجاي قران است
سئوال عجيـب تـر    !)انگار پيامهاي قبلي كتبي بوده است !جبرييل پيام شفاهي آورده

ديگر اينكه شيخ شـرف الـدين در يكـي از كتـب خـود دههـا مـورد از مخالفتهـاي         
ثبـت كـرده    ،ي تر و كم اهميت تـر از خالفـت  اصحاب را بر سر مسايلي بسيار جزئ

گوييـد ايشـان از    البته به زعم شما كه مي(است پس چرا بر خالف پيش بيني پيامبر 
حتي يك مورد مخالفـت و اعتـراض نيـز در تـاريخ ثبـت       )مخالفت مي ترسيده اند

به جز افسانة خنده دار خوردن سنگ از آسمان به سر يك نفـر كـه بـه    (نشده است 
يعني سردستة مخـالفين بـه   (و بر عكس عمر   )چ بودن آنرا ثابت مي كنيمزودي پو
جلو مي آيد و مي گويد به به بر تو اي علي كه از امروز موالي من و هر ) زعم شما

  ؟زن و مرد مسلمان شدي
  
 

  :خفقان و ديكتاتوري
اين چه حكومتي بوده كه در اولين ثانيه هاي حكومت خود مي تواند تا ايـن   -
كه اين بازيها مال زمانهاي (در و خفقان زا باشد؟ حتي اگر ديكتاتوري بوده حد، مقت
اهللا عليه  يبا آن شجاعت و نزديكي به پيامبرصل) ع(شخصيتي مانند علي  )بعد است
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نيـز  ) ع(و حتي اگر علـي   .وسلم و قبيله شجاع بني هاشم از شمول آن خارج است
 .ي او ممنوع نبوده استمشمول خفقان حكومت بوده مسلماً سخن گفتن برا

چگونه در چنين حكومت ديكتاتوري و خفقان آوري كـه هـيچ كـس حتـي      -
جرات اشاره به آيه قرآن در خصوص خالفت علي را نداشته ابـوبكر مـي توانـد بـا     

غلبـه كـرده و    ...)جمـع آوري قـرآن و   ،شـورش رده (بر آنهمه مشكل  ،كمك مردم
  ؟سپس به ايران و روم و مصر همزمان حمله كند

بدون يار و ياور در ميان كفار و  ،سال در مكه 13چگونه پيامبر اكرم به مدت  -
مردم جاهلي به تمام خدايان آنها و آداب و رسومشان تاخـت و اهانـت كـرد ولـي     
كشته نشد ولي حضرت علي با ياراني كه داشت آن هم در مدينه و در اولـين ثانيـه   

تواند به واقعه غدير اشاره اي  يهاي حكومت حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه حتي نم
 ،و آيا اگر تعصب را كنار بگذاريم پاسخ اينهمـه اشـكال و تنـاقض    ؟هم داشته باشد

  ؟اظهر من الشمس نيست
چگونه عربها براي حكومت ابوبكر و عمر ديكتـاتور آنهمـه جانفشـاني مـي      -
ديكتـاتوري و اسـتبداد    ،مگر شما نمي گوييـد علـت شكسـت سـپاه ايـران      ؟كردند
عجيب است آيا علت رشادت و پيروزي سپاه اسالم نيز خفقان  ؟دشاهان ايران بودپا

 آيا اين مسخره نيست؟ ؟و استبداد ابوبكر و عمر بوده

يك عرب بـدوي در   ،اين چه خفقاني بوده كه در زمان خالفت حضرت عمر -
شود و به حضرت عمر مي گويد اگـر خواسـتي كـج شـوي بـا ايـن        مسجد بلند مي
نـه ابـوبكري كـه ماليمـت و      ،آنهم حضرت عمر (!! !؟كنيم راست مي شمشير تو را

آنگاه مـي گوييـد علـي بـا آنهمـه سرشناسـي و        .آرامي او زبانزد خاص و عام بوده
 !) طرفدار نمي توانسته يك جمله بگويد

ساله در مسـجد در   10يعني كودكي  ،اين چگونه خفقاني بوده كه امام حسن -
بيـا   ،ساله مي گويد از منبر پـدر مـن   63وبكر پيرمرد خيزد و به اب حضور همه بر مي
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 ؟و هيچ اتفاقي هم نمي افتد! ؟پايين
 ...كه ديگر خفقـان و مصـلحت و تقيـه و   ) ع(در زمان خالفت حضرت علي  -

وجود نداشته چرا ايشان در هيچ كجاي نهج البالغـه و نامـه هـايي كـه بـه معاويـه        
قيفه سـئوال مـي كننـد و همچنـين در     نويسند يا افرادي كه از ايشان در مورد سـ  مي

خطبه شقشقيه هيچ  اشاره اي به غدير و آيه تبليغ و خالفت بالفصل خود بر مبنـاي  
 ؟نص الهي نمي كنند

من : بيشتر مواقع در زمان خالفتشان باالي منبر مي گفتند) ع(حضرت علي  -
ه و هر ك )منظور عقد اخوت در مدينه(تنها كسي هستم كه وصي و برادر محمدم 

پس چرا حتي يك بار هم به واقعه غدير و  .شك دروغگوست چنين ادعايي كند بي
 ؟ كنند اشاره اي نمي  آيه قرآن ـ كه مهم تر است ـ

حتي در همان يكي دو مورد جعلي كه شما معتقديد حضرت علي بـه واقعـة    -
غدير اشاره فرمودند چرا ايشان اشاره اي به موضوعيت واقعه يعني خالفت و وجود 

ه اي داشته انـد از  رامسلما اگر چنين اش(ه و فرمان خداوند در اين باب نمي كنند آي
  )باب لزوم رعايت و محبت ايشان بوده و نه خالفت منصوص

 ؟آيا ابوبكر و عمر به تنهايي توانستند چنان محيط خفقان زايي را ايجاد كننـد  -
بني اميه هم نمي  .نبودندمسلماً بني هاشم  ؟حاميان آنها كه بودند ؟يا حامياني داشتند
زيرا ابوسفيان اولين كسي بوده كه به حضرت علي پيشنهاد بيعت مي  (توانست باشد 

كـه مخـالف بـود و از مدينـه      :سعد ابن عبـاده  :مي آييم سراغ سران اصحاب ) !دهد
از مهاجرين مـي گـذريم و    !ابوذر !بالل !سلمان فارسي !عمار ياسر :مهاجرين .رفت

همين افرادي كه بـا صـدق دل و خلـوص     ،براستي آيا انصار :نصارمي رويم سراغ ا
اهللا عليه وسلم را به مدينه دعوت كردند ناگهان فقط چند ثانيه پـس   ينيت پيامبرصل

از رحلت پيامبر اكرم همگي ناگهان عملة ظلم و مجري ديكتـاتوري و خفقـان مـي    
 !! !؟شوند
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و زرانـدوزي ـ   سـودجويي   ؟هدف يك ديكتاتور از ايجـاد خفقـان چيسـت    -
ولي هيچيك از ايـن مـوارد در    ...موروثي كردن سلطنت ـ بيان يك تز و ايده جديد 

شايد گفته شود نيت آنها كتمان فضـايل حضـرت علـي و     !ابوبكر و عمر ديده نشده
ولي اين كتمان فضايل و غصب خالفت چه سودي براي آنهـا   !غصب خالفت بوده

ياور هم نداشتم پس  40ريان سقيفه حتي مگر علي نگفته كه من در ج ؟داشته است
علـي كـه    ؟چرا بايد از او بترسند و فضايلش را كتمان كنند و اختناق بـراه بيندازنـد  

اين چه خفقان و كتمان فضـايلي بـوده كـه حضـرت      ؟لشكر و سپاهي نداشته است
اين چه ديكتاتوري بوده كـه بـا    !اگر علي نبود عمر هالك مي شد :بار گفته 70عمر 
پس ايكاش تمام ديكتاتورهاي تاريخ !! !؟ازدواج مي كند )علي(رييس مخالفان  دختر

 !با مخالفان خود همينگونه رفتار مي كردند
حضرت عثمان رضي اهللا عنه روزي در زمان خالفتش به كساني كه به او  -
گرفتند كه چرا اقوام خود را روي كار آورده اي در حاليكه عمر و ابوبكر  ايراد مي
آنها از ترس مردم به اقوام خود مقامي نمي دادند : كردند پاسخ مي دهد چنين نمي

اينقدر بيدار و  1و من از ترس خدا مي دهم عجيب است يعني وجدان جمعي جامعه
آزاد بوده كه خليفه مقتدري چون حضرت عمر جرات نمي كرده به اقوام خود حتي 

 !! !؟وري بوده استسمت و مقامي بدهد آنگاه شما مي گوييد خفقان و ديكتات
 :شما به خلفاء ايراد مي گيريد كه چرا از ثبت احاديث جلوگيري كردند ولي -

چرا شخص پيامبر در زمان  2نيز حديثي ثبت نشده؟) ع(چرا در زمان حضرت علي 

__________________________________________________ 
 
دكتر شريعتي در كتاب استحمار اين نكته را به خوبي تشريح مي كند كه علت اصلي پيروزي سپاه اسالم  1

حضرت عمر رضي اهللا عنه ، هوشياري مردم و نظارت دقيق آنها در امور حكـومتي بـوده    در زمان خالفت
 .است 

دكتـر  ( قـرن پـس از هجـرت اسـت      2بنا به اعتراف تمام مورخين اولين نوشته هاي مكتوب متعلق بـه   2
  )شهيدي 
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پس متوجه مي شويم كه  1حياتشان  دستور ثبت و نوشتن احاديث را ندادند؟
دقيقا مانند ) ع(ي حضرت علي و حت) رض(و حضرت ابوبكر) رض(حضرت عمر

اگر دقت كنيد بيشتر . اهللا عليه وسلم عمل كردند يسنت و روش پيامبر اكرم صل
منازعات و سوء تفاهمات و گمراهي ها و فرقه بازيها دقيقاً از زماني شروع شد كه 

 !احاديث و داستانها را مكتوب كردند
دهـد سـخت گيـري     داستانهاي فراواني در تاريخ وجود دارد كـه نشـان مـي    -

حضرت عمر فقط در زمينه مسائل شرعي بوده و در مواردي كه به شخص خـود او  
  .مربوط مي شده حتي ذره اي سخت گيري به خرج نمي داده است

در البه الي متون تاريخي بعد از آن هـم سـئوال و جوابهـايي ميـان طـرفين        -
  :راي نمونهب .ماجرا وجود دارد ولي باز هم اشاره اي به غدير نمي شود
چرا علي به ما ملحق  ": حضرت عمر به مناسبت خاصي از ابن عباس مي پرسد

در حاليكه  ؟چرا قريش از خاندان شما جانبداري نكردند ؟نشد و همكاري نكرد
 . "نمي دانم ": ابن عباس پاسخ داد "؟پدرت عم پيامبر و تو خود پسر عم او هستي

زيرا قريش مايل نيستند كه اجازه دهند  ،ولي من از دليل آن آگاهم ": عمر گفت
نبوت و خالفت در خاندان شما جمع شود براي اينكه بدينوسيله احساس غرور و 

اي امير مومنان در مورد اين مطلب  ":ابن عباس مي گويد 2 ".شادماني خواهيد كرد
كه قريش خود رهبرشان را انتخاب كردند و به گزينش درستي رهنمون شدند امكان 

ن در صورتي است كه انتخاب رهبر در قريش در همان مفهوم كه انتخاب صحت آ
قريش  :و در مورد اين جمله كه .گرفت خداوند از ميان قريش باشد صورت مي

__________________________________________________ 
 
ث دروغين به شكل خيلي محدود بود ولي وضع و ساختن احادي) ص(نوشتن احاديث در زمان پيامبر  - 1

  .بعدها بوجود آمد
، 1و طبري ،  85ص . دفتر نشر فرهنگ اسالمي . دكتر سيدحسين محمد جعفري . تشيع در مسير تاريخ  2

 2769ص 
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مايل نبودند اجازه دهند نبوت و خالفت با ما باشد تعجبي ندارد زيرا خداوند 
اشتند و عملشان بسياري از مردم را كه آنچه او برايشان فرستاده بود دوست ند

من ": شود و مي گويد در اينجا عمر عصباني مي. "بيهوده ماند توصيف مي فرمايد 
چيزهاي زيادي درباره تو شنيده ام ولي به خاطر احترامي كه نسبت به تو دارم از آن 

كنم به من گفته شده است كه شما فكر مي كنيد ما خالفت را با ظلم  صرفه نظر مي
و اما در  ": ابن عباس پاسخ مي دهد ".د از شما گرفته ايمو به خاطر رشك و حس

 .مورد ظلم امري است بديهي و در رابطه با حسد و رشك آن هم مسلم است
عمر به شدت متغير شده و   ".شيطان بر آدم رشك برد و ما فرزندان آدم هستيم

دعوي  بدخواهي و ،افسوس اي بني هاشم قلوب شما پر از كينه ": متقابالً مي گويد
اي اميرالمومنين آرام باش و درباره قلوب  ":گويد ابن عباس مي ".دروغين است

مردمي كه خداوند همه گونه ناپاكي را از آنها دور ساخته و آنانرا كامال ناب كرده 
عمر  ".عالوه بر اين شخص پيامبر نيز از بني هاشم بوده است .است صحبت مكن

  " 1 ...ذاريمبگذار اين موضوع را كنار بگ ": گفت
در صـورتيكه   .همه بني هاشم را مشمول آيـه تطهيـر دانسـته    ،چرا ابن عباس -
يا عقيـل بـرادر حضـرت علـي كـه از      . عموي پيامبر نيز از بني هاشم است ،ابولهب

نفـر   5از اينها گذشته چرا شيعه فقط  ...زمين تا آسمان با آن حضرت تفاوت دارد و
  ؟را مشمول آيه تطهير مي داند

در حاليكـه  (ه خفقان و يا ديكتاتوري بوده كه جواني مانند ابن عبـاس  اين چ -
چنين جمالتـي   ،تواند به خليفه اي مانند حضرت عمر مي )سال است 20سنش زير 
 !!!را بگويد

__________________________________________________ 
 
 2770،صص1طبري ، 1
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وجود ندارد  ...چرا در اين موقعيت كه اثري از تقيه و مماشات و مصلحت و -
  ،ر احاديث به قول شيعه منصـوص و ساي )آيه ابالغ(ابن عباس به غدير و آيات الهي

  اشاره اي نمي كند؟
به واقعه غدير توجيهاتي ) ع(بنا به فرض محال براي عدم اشاره حضرت علي 

چرا آن تعداد معدود از انصار كه در سقيفه علي علي مي كردند و مي  .بتراشيم
يات الهي اشاره اي به غدير و آ )كنيم مگر با علي بيعت نمي(ال نبايع اال عليا: گفتند
حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه كه هنوز روي كار نيامده بود تا خفقان براه ( ؟نكردند
 250چرا  ؟حرفش را به كرسي نشاند ،ولي ابوبكر فقط با ذكر يك حديث!!!) بيندازد

نفري كه شيخ شرف الدين در الفصول المهمه نوشته از طرفداران علي بودند اشاره 
همه آنها اهل تقيه و مماشات بودند  و رعايت مصلحت آيا  ؟اي به غدير نمي كنند

بازي با كلمات و قياسهاي نا به جا  ،شويم كلي گويي را مي كردند؟ پس متوجه مي
حتي يك  ،متاسفانه در رابطه با اين سئوال بسيار مهم !بالي جان نويسندگان ماست

ه وجود زيرا اصوال براي چيزي ك .پاسخ قاطع و سر راست و مشخص وجود ندارد
من تمام كتابهاي تاريخي ! خارجي نداشته و نبوده نمي توان پاسخ درست پيدا كرد

را در اين زمينه زير و رو كردم و فقط به يك روايت جعلي در اين زمينه برخورد 
   .دهم كردم كه آن را به موقع مورد بررسي قرار مي

گانه وارد شـود  البته ممكن است در پاسخ به تمام اين پرسشها اين ايراد بچه  -
يعني اشـاره بـه   (كه تاريخ نويسان از ترس خلفاء يا به عللي ديگر از ذكر اين واقعه 

ولي آيا طنزي جالب تر از اين وجـود   .امتناع كرده اند )واقعه غدير در جريان سقيفه
در وسـط بيابانهـاي عربسـتان     ،واقعه غدير كه تمام دعواها پيرامـون آن اسـت   .دارد

نفر از اصحاب نقل شده و توسـط مـورخين در تـاريخ     110توسط  اتفاق مي افتد و
جلـد   11قرن به دست عالمه امينـي مـي افتـد تـا از آن      14ثبت مي شود و پس از 

روز بعد همه به آن اشاره كرده  70و  )در مدينه(كتاب بنويسد ولي در جريان سقيفه 
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خلفاء در تاريخ ثبـت  اصوالً موارد ديگري بر ضد !! !اند ولي مورخين ثبت نكرده اند
شده پس چرا كسي از آنها نمي ترسيده ولي در اين يك مورد خـاص همـه بـا هـم     

جالب است كه بدانيد عدم اشاره بـه واقعـه    ( !تباني كرده اند تا چيزي را ثبت نكنند
بـه   )غدير در سقيفه بني ساعده در هيچ يك از كتب مورخين شيعه نيز وجود ندارد

 ،نفر در تاريخ ثبت شده ولـي مـورخين   110اقعه توسط چطور اصل و :طور خالصه
   ؟اند ذكر نكرده ،اشاره به آن واقعه را از روي ترس

ممكن است افرادي مانند روحاني مسجد محل بگويد كه در سقيفه به واقعه  -
غدير اشاره شده و به كتب احتجاج طبرسي و يا كتاب سليم ابن قيس استناد كنند 

 4يا  3انند اين دو كتاب جعلي متعلق به شيعه بوده و ولي اهل فن به خوبي مي د
قرن پس از اين وقايع سروكلة اين كتابها پيدا شده به عنوان مثال دكتر محمد جواد 

در كتاب تاريخ شيعه و فرقه هاي اسالمي تا ) شيعه و استاد دانشگاه تهران(مشكور 
 )13ص 1362 انتشارات اشراقي تهران جمهوري اسالمي  چاپ سوم(قرن چهارم 
مطلبي كه بر ما مجهول است آن است كه چرا در اجتماع سقيفه كسي از : مي نويسد

 .مهاجر و انصار سخني از حديث غدير با وجود مسلميت آن به ميان نياورده است
اگر طرفداران علي به آن حديث ذكري مي كردند سرنوشت اسالم طور ديگري مي 

عه و استاد دانشگاه بوده اند از وجود اين دو آيا ممكن است ايشان كه دكتر شي !!شد
ولي اين دو كتاب ارزشي نزد اهل فن و تحقيق  .كتاب بي خبر باشند مسلماً خير

   .ندارد و مسلماً در واقعة سقيفه هيچ كس به حديث غدير اشاره اي نكرده است
در كل تاريخ بشري چنين اتفاق بي سابقه اي   :به قول يكي از مورخين بي طرف

از روي ميل و اختيار با كسي بيعت كننـد  )  هزار نفر 77يا (هزار نفر 120يفتاده  كه ن
بيعت را بشـكنند و يـك نفـر     !و باز هم از روي ميل ،ماه بعد همگي بدون دليل 2و 

 !! !هم به اين موضوع اشاره اي نكند
اهللا  يجانشـين پيامبرصـل  ) ع(چنانچه همه مي دانسته اند كه حضرت علي  .15
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بـدون   ،م است چطور در همان لحظات اوليه وفات پيامبر اكرم تمام انصارعليه وسل
و يـا توطئـه   (همـاهنگي   ،زيرا اگر از قبـل  ؟شوند هماهنگي قبلي در سقيفه جمع مي

مسلماً پيـامبر و يـا مهـاجرين از آن مطلـع مـي       ،در اين زمينه وجود داشته بود )اي
ه به ابوبكر و عمر خبر مـي رسـد   ولي ما مي دانيم ك .شدند و جلوي آنرا مي گرفتند
يعني انصار از قبل مي دانسته انـد كـه خليفـه اي    . كه انصار در سقيفه جمع شده اند

اهللا عليه وسلم در سقيفه بـراي   يوجود ندارد و مي توانند به محض وفات پيامبرصل
توطئـه و   ،زيرا در صورت وجود جانشين بايد از قبـل . انتخاب جانشين تجمع كنند

در اين زمينه صورت گرفته و الاقل يك اشاره كوچك در تـاريخ بـه ايـن     هماهنگي
 ياي بوده چطور پيامبرصـل  و اگر بگوييد چنين توطئه. توطئه قبلي وجود داشته باشد

و حضــرت ) رض(و حتــي حضــرت عمــر) ع(اهللا عليــه وســلم و حضــرت علــي 
متوجـه آن  سـال   1400؟ و شما اكنـون پـس از    از آن بي خبر بوده اند) رض(ابوبكر
اهللا عليه وسلم از طريق ساير مسلمين و يا از طريق  يو اگر هم پيامبرصل 1!!!شده ايد

گـران آنهـا را در نظـر مـردم      وحي از اين توطئه ها مطلع بوده چرا با ذكر نام توطئه
يعنـي خالفـت و امامـت      ،رسوا نكرده تا به قول شما مهمترين موضوع و اصل دين

مسير اسالم و حتي تاريخي بشري به عقيـده شـما رو بـه     بازيچه دست آنها نشود و
!  نفـر  5داري از يك يا دو يا نهايتاً  آن هم فقط به خار آبرو ؟انحطاط و انحراف نرود

كه بنا به اتفاق تمامي مـورخين و نويسـندگان از كـم اهميـت تـرين قبايـل قـريش        
م داشـته باشـد بـا    و افشاي نام آنها نمي توانست هيچ خطري بـراي اسـال   2! اند بوده

كـار خودشـان را كردنـد و خالفـت را      ،عنايت به اينكه به قول شما آنها در نهايـت 
__________________________________________________ 

 
مجددا متذكر مي شويم استناد به كتب جعلي مانند كتاب سليم ابن قيس كه حتي علماي شـيعه نيـز آنـرا     1

  . فايده است رد كرده اند در اينجا بي 
حضرت عمر رضي اهللا عنه و ابوبكر از كم اهيت ترين تيره هاي قريش بوده كه قبايـل آنهـا هيچگـاه در     2

  . منازعات سياسي نقشي نداشته اند 
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پس اين سكوت پيـامبر اكـرم يـا     ...غصب كردند و مسير اسالم را منحرف كردند و
  ؟وحي چه فايده و سودي داشته است

 سالي كه پيامبر اكرم در مدينه بودند حتي يك مورد هم كه 10چرا در مدت  .16
با عنايت به آيه ( ؟اي به جانشين بعدي خود نموده باشند وجود ندارد ايشان اشاره
خطري كه در احد نزديك . ميرد هيچكس نمي داند كي و كجا مي: گويد قرآن كه مي
 )اهللا عليه وسلم به درجه شهادت برسند اين ظن را قويتر مي كند يبود پيامبرصل

شين متفاوتي در مدينه گذاشته و هر گاه جان ،مويد اين مطلب آنكه ايشان هر بار
در صورتي كه به  ...حضور نداشتند يك نفر را به جاي امام جماعت معرفي كرده و

  .جا بود هميشه علي را جانشين خود گذاشته و هميشه او امام جماعت باشد
روزي كه پيامبر اكرم زنده بوده انـد حتـي    70چرا پس از غدير خم در آن   .17

و به اين مهمتـرين اصـل ديـن از     )از نظر شيعه(اين واقعه بسيار مهم يك بار نيز به 
حتـي  (و در هيچ كتـاب تـاريخي    ؟جانب پيامبر اكرم حتي اشاره اي هم نشده است

يك جمله هم از پيامبر اكرم نقل نشـده كـه اي مـردم     !)كتاب جعلي سليم ابن قيس
 1؟پيروي كنيدعلي جانشين و خليفه است و بايد از او اطاعت و  ،پس از من
هميشـه مـردم او را در    ،سال سن داشته 61در جريان سقيفه با آنكه ابوبكر   .18

اهللا عليه وسـلم بيمـار بـوده انـد امـام       يروزي كه پيامبرصل 13در  ، كنار پيامبر ديده
اهللا عليه وسـلم بـوده و    يدخترش محبوبترين همسر پيامبرصل ،جماعت مسجد بوده

هزينه مسجد مدينه و جنـگ   ،حجره او رحلت مي كند اهللا عليه وسلم در يپيامبرصل
سـال قبـل اميرالحـاج     2 .را مـي داده  ...تبوك و آزاد كردن برده هاي تازه مسلمان و

__________________________________________________ 
 
پيامبر اكرم مرتب سفارش اهل بيت خود را به مردم مي كرده اند ولي سفارش به نيكي و دوست داشـتن   1

و مـن بسـيار   . وي و خالفت يك نفر شخص معين ، بسـيار متفـاوت اسـت    اهل بيت با لزوم تبعيت و پير
متاسفم كه بايد در جاي جاي اين كتاب به جاي پرداختن به بحثهاي علمـي و آكادميـك خـودم را درگيـر     

 . عيبي ندارد بگذار هيچ جاي بهانه اي باقي نماند . مشاجرات كالمي و اصول سفسطه اي روحانيون كنم 
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با اينهمه به دشواري و سختي  ...بوده و سال قبل آن در جنگ تبوك علمدار لشكر و
حتـي اگـر   فراوان زير بار بيعت او مي روند آيا عقـل سـليم مـي توانـد قبـول كنـد       

در سقيفه حاضر بودند بيعت با ايشان بدون هيچگونـه اعتراضـي   ) ع(حضرت علي 
  ؟صورت مي گرفت

بيعت كردند ) ع(هزار نفر در غدير با حضرت علي  120طبق عقيده شما  .19
چرا ايشان براي جلب كمك به طرف ساير قبايلي كه با ايشان بيعت كرده بودند 

نفر ياور داشتم حقم را در سقيفه مي  40ر اگ: گويند نمي روند و به جاي آن مي
 ؟گرفتم
نفـر يـاور    40به خالفـت مـي رسـيد وقتـي     ) ع(به فرض كه حضرت علي .20

 ؟توانستند حكومت كنند؟ و يا شورش اهل رده را سركوب كننـد  نداشته چگونه مي
با توجه به اينكه حتي با وجود بيعت مشتاقانه و همه گير مردم پس از قتل حضرت (

باز هم ايشان دچار مشكالت فـراوان  و بيعـت شـكني هـا ي      ،اهللا عنهعثمان رضي 
 )همين مردم احساساتي شدند

بـه خـاطر عـدم حضـور ايشـان در هنگـام       ) ع(آيا اعتراض حضرت علـي   .21
انتخابات و اعتراض به شيوه انتخابات نبوده است؟ ولي ما اين پنـدار را پيـدا كـرده    

و مگـر ايشـان نمـي     ؟اضـي بـوده انـد   ايم كه ايشان براي عدم انتخاب خودشان نار
   ؟فرمايد حكومت نزد من از آب بيني بز كم ارزش تر است

شبها به همراه ) ع(در تاريخ آمده كه حضرت علي  )پرسش كليدي( .22
حضرت فاطمه و حسن و حسين براي جلب حمايت انصار به در خانه آنها رفته و 

اگر زودتر آمده بودي با تو :ندداد با آنها گفتگو مي كرده اند و انصار نيز پاسخ مي
از اين جمله . توانيم بيعت خود را با ابوبكر بشكنيم كرديم ولي اكنون نمي بيعت مي

 :دو نكته را مي توان فهميد
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آيـا ايـن    .چرا انصار مي گويند اگر زودتر آمده بودي با تو بيعت مي كـرديم  -
نكـرده   بيعـت ) ع(روز قبـل بـا حضـرت علـي      70مگر آنهـا   .حرف مسخره نيست

  !كدام زودتر ؟بودند
كـه نـه   (چطور انصار مي گويند ما نمي توانيم بيعت خود را با ابوبكر بشكنيم -

كـه بـر   ) ع(ولي بيعت خود با حضرت علي )بر مبناي نص بوده و نه سفارش پيامبر
 !)آن هم بدون دليل( ؟مبناي نص قرآن و فرمان پيامبر بوده را شكستند

عاقل و يـا مـومن از يـك سـوراخ دوبـار گزيـده       پيامبر اكرم فرموده اند آدم  -
مجددا بيعت  ،شود چطور حضرت علي مي خواسته اند با اين افراد پيمان شكن نمي
روز قبل در غدير و در حضور پيامبر را شكسته  70يعني اين افرادي كه بيعت ؟كنند
  چه اعتمادي به بيعت مجدد آنها بوده؟ !اند

نمـي       ،و در آن فرهنـگ  1ر آن زمانطبق اين پاسخ انصار مي فهميم كه د .23
هـزار نفـر بـدون دليـل و بـدون       120حاال چگونه  2،شده بيعت را براحتي شكست
 3شكنند؟ هماهنگي قبلي بيعت خود را مي

چرا حضرت امير در جريان سقيفه و پس از آن در نهج البالغـه يـا مواقـف     .24
مهم يعنـي بيعـت شـكني     اي به اين اتفاق بسيار ديگر كه از مردم گله مي كنند اشاره

__________________________________________________ 
 
كه ثلث آنها ايرانـي و بقيـه از طوايـف    ( مردم كوفه هم بيعت شكستند و مردم كوفه را  برخي مي گويند 1

سال قبل و عراق را با حجـاز و يزيـد را بـا     50سال بعد را با  50با مردم مدينه و )  ناهمگون عرب بودند 
 .مقايسه مي كنند . . . ابوبكر و 

چه برسد بيعتـي  . و فرمان پيامبر هم بوده است  منظور بيعت با ابوبكر است كه   بدون نص قرآن و خدا 2
 .كه طبق فرمان خدا و سفارش پيامبر بوده و تمام قبايل هم در آن حضور داشته اند 

در مورد اينكه جرا مردم بيعت خود را با عثمان شكستند يا چرا كوفيان، پيمان شكن شدند در صـفحات   3
 . بعدي به تفصيل سخن مي گوييم 
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و به جـاي   ؟هزار نفر از قبايل ديگر نمي كنند   120دسته جمعي مهاجر و انصار و 
 ؟پردازند آن به تعريف و تمجيد از اصحاب پيامبر مي

چرا وقتي مردم پس از قتل حضرت عثمان رضـي اهللا عنـه بـراي بيعـت بـا       .25
خود به ايـن   در رد درخواست) ع(آورند حضرت علي  هجوم مي) ع(حضرت علي 

از  )يا عاقل(و مگر در حديث نيست كه آدم مومن  ؟كنند بيعت شكني اشاره اي نمي
با چه اعتمادي مجددا در مدينه ) ع(شود حضرت علي  يك سوراخ دوبار گزيده نمي

مي توانستند براحتـي بگوينـد مـن بـراي بـار       ؟با اين مردم سست عهد بيعت كردند
  !فريب شما را نمي خورم ،دوم

مروان پسر حكم را نزد حضرت علي  ،گاميكه پس از پايان جنگ جملهن .26
: را ميانجي خود كرده بود ـ آنان به علي گفتند) ع(آورند   ـ او حسن و حسين  مي

مگر پس از كشته شدن حضرت  ": گفت) ع(علي  .خواهد با تو بيعت كند مروان مي
چه او بيعت  .ازي نيستمرا به بيعت او ني ،عثمان رضي اهللا عنه با من بيعت نكرد

شكن است و غدار با دستي چون دست جهود مكار اگر آشكارا با دست خود بيعت 
شيعه معتقد  ،پس چرا در اين مورد خاص 1 "كند روگرداند و در نهان آنرا بشكند 

است كه حضرت علي براي بيعت و جلب حمايت مجدد از انصار شبها به در خانة 
بيعت خالفتي صورت نگرفته باشد  ،فهميم كه در غدير خمالبته اگر ب( ؟آنها مي رفته

  )تمامي اين تعارضات حل مي شود  - كه نگرفته  –
ممكن است در پاسخ به اين ابهامات اينگونه پاسخ داده شود كه عمر و  .27

: حضرت علي را از خالفت بركنار كردند ،ابوبكر با جعل اين حديث از پيامبر اكرم

__________________________________________________ 
 
  73خطبه نهج البالغه  1
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ولي باز هم ابهامات زير بوجود مي  )1ع نمي شود نبوت و خالفت در يكجا جم(
 : آيد

 ؟آيا اين امكان وجود داشته كه آيات قـرآن را بـا يـك حـديث نسـخ كـرد       -
شده چنين عمل كرد چگونه قـرآن پـس از مـدتي     و اگر مي )منظور آيه تبليغ است(

با عنايت به اينكـه  ( ؟متروك نشده و توسط احاديث بيشمار كنار گذاشته نشده است
   )گر چنين امكاني بود بني اميه و بني عباس حتماً در انجام آن كوتاهي نمي كردندا

چرا كسي در ميان جمع سئوال نمي كند كه آيات قـرآن در زمـان پيـامبر بـا      -
شده و هيچگاه آية قرآن با سخن پيامبر ـ آن هـم از زبـان يـك      آيات ديگر نسخ مي

 ؟ـ نسخ نمي شده است نفر ديگر
 ،يث پس از بيعت با ابوبكر است و نـه در مجمـع سـقيفه   زمان نقل اين حد -

زيرا اصوالً حضرت علي در آن مكان حاضر نبوده  .)ع(براي بركناري حضرت علي 
 .كه نيازي به جعل حديث و اقناع بني هاشم يا ايشان بوده باشد

چرا قبل از اينكه اين حديث گفته شود انصـار در سـقيفه مشـغول انتخـاب      -
 ؟راي اين چه پاسخي داريدب ؟اند خليفه بوده

كه ديگر نيازي به جعل حديث نبوده براي ايـن چـه    2پس از انتخاب ابوبكر -
 ؟پاسخي وجود دارد

موضوع از دو  .به طور كلي توجه به زمان انتشار اين حديث جالب است -
اهللا عليه وسلم اين حديث جعل و  ييا در زمان حيات پيامبرصل: حال خارج نيست
اهللا عليه وسلم تا  يكه اين غير ممكن است زيرا پيامبرصل .شده براي سايرين عنوان

دروغ بودن آن را  ،آخرين لحظات هوشيار بوده و در صورت شنيدن اين حديث
__________________________________________________ 

 
 .در بني هاشم فقط نبوت است و نمي تواند خالفت هم باشد : به بيان ديگر  1
كه نيازي به جعل حـديث در آن  .با عنايت به اين موضوع كه حضرت علي در سقيفه حضور نداشته اند  2

 .لحظه باشد 
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اكنون اين  .يا اين حديث پس از وفات رسول خدا جعل شده .اعالم مي كردند
 .مي شود سئوال پيش مي آيد كه هنوز پيامبر دفن نشده  ابوبكر به خالفت انتخاب

خوانيم كه در هنگام وفات  ما در تاريخ مي ؟اين حديث چگونه اعالم شده ،خوب
اهللا عليه وسلم به حضرت ابوبكر و حضرت عمر خبر مي رسد كه انصار  يپيامبرصل

و چون انتخاب  .در سقيفه جمع شده اند تا يك نفر را به عنوان خليفه انتخاب كنند
مان بوده نتيجه مي گيريم بايد در آن زمان وسايل خليفه و وفات پيامبر مقارن و همز

ارتباط جمعي مانند راديو و تلويزيون وجود داشته و همزمان با انتشار خبر وفات 
خالفت  :گوينده اعالم كرده كه هم اينك خبري به دستش رسيده كه طبق آن ،پيامبر

 از حكومت خلع) ع(و نبوت در يكجا جمع نمي شود پس به ناچار حضرت علي
شوند و با شنيدن اين خبر دو قبيلة اوس و خزرج و پس از آن مهاجرين به  مي

همراه ابوبكر و عمر به سرعت در سقيفه تشكيل جلسه داده و يك نفر ديگر را 
مي بينيد دروغگويي و ياوه بافي دامنه بحث را به چه  1!!!كنند جايگزين مي

  !گوييهاي خنده آوري مي كشد هذيان
هزار نفر با  120پيامبر سه ماه قبل از : ن ميان نمي گويدچرا يك نفر از آ -

طي سه شبانه روز بيعت گرفته و شما  ،آنهمه تاكيد و سفارش و بر مبناي آيه قرآن
نفر آن را شنيد ه اند علي را از خالفت خلع  4خواهيد با يك حديث كه فقط  مي
 ؟كنيد
 )آنها مـي رونـد   وقتي شبها حضرت علي به در خانه(چرا ابوعبيده و انصار  -

به ايشان مي گويند اگر زودتر آمده بودي با تو بيعت مي كرديم و اشاره اي بـه ايـن   
كه خالفت و نبوت در يكجا جمع نمي شود و مـا نمـي تـوانيم    (؟حديث نمي كنند

 )خالف دستور پيامبر عمل كنيم

__________________________________________________ 
 
 .مي بينيد ايده آليست چگونه سر از توهمات ماليخوليايي رومانتيسيسم در مي آورد  1
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تو جواني و اگر صبر كني نوبت (: حضرت عمر به حضرت علي  مي گويد -
آيا اين سخن در برابر حديث فوق خنده دار نمي  .)و هم خواهد رسيدخالفت به ت
حديث فوق را براي كنار گذاشتن حضرت  ...گوييد ابوبكر و عمر و شود مگر نمي

اين حرف تو با : گويد علي ساختند پس چرا حضرت علي در جواب عمر نمي
  ؟امبر باشدحديث پيامبر مغاير است و شما مي گوييد خليفه نبايد از خانواده پي

ما  :اصل موضوع جعل چنين حديثي اينگونه بوده ،به احتمال قريب به يقين -
با مراجعه به منابع معتبر و دست اول مشاهده مي كنيم كه حضرت عمر به مناسبت 

چرا  ؟چرا علي به ما ملحق نشد و همكاري نكرد: خاصي از ابن عباس مي پرسد
حاليكه پدرت عم پيامبر و تو خود  در ؟قريش از خاندان شما جانبداري نكردند

ولي من از دليل آن (: عمر گفت .نمي دانم: ابن عباس پاسخ داد ؟پسر عم او هستي
زيرا قريش مايل نيستند كه اجازه دهند نبوت و خالفت در خاندان شما  ،آگاهم

يعني در  )1 .جمع شود براي اينكه بدينوسيله احساس غرور و شادماني خواهيد كرد
ن عقيده و سخن اكثريت بوده ولي پس از آن جاعليني مانند سليم ابن حقيقت اي

اهللا عليه  يقيس با تحريف اين سخن آن را از زبان ابوبكر و عمر به پيامبر اكرم صل
  .وسلم نسبت مي دهند تا توهم توطئه و كودتا را در ذهن خواننده القاء كنند

ط براي خلط مبحث و فق ،اشاره به اين حديث در چنين مواردي ،در نهايت -
 .جدل و مناقشه مناسبتر است تا مباحث علمي و منطقي

در برخي متون تاريخي آمده كه معدودي از انصار در روز سقيفه با  :نكته -
 :اند ولي در اين رابطه بايد گفت فرياد علي علي خواستار خالفت ايشان بوده

__________________________________________________ 
 
، 1و طبري ،  85ص . دفتر نشر فرهنگ اسالمي . دكتر سيدحسين محمد جعفري . تشيع در مسير تاريخ  1

 2769ص 
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ـ    ،در جمع سقيفه) الف بـه   .ودهاسامي متعددي جهت نـامزدي خالفـت مطـرح ب
ـ   )رييس طايفه خزرج(سعد ابن عباده  :ترتيب مطرح شدن نام آنها در جريان سقيفه
  ابوعبيده جراح ـ عمر ـ ابوبكر و علي 

را مي بردند هيچ اشـاره اي بـه   ) ع(آن تعداد از انصار كه نام حضرت علي  )ب
اهللا عليـه   يو فقط از باب همخانواده بودن ايشان با پيامبرصـل  1. كنند واقعه غدير نمي

و شـايد يكـي از    .نام آن حضرت عنـوان مـي شـود    ...وسلم و ساير فضايل رزمي و
بـه عنـوان   ) ع(مبني بر اينكه نظر پيامبر در غدير معرفي حضـرت علـي    ،داليل مهم

خالفت نبوده وجود همين طرفداران معدود در جمـع انصـار اسـت كـه بـا وجـود       
هيچ اشاره اي  !مصلحت انديشي و عدم تقيه و)ع(حمايت از انتخاب حضرت علي 

االئمـه مـن    :و از طرفي ابوبكر با ذكر يك حـديث سـاده  !! !به واقعه غدير نمي كنند
  !!!كند انصار را قانع مي )امامان از قريشند(القريش 
عقيـده بـه    ،ريشه انصار از عربستان جنوبي بـوده و در عربسـتان جنـوبي     -ج 

اين عده از انصار بر  ،حكمفرما بوده ،موروثي بودن حكومت و ژنتيكي بودن فضايل
حتي سلمان  .اظهار عالقه داشته اند) ع( به حضرت علي ،مبناي همين عقايدفرهنگي

فارسي نيز متعلق به كشور و فرهنگي بوده كه چنين طرز تفكري در آن حاكم بـوده  
   2.است

__________________________________________________ 
 
بودنـد و در آن لحظـه كـه هـر     ) ع(زيرا اين افراد طرفدار حضرت علي . كه اين خود جاي تعجب دارد  1

براي همـين  . واقعه غدير  كس براي تاييد نفر مورد نظر خود دليل و شاهد مي آورد چه دليلي محكمتر از
 .انسان شك مي كند كه موضوع غدير چيز ديگري بوده است 

براي درك بهتر اين موضوع و چگونگي پيدايش هسته اوليه گرايشهاي شيعي به كتـاب بسـيار علمـي و     2
انشارات دفتر نشر فرهنگ اسـالمي  . گرانقدر تشيع در مسير تاريخ  نوشته دكتر سيدحسين محمد جعفري 

جالب است كه بدانيد ساير طرفداران حضرت علي نيز مانند سلمان و عمـار از فرهنگهـايي   . جعه كنيد مرا
  !بوده اند كه اعتقاد به خانداني بودن حكومت داشته اند 
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ي انتخاب رهبر بر مبناي آراء عموم )قريش و مهاجرين(در عربستان شمالي  –د 
 . بوده است
در نامه هايي كه به معاويه در تاييد خالفت خود مـي  ) ع(چرا حضرت علي  .2

فرمايند همانگونه كه مردم با خلفاي قبلـي بيعـت كردنـد بـا مـن بيعـت        نويسند مي
هزار نفر در غدير اشـاره اي   120و  در مقام تاييد خود به آيه تبليغ و بيعت  ؟كردند
در مقام جدل بوده اند آيـا بيـان آيـه قـرآن و تعـداد      و اگر بگوييم ايشان  ؟كنند نمي

محكمتر بوده و  ،نفرات حاضر در غدير كه بيشتر آنها نيز زنده بوده اند از باب جدل
يا بيان اين آيات با مفاهيمي كلي كه حضرت در نامه خود نوشته اند  و آيا در مقـام  

تا به داليل كلـي و   ؟دجدل نبايد به داليل محكمتر و فراگيرتر و خاص تر استناد كر
هزار نفر در غدير  120و حضور  )آيه تبليغ(و اگر معاويه مي توانسته آيه قرآن  .عام

را رد كند به طريق اولي براي او رد كردن داليل و آيات كلي مورد اشـاره حضـرت   
  !كه راحت تر بوده است) ع(علي 

ر و عثمان بيعت كردند كساني كه با ابوبكر و عم ):به معاويه(نهج البالغه  6نامه 
در امـر  (و مشـورت   .به همان طريق با مـن بيعـت كردنـد و عهـد و پيمـان بسـتند      

حق مهاجرين و انصار مي باشد و چون ايشان گرد آمده و مردي را خليفه  )خالفت
او  ...و پيشوا ناميدند و رضاء و خشنودي خدا در اينكار است و اگر بر اثر بـدعتي و 

ر نمايند و اگر فرمان آنها را نپذيرفت با او مـي جنگنـد چـون    را به اطاعت خدا وادا
  1 ...غير راه مومنين را پيروي نموده

نه مي توان گفت رعايت .تقيه كرده اند ،حضرت: در اينجا ديگر نه مي توان گفت
نه مي توان گفت از باب مماشات بوده و حتي . حكمت و مصلحتي را كرده اند
  .ر هوا و كلي هميشگي را نيز نمي توان عنوان كردداليل و پاسخهاي مبهم و سر د

__________________________________________________ 
 
  نهج البالغه ترجمه مرحوم فيض االسالم  1
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بنا به قول برخي مورخين هر بار كه بر منبر مي شده اند  )ع(حضرت علي  .3
من برادر و وصي پيامبرم و هيچكس جز من چنين فضيلتي را نداشته : فرموده اند مي

ر و چرا ايشان به واقعه خالفت در غدير كه مهمت .و نمي تواند چنين ادعايي بكند
اشاره  ،در حضور جمعيت بيشتري بوده و اينكه ايشان خليفه منتخب خداوند هستند

براستي چرا نمي گفته به  .و نمي گفته اند من خليفه پيامبر و خدايم ؟نمي كرده اند
اگر منظور (مولي المومنين : بگوييد )كه عنوان عمر بوده(من به جاي امير المومنين 
 1)خليفه بوده ،پيامبر از مولي در غدير خم

آيا اگر علي در غدير به عنوان خليفه و جانشين معرفي شده بـود چـرا حتـي     .4
در  ؟گزارش يكبار سوء قصد هم عليه ايشان در هيچ كجاي تاريخ ثبت نشده اسـت 

حاليكه در منابع تاريخي به دفعات متعدد گزارشاتي از  سوء قصـد بـه جـان پيـامبر     
 ؟وجود دارد ،)ص(اكرم
ر جاي جاي نهج البالغه از پيمان شـكني كوفيـان انتقـاد    د) ع(حضرت علي  .5
حتي يك كلمه هم نمـي توانيـد پيـدا كنيـد كـه       ،كنند ولي در هيچ كجاي تاريخ مي

و از ايـن   2.هزار نفر حاضر در غدير اشاره كـرده باشـند   120ايشان به بيعت شكني 
ني غـدير  در صورتيكه پيمان شـك  ؟اين چه معني مي دهد !باب گله اي داشته باشند

مهمتر بوده و به قول شما سرمنشـاء انحرافـات و    )اگر موضوع غدير  خالفت بوده(
__________________________________________________ 

 
اسـاتيد تـاريخ اولـين     بنا بر تحقيق و تاييد تمـامي : سرنخ جالب و آساني به خوانندگان ايراني مي دهم  1

باري كه اصطالح اميرالمومنين ساخته و رايج شد در زمان خالفت حضرت عمر ابن خطاب بوده و اولـين  
ولـي در بسـياري از احاديـث جعـل شـده      . كسي كه به او چنين خطابي شده نيز حضرت عمر بوده است 

ـ         ه حضـرت علـي بـه عنـوان     توسط غاليان و رافضيان مي خـوانيم كـه پيـامبر بـه عمـر و ابـوبكر گفـت ب
و مواردي از اين دست سرنخهاي بسيار خوبي براي درك جعلي بودن احاديث و ! اميرالمومنين سالم كنند 
  .افسانه هاي شيعه است 

علت داشـته ولـي   ) بيعت شكيني هم نه بلكه سستي و كاهلي ( با عنايت به اين كه بيعت شكني كوفيان  2
 !!!بيعت شكني غدير بدون عليت بوده 
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هـزار   120بدبختي هاي بعدي بوده و نقض فرمان خدا و رسولش بوده و از جانـب  
براستي نقض پيمان خدا و سيصد آيه قرآن آن هم بدون دليل از جانب  ...نفر بوده و

  ...مردم بيشتر جاي گله گي داشته تا
هجري در جنگ صفين كه  37خطبه و همچنين سخنان ايشان در سال  .6

چگونه شما را از آن مقام كه : پرسيد) ع(اسد از حضرت علي  شخصي از طايفه بني
 :فرمايد آن حضرت مي .سزاوارتر از همه بوديد كنار زدند

اي برادر بني اسدي تو مردي پريشان و مضـطربي كـه نـا بـه جـا پرسـش        " -
ن تو را حق خويشاوندي است و حقي كه در پرسيدن داري و بي گمـان  كني ليك مي

پس بدانكه آن استبدادي كه نسبت به خالفت بر ما تحميـل شـد در    .طالب دانستني
مـي بينـيم در    "...حاليكه ما را نسب برتر و پيوند خويشاوندي با پيامبر استوارتر بود

  .عليه وسلم اشاره مي كنند اهللا ياينجا نيز ايشان به نزديكي خود با پيامبرصل
هنگام هجوم مردم براي بيعت با ايشان پس از قتل حضرت عثمان رضي اهللا  -

به هوش باشيد سوگند به آفريدگاري كه دانه را شكافت و به  ":  عنه نيز مي فرمايند
همه  حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود اين جنبنده ها جان بخشيد اگر

و اگر نبود آن تعهدي كه خدا از دانشمندان گرفته  .مام نمي كردياران حجت را ت
مهار شتر  ،است تا در برابر شكمبارگي ستمگر و گرسنگي مظلوم بي تفاوت نمانند

خالفت را بر كوهانش مي افكندم و آخرين شتر اين كاروان را به كاسة اولين آن 
حضور  :عامل 2را  در اين مورد نيز ايشان علت پذيرش خالفت 1.كردم سيراب مي

در صورتيكه  .انبوه مردم و تعهدي كه خداوند از دانشمندان گرفته عنوان مي كنند
واجب الهي باشد حضور يا عدم حضور مردم هيچ  ،اگر امامت توام با خالفت

و امام در اينجا كه قدرت نيز  .تاثيري در اثبات يا ساقط شدن آن از عهده امام ندارد

__________________________________________________ 
 
 3نهج البالغه خطبه  1
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ه را نيز نمي توان بهانه كرد بايد به راحتي به اصل مهمتر يعني به دستشان بوده و تقي
  .وجود آيه در خالفت خود اشاره مي كردند

براي اثبات حق خـود در  ) س(حضرت فاطمه  :مي دانيم كه )پرسش كليدي( .7
چرا حضـرت   1به آيات قرآن استناد مي كنند )  كه موضوعي مادي بوده (زمينه فدك 

در رابطـه بـا مسـاله     ،و سـاير يـاران آن حضـرت    )س(و حضرت فاطمـه  ) ع(علي
فـرامين  ( 2.بوده به آية تبليـغ اشـاره اي نمـي كننـد    ،خالفت كه بسيار مهمتر از فدك

 3)پيامبر كه جاي خود دارد
سئوال مي كنند ) ع(طبق متون مورد تاييد شيعه و سني وقتي حضرت علي  .8

پاسخ مي دهند كه  ،مردم ؟كه دليل انصار ـ در سقيفه ـ بر حقانيت خود چه بود
حضرت پاسخ مي  .انصار خدمات و فداكاريهاي خود را در راه اسالم بيان كردند

مگر : چرا مهاجرين نتوانستند جواب قانع كننده به انصار بدهند و بگويند ": دهند
اهللا عليه وسلم به دفعات زياد مهاجرين را  يانصار فراموش كردند كه پيغمبر صل

اين  .انصار را عزيز بداريد و از بدان آنها درگذريد  فرمود خطاب كرده و مي
اهللا عليه وسلم دليل اين است كه انصار را به مهاجرين سپرده  يفرمايش پيامبرصل

و اگر آنها شايسته خالفت بودند مورد وصيت قرار نمي گرفتند بلكه پيامبر  .است
 "فرمود  مهاجرين را به آنها توصيه مي

__________________________________________________ 
 
1 ]وداوانُ دملَيرِثَ سو16:النمل{] و {  
آيـه قـرآن    300زيـرا شـيعه معتقـد اسـت     . نه به آيه تبليغ بلكه به هيچ آيه ديگري نيز اشاره نمي كننـد   2

 ! مستقيما به علي اشاره دارد 
پس چرا پاسخ حضرت فاطمه و . ه توجه كنيد اگر گفته شود كه پاسخ داده شده ولي در تاريخ ثبت نشد 3

حتي در كتاب جعلي سليم نيز چنـين  . در تاريخ ثبت شده است . . . هجوم به سوي خانه حضرت علي و 
  !!!نكته اي وجود ندارد 
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  ؟در اينجا اشاره اي به بيعت روز غدير نمي كننـد  )ع(چرا حضرت علي  -الف 
اهللا عليـه   يضمن اينكه مفاد سخنان ايشان در انتها حاكي از اين است كـه پيامبرصـل  

   .وسلم براي خود جانشيني انتخاب نكرده بودند
آيا متوجه نمي شويم كه فردي از خاندان ) ع(طبق استدالل حضرت علي  –ب 

بـه عنـوان خليفـه و جانشـين      ،رت و از جانب ايشانپيامبر در زمان حيات آن حض
خوانيم كه پيـامبر   براي اينكه در روايات و احاديث بيشماري  مي ،معرفي نشده بوده

كـرده   سفارش خاندان خود را به عموم مردم مـي   ،مرتب و به دفعات مختلف ،اكرم
ماست و هيچكس هم از ايشان سئوال نمي كند اگر جانشين شما از خاندان ش ،است
ديگـر  )  آن هم بنا به تاكيد خداوند و آن هم فرد شجاع و قدرتمنـدي چـون علـي    (

  :نمونه   1 . همه نگراني و سفارش نيست نيازي به اين
: مسلم بن حجاج روايتي در صحيح خود از پيامبر گرامي آورده كه فرموده اند

و من به او اي مردم من بشري هستم كه نزديك است فرستاده خدا به سراغم بيايد 
گذارم يكي از آنها كتاب  پاسخ دهم من در ميان شما دو يادگار گرانبها به جاي مي

آنگاه پيامبر  .خداست كه نور و هدايت را در بر دارد به كتاب خدا تمسك نماييد
من شما را به اهل بيتم  ،و اهل بيت:  مردم را به قرآن ترغيب نمود و چنين افزود

شما را به اهل بيتم سفارش  .ه اهل بيتم سفارش مي كنمشما را ب .سفارش مي كنم
به احتمال فراوان اين سخنان هم قبل و هم بعد از واقعه غدير بيان شده  2. كنم مي
يك نفر از ميان جمع از پيامبر اكرم سئوال   )طبق استدالل حضرت علي(چرا 3است 

__________________________________________________ 
 
 مگر اينكه از باب سفسطه بگوييد پيامبر از آينده خبر داشته كه باز اين سئوال مطرح مي شود  1

شيعه پاسخ مي دهـد   – 123و  122علي ابن ابي طالب ط مصر ، ص باب فضايل  7صحيح مسلم جزء  2
 179سيد رضا حسيني نسب ص 

حتي اگر قبل از غدير هم بيان شده باشد با روايات شيعه كه مي گويد پيامبر اكرم مرتبـا در هـر مـوقعي     3
  .را به عنوان جانشين خود معرفي مي كرده ، جور در مي آيد ) ع(حضرت علي 
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نيازي به  خليفه و حاكم و جانشين پس از شماست و) ع(حضرت علي : كند نمي
مردم كه مانند پيامبر علم غيب نداشته اند كه بگوييد پيامبر !! !اينهمه سفارش نيست

مي دانسته پس از او نسبت به خاندانش بي احترامي مي شود تا در اين مورد 
اي پيامبر شما بايد سفارش ما را به علي بكني نه سفارش علي را به  .سئوالي نكنند

  !!! !ما
 )اعـم از مهـاجر و انصـار   (و قرآني كه اكثريت مردم مدينه چگونه اين اسالم  .9

مهمترين آيات قرآن و دستورات پيـامبرش را بـا آن سـرعت و بالفاصـله در زمـان      
 ؟به بازيچه گرفتند اينگونه صحيح و سالم به دست ما رسيده است ،رحلت پيامبر
را براي بيعت به مسجد مي آورند ابوعبيـده بـه آن   ) ع(وقتي حضرت علي  .10
دانستيم تو راغب امر خالفتي به جاي ابوبكر با تو بيعت  گويد اگر ما مي ضرت ميح
اطالع بوده كه نمي دانسته حضرت علـي   چرا ابوعبيده اينقدر گيج و بي .1كرديم  مي

ماه قبـل بـا ايشـان     2هزار نفر فقط  120اهللا عليه وسلم است و  يجانشين پيامبرصل
و چرا كسي با تمسخر پاسـخ   ؟هم نازل شده استاند و در اين زمينه آيه  بيعت كرده

 ؟ او را نمي دهد
همينطـور ابوسـفيان و   (طايفة خزرج در ابتدا با خالفت ابوبكر موافق نبوده  .11
وقتي قرار است انسـان بـه    .در انسانها چيزي به نام عقل وجود دارد)  هاشم تمام بني

و ديگـري منـافق و    ناچار زير سيطرة دو نفر قرار بگيرد يكي اهل عـدالت و تقـوي  
چـرا در   1.كند انسان گزينه اول را انتخـاب كنـد   عقل حكم مي ...و 2ترسو و ضعيف

__________________________________________________ 
 
جالب است كه همين سخن را مردم مدينه وقتي حضـرت   96نوشته فضل اهللا كمپاني ص علي كيست ؟  1

اگر زودتر اين مطالب را گفتـه  : علي به همراه حضرت فاطمه شبانه به در خانه آنها مي روند بيان مي كنند 
 اين سخنان با عقايد شيعه به نحو عجيبي در تضاد است ؟. بودي با تو بيعت مي كرديم 

  . پناه مي برم از اين اراجيفي كه عالمكها در كتابكهاي خود براي عوامكها مي نويسند به خدا  2
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آشوب سقيفه يك نفر از ميان قبيله خزرج نمي گويد اين كـار شـما بيعـت شـكني     
در حاليكـه از ايـن    ؟است و داريد مخالف فرمان پيامبر و آيات خدا عمل مي كنيـد 

و اگر ما خزرج را كـه نيمـه قدرتمنـدتر انصـار را      !واقعه فقط چند ماه گذشته است
دادند نادان و يا ترسو فـرض كنـيم بسـياري از حـوادث صـدر اسـالم و        تشكيل مي

و اگـر   .جانفشاني هاي آنها و آيات قرآن در خصوص آنها را زير سـئوال بـرده ايـم   
بگوييم مورخين به قصد اين مـورد را ننوشـته انـد پـس چطـور حـوادث غـدير را        

و چطور اينهمه مطالب وحشتناك بر عليه خلفـاء در كتـاب بحـاراالنوار     2؟ اند هنوشت
 ؟مجلسي موجود است

، توانسـت  3اهللا عليـه وسـلم    يچرا ابوبكر با ذكر يك حـديث از پيامبرصـل   .12
خلفـاء فقـط از    :االئمه من قريش :منظور حديث پيامبر (انصار را ساكت و قانع كند 

و  5ج نمايد ولي كسـي نتوانسـت بـا ذكـر آيـة تبليـغ      و آنها را از دور خار )4قريشند
با عنايت به اينكه  6؟بقيه را از ميدان بدر كند )هزار نفري 120و بيعت (جريان غدير
  .بودند) ع( عده معدودي از انصار نيز، طرفدار انتخاب حضرت علي ،در جمع سقيفه

ير باشد اگر عدم اشاره انصار به واقعة غدير به علت عدم حضور آنها در غد .13
از آنها بيعت نگرفت و اگر آنهـا در غـدير    )يعني مركز خالفت(چرا پيامبر در مدينه 

                                                                                                                                                        
به خصوص اگر مانند انصار از سر صدق و اخالص ايمان آورده و اقوام و نزديكانشان در اين راه شـهيد   1

 .شده باشند 
 نفر از صحابه 110آن هم از طريق  2

  .د كرده اند كه ظاهرا تعداد بسيار اندكي آنرا تايي 3
  .مورخين مي گويند مردم از شدت عالقه به پيامبر اين حديث را پذيرفتند  4
هزار نفـر ، كمتـر از يـك     120و بيعت . . . ) يا ايهالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ( يعني آية قرآن  5

  !!!حديث است ؟
و در آن جمـع حضـور   .  به خصوص آن عده معدود از انصار كه خواهان خالفت حضرت علـي بودنـد   6

  .داشتند 
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حضور داشتند چرا انصار به اين راحتي سخن خـدا و پيـامبر را زيـر پـا گذاشـته و      
زيرا اگـر آنهـا در سـقيفه     .زودتر از ابوبكر و عمر، بلواي سقيفه را پايه ريزي كردند

بـه خالفـت         ،پس از انجام مراسم تدفين) ع(ضرت عليجمع نشده بودند چه بسا ح
 .مي رسيد
 ،نفر از اصحابي كه شما مي گوييد به واقعة غدير اشاره كرده اند 110همان  .14

درگيري بين حضرت علي و سپاه تحت  ":علت واقعه را اينگونه بيان كرده اند
ر آخر خطبه اي كه د ،و علت اينكه پيامبر اكرم "فرمان ايشان بر سر لباسهاي غنايم 

هر كه من موالي  ": اند دست حضرت علي را گرفته و مي گويند براي مردم خوانده
اويم اين علي موالي اوست خدايا دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن 

  .بوده است) ع(به علت دفاع از حضرت علي  "باش با هر كه با او دشمن است 
 )اعم از انصار و مهاجرين(اصحاب : ندبرخي از نويسندگان شيعه مي پرس .15

چگونه است كه اصحاب  !صالحيت و توانايي انتخاب رهبر براي خود را نداشتند
قادر به  ،1تفكر جاهلي و زندگي بدوي و همنشيني با كفار ،پس از يك عمر

مردي فقير و امي كه از اهل و ديار (تشخيص حق و ايمان آوردن به پيامبر اكرم 
بودند   ...)و نبرد و انفاق و(،و پذيرفتن او به عنوان رهبر ...)بود وخود رانده شده 
سال فداكاري و از خودگذشتگي و زندگي در كنار پيامبر و زندگي  23ولي پس از 

لياقت انتخاب  ،ناگهان ،اسالمي و قرآني و پخته تر شدن در سرد و گرم روزگار
بگوييم همه آنها  ،ابن قيس مگر آنكه مثل جناب سليم!! !رهبر را از دست مي دهند

 2!!!منافق بودند و پس از مرگ پيامبر مرتد شدند

__________________________________________________ 
 
 . . . .مجسم كنيد نماز نمي خواندند شراب مي خوردند ربا ، قمار ، بت پرستي و  1

 !!! عجب مرتداني كه توانستند شورش اهل رده را سركوب و دو ابرقدرت آن زمان را به زانو درآورند  2
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 ،توطئـه  ،كودتـا  ،شيعه مي گويد ابوبكر و عمر در جريان سقيفه بني ساعده .16
البته اين حرف آنها براي اين است كه نتيجه سقيفه منجر به  .كردند ...چيني و دسيسه

در تاريخ مي خوانيم كه به ابـوبكر  خالفت حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه شد ولي ما 
 .رسد كه انصار در سقيفه براي انتخاب امير يا خليفه جمع شـده انـد   و عمر خبر مي

سـئوال جالـب ديگـر    !!! انـد  اين چه توطئه اي بوده كه خود آنها از آن بي خبر بـوده 
بايـد انصـار را مسـبب اصـلي شـهادت امـام        ،اينكه ما طبق تحليل محققـين شـيعه  

بـدانيم بـراي    ...انحراف اسالم و جامعه اسـالمي و غصـب خالفـت و    و) ع(حسين
اهللا  يشدند و به جاي آن به كفن و دفن پيامبرصـل  اينكه اگر آنها در سقيفه جمع نمي

انصـار بـا    ،اگر از روي چشم و همچشمي اوس با خـزرج  .عليه وسلم مي پرداختند
 .... 1شكسـتند   نمـي  )ع(اگر بيعت خود را با حضرت علي  .ابوبكر بيعت نمي كردند

افتـاد پـس    شد و حوادث بعدي اتفاق نمـي  حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه خليفه نمي
همين كساني كه با پناه دادن به پيامبر و گذشتن  .علت تمام بدبختي ها انصار هستند

باعث اعتالي اسالم شدند در انتها پايـه گـذار تحريـف اسـالم      ،از جان و مال خود
 !!!اگر سعد خليفه مي شد مي گفتند سعد كودتا كردو همچنين  . شدند
شما معتقديد اين عمر نبود كه ايران را گرفـت و مـردم آن مسـلمان شـدند      .17

بلكه اين روحية شهادت طلبانه و پاك مسلمانها بود كه با آن سالحهاي عقب افتـاده  
ايـن   چگونه است كه اين مسـلمانها بـا   .توانستند بر سپاه قدرتمند ايران پيروز شوند

اهللا عليـه وسـلم در جريـان غصـب      يدر همـان روز فـوت پيامبرصـل    ،خصوصيات

__________________________________________________ 
 
نه بيعت دوستي ، گو اينكـه انصـار در    البته اگر بيعت روز غدير ، بيعت خالفت و حكومت بوده باشد و 1

 .غدير حضور نداشته و در جحفه از پيامبر جدا شده بودند
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اينهمـه از   ،اهللا عليه وسلم و آيات الهـي  يخالفت و زير پا گذاشتن فرمان پيامبرصل
 1 ؟دهند غيرتي نشان مي حالي و بي خود بي
حضرت علي را به عنوان جانشـين   2اهللا عليه وسلم در مكه  يچرا پيامبرصل .18
اگر علت اين معرفي را تاييـد و سـفارش آن حضـرت بـه خـاطر      ( ؟كردندمعرفي ن

دير رسيدن حضرت علي به مراسم حـج  :  مسائلي كه در سپاه يمن رخ داده ندانيم و
و سپس خروج از مكه و پخش شدن دامنه اعتراضات و شايعات نسبت به حضـرت  

 )انتهاي خطبهعلي و لزوم تاييد و سفارش به دوستي با ايشان از سوي پيامبر در 
اهللا عليه وسلم در مدينه حضـرت علـي  را معرفـي و اخـذ      يچرا پيامبرصل .19

مردم مدينـه در جحفـه از پيـامبر جـدا      ،زيرا حسب متون تاريخي ؟بيعت نمي كنند
اگر بنا به قول شما مي شده مردم را سه شـبانه  ( 3 ؟شده و در غدير حاضر نبوده اند

در فـراغ   ،در مدينه كه پايگاه  اسالم بـوده  روز وسط گرما براي بيعت نگهداشت آيا
خليفـة   4آن هم از اهالي پايتخت كه بيعت آنها با هـر  . شده بيعت گرفت خاطر نمي

 )كرده  بعدي مهر تاييد براي خالفت آنها بوده و حجت را بر تمام قبايل تمام مي

__________________________________________________ 
 
و چگونه اسالمي كه فرامين قرآن و پيامبرش به اين سرعت و با اين آسـاني زيـر پـا گذاشـته مـي شـده        1

 مان را به زانو در آورد ؟ سال دوام بياورد و ابرقدرتهاي آنز 1400توانسته 

چـون هميشـه   ( له مهم قريش در آنجا حضور داشته و مجبور به بيعت و عدم مخالفت مـي شـده   كه قبي 2
اكثر كارشكني ها و دشمني ها توسط قريش انجام گرفته است حتي پس از به خالفـت رسـيدن حضـرت    

 .و جنبه قداستي بيشتري هم به قضيه مي داده است ) علي
حضرت علي كسـي از  . رت علي خصومتي نداشته اند مردم مدينه با حض: پاسخ اين پرسش ساده است  3

آنها را در جنگ نكشته كه بخواهند با او دست بيعت دوستي داده و يا سفارش پيامبر مبني بر لزوم دوستي 
بلكه اين ساير قبايل حاضر بوده اند كه ممكن بوده از  حضرت علي ، كينه و نفرت داشته . با او را بشنوند 

كه بيرون  مكه اين بيعت صورت گرفته شايد اين است كه بعدها سوء تفاهم نشـود  و حتي علت اين. باشند
 .كه حضرت علي فقط در حرم امنيت داشته اند و يا ساير خرافات و ابهامات ديگر 



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

حضـور مـردم دو    ،آيا براي تثبيت و تقويت حكومت يك نفر در آن شرايط .20
زيـرا در جريـان غـدير نـه      ؟مهم و استراتژيك مدينه و مكه الزم نبوده ،رحشهر مط

 يبه همين علت اگـر منظـور پيامبرصـل    .اند و نه مردم مكه مردم مدينه حضور داشته
اهللا عليه وسلم را سفارش به دوستي با علـي و عـدم آزاد و اذيـت او و بنـي هاشـم      

روابط خويشاوندي بـا حضـرت   بدانيم مساله حل مي شود زيرا مردم مكه به خاطر 
حضورشان الزامي نبوده و مردم مدينه نيز توسط شمشـير حضـرت علـي     ،)ع(علي 
گيريم كه اصوالً نيازي به حضور مردم مكه  دچار آسيبي نشده اند پس نتيجه مي) ع(

 .و مدينه نبوده است
خليفه پس  4خالفت هر : در ادامه مطالب فوق بايد گفت )پرسش كليدي( .21
در شهر مدينه صورت گرفته و بيعت مردم اين شهر براي كل جامعه  از پيامبر

تاييد و تحكيم و تثبيت  ،يعني در آن زمان .اسالمي مالك و معيار بوده است
و مي دانيم كه مردم مدينه در غدير  1منوط به بيعت مردم مدينه بوده است  ،خالفت

 :حاضر نبوده اند در اينجا سئواالت زير مطرح مي شود
به عنوان خليفه در جمعي غير از اهل مدينـه چـه   ) ع(ي حضرت علي معرف -

  ؟ فايده عملي داشته است
اهللا عليه وسلم از مردم مدينـه اخـذ بيعـت     يچرا پس از بازگشت پيامبرصل -

مردم را نگهداشـت آيـا    ،وقتي كه به زعم شما مي شده وسط بيابان گرم ؟نمي شود
  ؟در مسجد مدينه نمي شده از آنها بيعت گرفت

مگر مي شود پيامبر در آن گرماي شديد مردم را : جدليون شيعه مي گويند .22
 :پاسخ ؟نگهدارد كه بگويد علي را دوست داشته باشيد

 

__________________________________________________ 
 
 .در آنجا بوده اند . . . زيرا قاريان قرآن و حافظان و انصار و مهاجر و خاندان پيامبر و  1
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هيچگاه سرماي شديد حاكم نبوده و همـة روزهـا گرمـاي شـديد      ،در غدير .1
 .بوده هم قبل از آن و هم بعد از آن

ه عرفـه را تكـرار كـرده و    پيامبر اكرم خطبه اي طوالني خوانده و مفاد خطب .2
فقط در انتهاي خطبه جمله من كنت مواله را ايراد مي فرمايند يعني هدف ايشان نـه  
 .گفتن جمله من كنت مواله بلكه تكرار و سفارش مجدد موارد روز عرفه بوده است

  )تكرار از لوازم اصلي تبليغ است(
ت و تجارت هميشه زير آفتاب سوزان عربستان در حال مسافر ،قبايل عرب .3

بعيد است براي كسـاني كـه    .بوده يا در جستجوي آب مرتب در حال كوچ بوده اند
خيلـي   ،ايسـتادن زيـر آفتـاب    ،بتها و خدايان خود را شكسته و مسـلمان شـده انـد   

 .ناراحت كننده بوده باشد
چطور شما معتقديد موضوع آنقدر مهم بوده كه پيامبر اكـرم مـردم را در آن    .4

اشته ولي وقتي نوبت به بيان اصل مطلب مي رسد اين موضـوع  گرماي شديد نگه د
معنـي   27كننـد كـه داراي    اعالم مـي )مولي(مهم را در پرده اي از ابهام و با واژه اي 

  !!! معني معناي خالفت را نمي دهد 27و هيچكدام از آن  .متفاوت است
ترساندن اعراب از گرما مانند آن است كه اسـكيموهاي قطـب شـمال را از     .5

 !بله گرماي شديد حاكم بوده ولي براي ايراني ها نه براي اعراب!! !سرما بترسانيم
رسم هميشگي اعراب در مسافرتها اين بوده است كه پس از طي مسافتي  .6

ولي شما  .كاروان پشت سر هم برسد ،ايستاده اند تا ضمن آن مي  ،براي استراحت
نيازي به گفتن نبوده است ( پيامبر گفت كاروان قبلي بيايد: با هياهو مي گوييد
ولي ...و كاروان رفته برگردد و گرماي شديد حاكم بود و)  !!!خودش مي آمده

بايد به غائله دشمني با علي و  ؟باالخره بايد در جايي نماز ظهر خوانده مي شد يا نه
 ؟شايعه  پراكني هاي خالد ابن وليد و باندش عليه علي خاتمه داده مي شد يا نه

كه يك كلمه از آن سخن از خالفت (پيامبر خطبه اي طوالني خوانده   ضمن اينكه
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و در انتهاي خطبه مردم را به دوستي با علي سفارش كرده  )و تعيين جانشين نيست
خواندن خطبه و آخرين سفارش به  ،خواندن نماز :پس هدف از توقف در غدير

علي نبوده كه مردم و در انتها معرفي علي بوده و هدف از توقف فقط سفارش 
 .بگوييد چرا پيامبر در آن گرما مردم را نگهداشت

بركة غدير با وجود اينكه آبش مسموم بوده ولي مسلماً خنكتـر از دل كـوير    .7
و چـه بسـا    .حالت توقفگاه و استراحت هم داشته است ،بوده و مسلماً براي اعراب

انـيم قبـل از آن   د در آن تاريخ داراي درختهاي نخل و سايه هم بوده است زيـرا مـي  
يكي از بتهاي معروف اعراب  به نام منات در اين محل قـرار داشـته و بـه احتمـال     
بسيار زياد سايه بانهايي براي عبادت اين بت معروف از قبل در ايـن محـل  وجـود    

 .داشته است
اهللا عليه وسلم از آنجا كه هميشه طبق شرايط واقعي  يپيامبر اكرم صل .8
ر خالف ما از خواب و خيالهاي ايده آليستي به كلي دور عمل مي كرده و ب )رئال(

بوده براي همين در هر شرايطي موارد پيش آمده را به بعد موكول نمي كرده و طبق 
مديريت زمان از هر لحظه براي بيان حقيقت يا عملي كردن طرحهاي خودش 

داده اگر  ياگر بنا بوده به كارواني حمله كنند دستور حمله م .استفاده مي كرده است
بنا بوده آيه اي در مذمت منافقان خوانده شود خوانده مي شده و هيچگاه مسائلي 
مانند گرماي شديد يا غيره براي ايشان در بيان حقيقت هر قدر كوچك يا بزرگ 

حقيقت است و كوچك و بزرگ  ،حقيقت: سئوال مهمتر اينكه .تاثيري نداشته است
به خصوص از سوي (ن آن نيز واجب است ندارد و بيا ،و كم اهميت و پراهميت

اهللا عليه وسلم بوده و  يآخرين سال حيات پيامبرصل ،ضمن اينكه آن سال )پيامبر
براي نمونه به قرآن  .موقعيت ديگري براي بيان حقانيت علي وجود نداشته است

براي اينكه  !كريم نگاه كنيد كه مثال براي دعواي زن و شوهر آيه نازل مي شود
براي يك اخم پيامبر  !دايشان را جلوي پيامبر بلند نكنند آيه نازل مي شدهاعراب ص
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پس كم  1.آيه نازل شده و پيامبر به شدت در آن توبيخ شده اند،به يك شخص كور
اهميت يا پر اهميت بودن وقايع از ديد ما صحيح نيست و بايد وقايع را طبق شرايط 

  .همان زمان و آن هم از ديد الهي بررسي كرد
سرزميني  ،اهللا عليه وسلم در آخرين سالهاي حيات خود به تبوك يپيامبرصل .9

با فاصله زياد لشكر كشي كرده و ضمن صرف هزينـه اي سـنگين بـدون هيچگونـه     
تعجب  )20در قرن (بله اين عمل ايشان در نگاه ما  .درگيري و نبردي باز مي گردند

مطـابق بـا عاليـق و     ،ديگـري آور است ولي آيا بايد بگوييم ايشان اهداف و نيـات  
 ؟و چرا در آن گرماي شديد هيچ جنگي صورت نگرفـت ؟ساليق امروزي ما داشتند
آري چنـين رفتارهـاي       !و هدف پيامبر چيز ديگـري بـود   !و اينهمه هزينه بيهوده شد

خارق العاده اي پيش از اين نيز از پيامبر ديده شده ايشان دو بار دستور هجـرت بـه   
نفري كفار مـي ايسـتد  مسـجد     1000نفر در بدر مقابل سپاه  300 حبشه مي دهد با

پس مي توانـد بـراي     ...با كفار در حديبيه صلح مي كند و. كند ضرار را تخريب مي
احقاق حق علي و جلوگيري از شايعه پراكني عليه او و سفارش به دوستي بـا او در  

 .تي با علي را بگيردگرماي شديد هم مردم را نگهدارد و حتي از آنها بيعت دوس
وقتي بناست مردم در آن گرماي شديد حر كت كنند و آنرا تحمل نمايند آيا  .10

 .چند دقيقه كمتر و بيشتر تفاوتي مي كند
اگر از نرم افزارهاي رايانه اي براي محاسبه زمان واقعه غدير اسـتفاده كنيـد    .11

ـ   29ذالحجه يعني واقعه غديرخم در روز  18متوجه مي شويد 2 وده و نمـي  اسـفند ب

__________________________________________________ 
 
نوشته محمـد تقـي شـريعتي     30ا ندارد براي درك بهتر قضيه به تفسير نوين جزء البته شيعه اين اعتقاد ر 1

 .مراجعه كنيد 
سايت هواشناسي . موجود است  www.andishe.netنمونه اي از نرم افزار تبديل تاريخ در سايت 2 

يد اين دو سايت ، فيلتر شده اسـت بدانيـد كـه    البته اگر مشاهده كرد  www.pme.qov.sa: عربستان 
البتـه كلـك   . ريگي به كفش آخوندهاست زيرا اين دو سايت نه مطالب اخالقي دارد و نـه مطالـب دينـي    
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 ،سـال  2مـن مـدت    .توانسته چندان گرماي شديدي در محيط وجـود داشـته باشـد   
بررسـي كـردم و متوجـه شـدم از      ،سايت هواشناسي عربستان را در اين خصـوص 

 1385و  1384سـال  (فـروردين مـاه ايـن دوسـال      10اسفندماه تا  25فاصله زماني 
در گرمتـرين سـاعات    )ستكه غدير در آن واقع ا(درجه هواي منطقه رابغ  )شمسي
شود و با توجه بـه اينكـه هـواي زمـين در هـزار سـال        درجه بيشتر نمي 30روز از 

مي توان گفت درجـه هـواي    ،گذشته دو درجه گرمتر بوده با اطمينان قريب به يقين
بوده است  ،درجه يا چيزي نزديك به آن28 :هجري 10اسفند سال  29غدير خم در 

نها گرماي شديد و حتي گرمـاي معمـولي  بلكـه بسـيار     و چنين درجه حرارتي نه ت
جالب است كه طي اين محاسـبه رايانـه اي معلـوم    ( .فرح انگير و روح بخش است
شنبه يا چهارشنبه بوده و براحتي احاديثي كه مـي گويـد    مي شود غدير خم روز سه

ب غدير در روز پنجشنبه و يا جمعه بوده دروغ محض است هر چند به اشتباه در كت
 )اهل سنت هم آمده باشد

علت سفارش به دوستي با علي و نگهداشتن مـردم در   ،در انتهاي اين بحث .12
  .، كامالً مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد آن منطقه
فـرد   .نوع و شيوه حكومت مهمترين اصل در جامعه است ،بنا به تاكيد شما .23

فرزند ايشـان   11تي حضرت علي و ح .خواهد مرد ولي اصول اساسي باقي مي ماند
و (اهللا عليه وسلم در بارة اين اصل  يچرا پيامبرصل .قرن رحلت مي كردند 2پس از 

روش و شيوه حكومت در جامعه اسالمي را بيـان نمـي فرماينـد     ،مهم )در آن لحظه
ولي امر  بـه صـورت مـوروثي از     :مشخص نمي كنند كه ،يعني بطور دقيق و واضح

بايد نفر بعـد از خـودش را انتخـاب و معرفـي كنـد و       )ع( يا علي .خاندان من است

                                                                                                                                                        

جديد آن است كه اينگونه سايتها را به سمت سايتي ديگر ، منحرف مي كنند كـه بعضـا سـايتهاي خـالف     
ند مـردم اخالقشـان فاسـد بشـود ولـي اعتقاداتشـان       عجيب است كه حاضر.اخالق و عفت عمومي است 

  ! اصالح نشود 
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يا انتخاب به شوري است و يا انتخاب با راي اكثريت است  .نفرات بعدي همينگونه
منظور پس از غيبت امام زمان است زيـرا در سـاير منـابع معتبـر مـي خـوانيم كـه        (

ه و سـپس  امامان را يك به يك تا امام زمان معرفـي كـرد   ،اهللا عليه وسلم يپيامبرصل
اكنون چرا بـا وجـود ايـن     ...مي فرمايند ايشان براي زماني طوالني غيبت مي كنند و

فقط تكليـف رهبـري و نـوع     -يعني غيبت امام زمان  –علم و دانشي كه داشته اند 
قرن معين كرده و پس از آن را بـه سـكوت    2حكومت و روش انتخاب خليفه را تا 

 يجز به آيات الهي و يا فرمان پيامبرصل) ع(يمي دانيم حضرت عل )برگزار كرده اند
آية مشخصي در اين زمينه نيسـت در   ،اهللا عليه وسلم عمل   نمي كرده ا ند در قرآن

 ؟براستي علت چيست ،سخن پيامبر هم
در رابطه با برهان لطف كه برخي از نويسندگان شـيعه مطـرح مـي كننـد و      .24
را هيچگاه به حـال خـود رهـا     ايجاب مي كند كه مردم ،گويند كه لطف خداوند مي

 ...نكند و
سال است مردم به حال خود رها شـده انـد و چـرا برهـان      1400پس چرا  -

آري لطف واقعي آن اسـت كـه زيـر     ؟لطف فقط مخصوص زمان خاصي بايد باشد
را مستقل و متكي به خود بـار بيـاوري    ...)كارآموز و ،دانش آموز ،بچه(دست خود 

ضعيف بار نيايد و براي تصدي عنوان خليفه اللهـي آمـاده    براي اينكه تا ابد متكي و
او را سربار و متكي  ،درست مانند كودكي كه مهر و محبت بيجاي پدر و مادر ،شود

   ...به ديگران بار مي آورد
زيـرا مخـالف حكمـت     .آيا استدالل شما مخـالف برهـان حكمـت نيسـت     -

شـهادت و معجـزات و   سختي و هجرت و نبردها و  :خداوند است كه پس از آنهمه
ابتر و نـاقص   ،ادامة وظايف پيامبر ،ناگهان هنگام نتيجه دادن كار.  . .امدادهاي غيبي و

  ؟شود
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بـاالتر و بهتـر از خداونـد مـي       ،آيا نعوذباهللا پيامبراكرم ،در ادامه بحث فوق .25
الاقـل از  (سال است مـردم روي كـره زمـين     1400؟ اكنون  تواند فرماني صادر كند

به حال خود رها شده اند و اين خود جواب بسياري از شـبهات   )تن رهبرلحاظ داش
مگر مي شده پيـامبر،   :و ايرادات جدليون شيعه با اين مضمون تقريبا واحد است كه

سال قبـل از   600آري وقتي  ؟امت اسالم را به حال خود و بدون سرپرست رها كند
سـال پـس    1400و  )وث نشداز زمان عيسي تا رسول اكرم كه هيچ پيامبري مبع(آن 

به طريق اولي پس از دريافت آخرين  ،سرپرستي تعيين نشده ،از آن از ناحيه خداوند
اهللا عليه وسـلم و ابـالغ آن    يمراحل وحي و قوانين الهي توسط حضرت محمد صل

 )و آن هـم شـايد  (اكنـون نيـز فقـط     1.نبايـد هـم سرپرسـتي تعيـين شـود      ،به مردم
  ...ادعايي داشته باشند و ال غيرسردمداران واتيكان چنين 

مي دانيم كلمات در آيات قرآن به صورت بسيار دقيق و به جا مورد استفاده  .26
يا أَيها الَّذينَ آَمنُوا أَطيعوا اهللاَ وأَطيعوا الرَّسولَ [ :قرار گرفته است چرا در آيه

نْكُمرِ مي األَمأُولخاتمه  ،ام اين مساله بسيار مهمبا يك كلمه به تم } 59:النساء{ ]و
و اولي االمر من اهل بيت نبيكم يا اولي االمر من نبيكم و : داده نشده كلمه اي مانند
مي توان )  يعني از خودتان(منكم  :زيرا مي دانيم از خطاب ...يا اولي االمر منا و يا

فرادي به از بين خودتان و نه از بين قبيله اي خاص يا ا :اين چنين تفسير كرد كه
و اينكه خودتان انتخاب  .با كل جامعه است 2منكم:  زيرا خطاب..  .خصوص و يا

در جايي  )كنيم و منكم يعني از خودتان منا يعني از جانب ما و ما انتخاب مي(كنيد 
 .هستند) فاولئك منكم(مهاجرين : فرمايد مراد از منكم ديگر نيز خداوند مي

__________________________________________________ 
 
حوادث جهان مشابه همند و از روي حـوادث  : كه مي فرمايند ) ع(با عنيات به اين سخن حضرت علي  1

 .گذشته مي توان حوادث آينده را پيش بيني كرد 
  .منتخب توسط خودتان : تفسير ديگر . خودتان   -ميان   -از: منكم  2
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آيا نعوذ باهللا خدا از تغيير  ؟رت علي نيستنام حض ،چرا در آية ابالغ امامت .27
و تبديل آيات هراس داشته؟ معرفي حضرت علي بـه صـورت شـفاهي در حضـور     

حتي  مي بينيم در موارد بسيار كم  ؟همه دشوارتر بوده و يا بيان يك اسم در يك آيه
البتـه ممكـن اسـت     .خداوند نام افراد را آورده اسـت  )مانند جريان زيد (اهميت تر 

سخ دهيد كه مواردي مانند نحوة وضو گرفتن و يا نماز خواندن نيز در قرآن نيامده  پا
آن ( 1؟چه نيازي به توضيح و تفسير داشته اسـت  )علي(ولي ذكر يك نام سه حرفي 

اين چنين از حساسـيت خـاص اجتمـاعي و     ،هم موردي كه بر خالف نماز و روزه
بسـياري زيـر بـار آن نخواهنـد     سياسي برخوردار بوده و به خوبي مشخص بوده كه 

رفت  ضمن اينكه در نحوه و شكل وضو گرفتن و نماز خوانـدن نيـز بـين سـني و     
شيعه تفاوت وجود دارد و اين مورد اختالفي نمي تواند به عنوان شاهدي بر مقايسه 

دليل اعتقـاد او بـه معـاد و     ،در ادامه شما حتي اگر از يك بچه دبستاني .گرفته شود
را سئوال كنيد با توجه به آيات بيشمار و واضحي كه در ايـن زمينـه    نبوت و توحيد

وجود دارد پاسخ شما را مي دهد براستي چرا در مورد امامت چنين شرايطي صـدق  
آيا ما گرفتار هياهوي علماي صفويه و مورخين داستانسرا و سياستمداران  ؟نمي كند
وجود معـاد   ،رسالت پيامبردر آيات قرآن به تناوب خطاب به  ؟نشده ايم ،جاه طلب

و يگانگي خداوند سخن رفته و همين تاكيد فراوان دليل بر شناخته شدن اين موارد 
  ...به عنوان اصول دين است ولي امامت با تلقي كه شيعه از آن دارد

با عنايت به شرايط قومي قبيله اي كه فاصله نزديكي با عصر جاهليت داشته  -
يرش آن فقط كرنش در برابر خدا را به دنبال دارد و بر خالف نماز و وضو كه پذ  -

نه اطاعت از يك انسان ديگر را و مسلماً انسان زير بار فرمان خـدا راحـت تـر مـي     
__________________________________________________ 

 
محمد رسولُ اهللاِ والَّذينَ معه أَشداء علَى الكُفَّارِ رحماء [:ر چندين جاي قراننام محمد آمده مثال فرموده د 1
منَهيعلي الكفار رحماء بينهم چرا در ادامه محمد رسول اهللا به اين موضوع بسيار مهـم كـه    } 29:الفتح{] ب

  !!! محمد رسول اهللا و علي ولي اهللا : اشاره نشده و نگفته ! ت حتي از مقام نبوت نيز باالتر اس
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حتي در موارد متعددي در تاريخ صدر اسالم  .رود تا زير بار فرمان يك انسان ديگر
كردند  را ارائه ميسخن و يا دستوري  ،اهللا عليه وسلم يخوانيم كه وقتي پيامبرصل مي

اين نظر شخصي شماست و يا دستور خداونـد  :  كردند مسلمانان از ايشان سئوال مي
فرمودند نظر شخصي خودم است آنها مي  اهللا عليه وسلم مي يو هنگاميكه پيامبرصل

ضمن اينكه شيعه واليت و امامت را بسـيار برتـر   1 فهميدند كه مي شود مخالفت كرد
زه و فروع دين دانسته و آنرا در كنار اصول دين ذكر مـي كنـد   و مهمتر از نماز و رو

  .پس نمي توان آنرا با نماز و وضو قياس كرد
باالتر از  ،مقام امامت :مفهومي كه شيعه از امامت دارد به اين معناست كه -

چگونه يك  ،آخرين پيغمبر بوده اند ،ولي ما مي دانيم كه پيامبر اكرم .نبوت است
قبل از اينكه نبي شود   )امام با معنايي كه شيعه از آن دارد: كيد مي كنمزهم تا با (امام 

مانند اينكه يك سرگرد قبل از : از باب مثال و مقايسه در مقام و درجات !؟امام شده
مقام امامت باالتر  ،بلي: ممكن است در پاسخ گفته شود .تيمسار شود ،سرهنگ شدن

اگر اينگونه . نبوت نيست ،براي امامت اما شرط برگزيده شدن. از مقام نبوت است
اهللا عليه وسلم ديگر كسي  يبا بسته شدن باب نبوت بعد از رسول اكرم صل ،بود

در صورتيكه خداوند در آيه پنج سوره قصص . نبايد به امامت برگزيده شود
علَهم أَئمةً الَّذينَ استُضْعفُوا في األَرضِ ونَج يونُرِيد أَنْ نَمنَّ علَ[:فرمايد مي

و اراده ما بر آن است كه منت گذاريم بر كساني  } 5:القصص{] ونَجعلَهم الوارِثينَ
. كه روي زمين به استضعاف كشيده شده اند و آنان را امامان و وارثان قرار دهيم
ولي شما كه معتقديد اين آيه مربوط به دوران ظهور امام زمان است ضمن اينكه اين 

زيرا نه از نظر مادي و نه  ؟نعوذباهللا مستضعف است ،آيد كه آيا امام ل پيش ميسئوا
  !! !از نظر معنوي هيچكدام از امامان مستضعف نبوده اند

__________________________________________________ 
 
  .بارزترين آن را در جريان مشورت پيامبر براي مبارزه احد مي خوانيم  1
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اليوم أَكْملْت لَكُم دينَكُم [ :مي دانيم شيعه معتقد است كه آيه اكمال .28
پس از معرفي  1 } 3:المائدة{] سلَام دينًاوأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم اإلِ

اين آيه پس از  2در غدير نازل شده ولي مطابق تاريخ يعقوبي ) ع(حضرت علي 
 .اهللا عليه وسلم در مكه نازل شده است يسخنراني پيامبرصل

از ناحية خداوند و وظيفه اي الهـي بـر دوش   ) ع(اگر انتخاب حضرت علي  .29
تدا كه مردم پس از مرگ حضرت عثمان رضي اهللا عنـه  چرا ايشان در اب 3ايشان بوده
با توجه به روحيـة آن  (ابا مي كنند  ،آورند از پذيرفتن خالفت هجوم مي ،براي بيعت

و  )نبـوده انـد   ...حضرت كه روحيه اي صريح داشته و اهل تعارف و بازار داغـي و 
بيـان   ،پس از انتخاب نيز علت قبول خالفت را بيعت اكثريت و حمايـت از مظلـوم  

سـال از زمـاني كـه بايـد      25كنند و نه چيز ديگر؟ ممكن است پاسخ داده شـود   مي
 ،آيا گذشت زمان يا مـرور زمـان   :حضرت علي خليفه مي شده اند گذشته بوده ولي
 ؟موجب سقوط احكام و واجبات الهي مي شود

در سورة حجرات براي اينكه اعراب صدايشان را جلـوي پيـامبر بلنـد مـي      .30
چندين آيه از جانب خداوند نازل مي شود و به آنها در ايـن مـورد تـذكر     ،كرده اند

داده مي شود يا در سوره مجادله كه يك درگيري خانوادگي بين زن و شوهر بوده و 
اكنـون   4شـده  آيات متعدد ديگري از اين دست كه براي اتفاقات ساده آيه نـازل مـي  

__________________________________________________ 
 
متوكل خليفه عباسي در يكي از نامه هاي مهم خود كه به همه واليات مـي  : جالب است كه براي مثال   1

اين آيه مربوط به خالفت حضرت علي بود بعيد بود متوكل چنـين  فرستد به اين آيه اشاره مي كند كه اگر 
  !بهانه اي به دست بني علي  بدهد 

عرب و متعلق به همـان فرهنـگ     هم شيعه بوده ، هم به عصر پيامبر نزديك بوده ، وهم: كه نويسنده آن  2
 .بوده است 

 .كه حتي بسيار واجبتر از نماز و روزه و حج و جهاد بوده است  3
 . تي در سوره كهف ، خداوند سگي كه در پي اصحاب كهف براه افتاده بوده را ذكر مي كند ح 4
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و آن هـم يكـي از   (ول ديـن  چرا بايد در اين مورد خاص كه به زعم شيعه جزو اص
نازل  ...است فقط يك آيه آن هم به صورت ابهام و در پرده و )مهمترين اصول دين

و حتي يك حديث متفق القول ميان شيعه و سني مبني بر لزوم امامت !! !؟شده باشد
  ؟اهللا عليه وسلم وجود ندارد يپس از پيامبرصل) ع(بالفصل حضرت علي 

آيـه نـازل كـرده ولـي      ،ي پايين آوردن صداي اعرابچطور خداوند برا :نكته -
و حتـي  (اهللا عليه وسلم در غدير نمي تواند براي جلوگيري از آزار علي  يپيامبرصل

و بيان حقانيت علي در انتهاي خطبه و سخنان خود مـردم را   )احتمال كشته شدن او
را پيش مي  ...به دوستي با علي سفارش كنند و هزار يك دليل از جمله گرمي هوا و

  ؟كشيد تا بگوييد ايشان منظور مهمتري داشتند
 :خداوند در قرآن كريم آيات اين كتاب را اينگونه معرفي مي كند .31
-  ]ده يهف بيلَا ر تَابالك كينَ يذَلتَّقلْماين كتاب كه هيچ  :} 2:البقرة{] ل

 .شكي در آن نيست راهنمايي براي پرهيزكاران است
كه اين قرآن بدون وحي الهي به خدا نسبت داده شـود ولـي   شايسته نيست  -

تصديقي است براي كتب آسماني قبلي و تفصيلي است بـراي آنهـا و شـكي در آن    
 37يونس آيه  .نيست كه از پروردگار جهانيان است

 97بقره آيه  .قرآن كتاب هدايت و بشارت براي مومنان است ... -
تاديم براي راهنمايي مـردم و نشـانه   و ما اين قرآن را در ماه رمضان فروفرس -

 185بقره آيه  .هاي هدايت و فرق ميان حق و باطل در آن نازل شده است
ايــن بيــاني اســت بــراي عمــوم مــردم و هــدايت و انــدرزي اســت بــراي   -

 138آل  عمران آيه  .پرهيزكاران
انعـام   .اينك آيات و داليل روشن از جانب پروردگارتان براي شـما آمـد   ... -
 157 آيه

آنـرا شـرح داديـم     )اسـرار و رمـوز  (ما كتابي براي آنها آورديم كه با آگاهي  -
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اعراف آيه . آورند كه مايه هدايت و رحمت براي جمعيتي است كه ايمان مي )كتابي(
52 

ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مگر براي اينكه آنچه را در آن اختالف دارنـد   -
 .ت است براي گروهي كـه ايمـان دارنـد   و مايه هدايت و رحم 1براي آنها تبيين كني

 64 آيه نحل
و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز است و مايه هـدايت   -

 89نحل آيه  .و رحمت و بشارت براي مسلمانان است
انعـام   .به تفصيل بيان داشتيم 2ما آيات خود را براي كساني كه مي فهمند ... -
 126و  98آيات 
 .بيـان كـرديم   )و آشـكار (يزي را به طـور مفصـل و مشـخص    و ما هر چ ... -
 12 آيه اسراء
انسان متوجه مي شود  ،با توجه به اين آيات و آيات و احاديث بيشمار ديگر -

قصد به شك انـداختن و گمراهـي نـوع بشـر را      –نعوذ باهللا  –كه خداوند هيچگاه 
له تشـخيص حـق از   وسي(نداشته آن هم توسط كتابي كه از آن به عنوان نور و فرقان

كتابي كه بر طـرف كننـده اخـتالف اسـت و      .و تذكر و هدايت ياد كرده است)باطل
يعني آيات آن به قدري ساده و روشن و واضح است كه از كودكي  ...مايه هدايت و

ساله آنرا مي فهمد تا نتوانـد   100كه هنوز به سن بلوغ نرسيده تا دانشمند و پيرمرد 
گنگ و مبهم و سربسته و نامعلوم بود و من  ،د كه آيات قرآندر آن جهان بهانه بياور

در مورد تمامي اصول دين در قرآن آيـات و مثالهـاي    !اي خدا منظور تو را نفهميدم
يعني معرفي  ،واضح و روش فراواني آمده ولي چرا خداوند در اين يك مورد خاص

__________________________________________________ 
 
و نه اينكه تازه خودش مايه اختالف شود آنگونه كه شيعه با تفسيري كه روي آيات مي گذارد در پي آن  1

  .است 
 . . . البته براي كساني كه مي فهمند و نه كساني كه خود را به خواب زده اند  2
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ز برگـزار كـرده   شخصي به عنوان جانشين با ذكر نام او سـخن را بـه ايهـام و ايجـا    
 ؟است
پس چرا با تمام اين توصيفات شيعه فكر مي كند امامت اصل دين اسـت و   -

چرا آيه اي مشخص و واضح در  ؟طبق نص در قرآن پيرامون آن آيه اي وجود دارد
  ؟اين زمينه وجود ندارد

ك وإِنْ لَم تَفْعلْ يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيك منْ رب[:در رابطه با آية .32
] فَما بلَّغْت رِسالَتَه واهللاُ يعصمك منَ النَّاسِ إِنَّ اهللاَ لَا يهدي القَوم الكَافرِينَ

 :چرا} 67:المائدة{
 

ما مي دانيم كه در  ."ما تو را از شر مردم نگاه مي داريم": خدا مي فرمايد -1
هنگامي كه سفير كفار از حديبيه  ،سال بعداسالم ضعيف بود ولي چند  ،اوايل بعثت
اهللا عليه وسلم ياراني داشت كه براي او  يگويد محمد صل گردد مي به مكه بر مي

حاضر به هرگونه فداكاري بودند و آب وضوي او را جهت تبرك از هم مي ربودند 
يه پيامبر در ابالغ يك آ ،حاال پس از فتح مكه و اسالم آوردن تمام شبه جزيره ...و

ضمن  )با اين همه نيروي فداكار و جانباز( ؟بايد از چه قدرتي واهمه داشته باشد
 :اينكه
 .اهللا عليه وسلم در تخريب مسجد ضرار از چه كسي واهمه كردند يپيامبرصل -

  .مسجد بوده است ،با اينكه منافقان حاضر از اهل مدينه بوده و مورد تخريب نيز
و در محيطي كه حتي يك ياور هم نداشتند  اهللا عليه وسلم در مكه يپيامبرصل -

  ؟ از چه كسي واهمه كردند
بـود آيـا    1بـه   3اهللا عليه وسلم در جنگ بـدر كـه تعـداد نيروهـا      يپيامبرصل -
 ؟ترسيدند
كـه توسـط حضـرت علـي     (اهللا عليه وسلم در ابالغ سورة برائـت   يپيامبرصل -
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از وجـوب كشـتن   زيرا در اين سوره سـخن  ( ؟از چه كسي واهمه كردند )انجام شد
 ) است ...مشركان است در هر جا كه يافت شوند و عدم ورود آنها به مكه و

مربـوط بـه الـزام     ،به اين نتيجه نمي رسيم كه اين آيه ،آيا با مجموع اين شواهد
سـال دعـوت    3پـس از  (پيامبر از ناحيه خداوند به دعوت آشكار اسالم بوده است  

اهللا عليه وسلم به جا بـوده   ييم نگراني پيامبرصلكه مشاهده مي كن)  مخفيانه در مكه
  .و آزار و اذيت قريش دقيقاً از همين زمان شدت مي گيرد

آيـا در   }67:المائدة{ .]إِنَّ اهللاَ لَا يهدي القَوم الكَافرِينَ[ :در انتهاي آيه آمده -2
مانان هزار نفري مسل 120كافري در شبه جزيره عربستان و يا در اجتماع  ،روز غدير

بايد بـه همـان افـراد حاضـر در همـان زمـان        ،زيرا ابالغ ؟آنروز وجود داشته است
باشـد كـافر   ) ع(و اگر بگوييد هر كه مخالف واليـت علـي   .صورت مي گرفته است

است اين مصادره به مطلب است زيرا تمام دعواها بر سـر همـين قضـيه اسـت كـه      
در ارتباط با خالفت حضـرت علـي   و آيا شان نزول اين آيه  ؟منظور پيامبر چه بوده

 1؟است يا نه) ع(
پادشاهان ايران و انگليس و پاپها در قرون وسطي و بسياري ديگر از حكـام   -3

خودشان را سايه خدا و يا دست خدا و يا جانشين و نماينـده خـدا     ،در طول تاريخ
)  و از همـين قبيـل كلمـات   (بر روي زمين دانسته و يا حكومت را وديعـه اي الهـي   

مرتكب جنايات بيشمار شده و مخالفان را براحتي از دم  ،انسته و با همين دستاويزد
يا پيـامبر اينكـار را مـي    (حال اگر به واقعة غدير جنبة الهي بدهيم  .تيغ گذرانده اند

نـه در   ( ؟آيا پايه گذار چنين طرز تفكر خطرناكي در جامعه اسالمي نمي شديم )كرد
بلكه در رابطه با حكامي كه پس از امام زمـان و   ) ع(رابطه با حكومت حضرت علي

__________________________________________________ 
 
نمـاز مـي   . . . از اين سئوال مي گذريم كه حضرت علي چگونه پشـت سـر غاصـب و كـافر و ظـالم و       1

 !!!!خوانده اند 
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منظور  ،گرچه به احتمال قريب به يقين ...قرن بعد تا قيام قيامت خواهند آمد 2فقط 
پيامبر چيز ديگري بوده كه افراد حاضر نيز متوجه منظور ايشان شده انـد و فقـط بـا    

 )توان به تمام شبهات فوق پاسخ داد همين نظر مي
قرآن را از پيش : خوانده بود مي گفتند عليه وسلم اگر درس اهللا يپيامبرصل -4

: اگر در مراكز علمي و شهرهاي مطرح دنيا متولد شده بود مي گفتند .خود گفته
اگر پس از قدرت در مدينه  .تحت تاثير ساير اديان و مكاتب فلسفي قرار گرفته

 .مادي بودههدفش دنيا و مطامع : مي گفتند ،براي خود كاخ و حرمسرا مي ساخت
و  .هدفش انتقام بوده: دشمنان را قتل عام مي كرد مي گفتند ،اگر پس از فتح مكه

تمام : اگر كسي از نزديكان خود را جهت جانشيني معرفي مي كرد آيا نمي گفتند
آري به همين  ؟هدفش موروثي كردن پادشاهي در خاندان بني هاشم بوده است

ت خود هيچگاه سخن يا عملي را انجام نداد كه پيامبر اكرم در طول دوران نبو ،دليل
وقتي پس از فتح  ،و دقيقا به همين علت .هدف و نيت پاكش را زير سئوال ببرد

پرده داري كعبه و سقايت حجاج را به  ": به ايشان مي فرمايند  مكه حضرت علي
و اهللا عليه وسلم از انجام اين كار خودداري مي كنند  يپيامبرصل "دست ما بسپار 

و شايد به  1 .كليد ها را به صاحب قبلي كه تازه مسلمان شده بود پس مي دهند
اهللا عليه وسلم به  يعباس چند روز پيش از رحلت پيامبرصل همين دليل وقتي ابن

گويد برويم و از پيامبر دربارة جانشين او سئوال كنيم حضرت  مي) ع(حضرت علي
 .براي ما در اين امر حقي نخواهد بود نه اگر ما را منع كنند: مي فرمايد) ع(علي 
بيعت خالفت بوده است چـرا مـا قبـل از    ) ع(چنانچه بيعت با حضرت علي -5

 )هزار نفـر  120(در اين سطح  )حتي از كفار(بيعت غدير در هيچ كجا بيعت شكني 

__________________________________________________ 
 
 –هادي خاتمي  –نقد و بررسي از دو كتاب تمدن اسالم و عرب نوشته جرجي زيدان و گوستاو لوبون  1

 309انتشارات كتابخانه صدر ص 
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مـاه بعـد پيمـان شـكني      2هزار نفـر فقـط حـدود     120چگونه  ؟مشاهده نكرده ايم
 1؟كردند
شبهه ايجاد شود كه مردم در زمان حضرت عثمـان رضـي اهللا    ممكن است اين 

  :عنه نيز بيعت شكني كردند ولي
سال بعد بوده و مسلماً مـردم در گـذر    25زمان حضرت عثمان رضي اهللا عنه  -

  .زمان تغيير كرده بودند
كساني كه بيعت خود را با حضرت عثمان رضي اهللا عنه شكسـتند و عليـه او    -

ند مردم مدينه نبودند بلكه اراذل و اوباش شهرهاي بصـره  شورش كرده و او را كشت
 .و كوفه و اهالي مصر بودند

قصد بيعت شكني نداشتند بلكه به عنوان اعتـراض از سـتم    ،حتي همين افراد -
جمع شده بودند و حضرت عثمان رضي اهللا عنه به دست برخي  ،واليان در آن مكان

 .ثريت اين نبوده استافراد ناشناس به قتل رسيد در حاليكه قصد اك
توسط برخي افراد صـورت گرفـت    ،حتي اگر اين عمل را بيعت شكني بدانيم -

 .هزار نفر بيعت شكني كردند 120ولي در سقيفه طبق استدالل برادران شيعه من 
شورش يا اعتراض عليه حضرت عثمان رضي اهللا عنه با همـاهنگي قبلـي كـه     -

بود  ...ر  و عمار ياسر و طلحه و زبير وتوسط افرادي مانند مالك و محمد ابن ابوبك
 )اگـر بيعـت حكومـت بـوده باشـد     (ولـي در بيعـت شـكني غـدير      .صورت گرفت

 .خورد هماهنگي قبلي به چشم نمي
شورش عليه حضرت عثمان رضي اهللا عنه دليل داشته ولي علت بيعت شكني  -
  ؟چه بوده است ،غدير

__________________________________________________ 
 
امبر گرفته شده ؟ اگر گناه تحريف اخالق در جامعـه اسـالمي   آن هم بيعتي كه بر مبناي وحي و توسط پي 1

در قرون و نسلهاي بعدي را به گردن حضرت عمر رضي اهللا عنه و ابوبكر بيندازيم گناه اين بيعت شـكني  
 !!!ماه بعد صورت گرفته به گردن كيست ؟ حتما ابوجهل  2كه فقط 
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ردمي داشته ولي بيعت با بيعت با حضرت عثمان رضي اهللا عنه فقط پشتوانه م -
پشتوانه الهي و رسـول خـدا و جميـع     )البته به زعم و خياالت شيعه(حضرت علي 

 .پس جاي مقايسه نيست چون تشابهي در كار نيست .اصحاب را داشته است
چرا در وجوب هيچيك از اصول و حتـي فـروع ديـن بـين شـيعه و سـني        .33

 1مورد؟ اختالف نيست مگر همين يك

مت را باالتر از نبوت مي داند آيا اعتقاد بـه وجـود نـص در    اما ،عالم شيعي .34
 2؟تعارض ندارد ،با اصل خاتميت ،اين زمينه
البتـه  ( ؟كدام يك از پيامبران براي پس از خـود جانشـين تعيـين كـرده انـد      .35

 ،نبرد ،جانشين به معناي خالفت و حكومت و نه وصي يا رهبري معنوي يا قضاوت
  ...)فرمانده سپاه و

كسي براي پس از خود جانشين تعيين كنـد تفـاوت آن شـخص بـا     چنانچه  .36
تمام پادشاهان تاريخ كه صفت مشخصه آنها تعيين جانشـين بـوده در چـه خواهـد     

 3 ؟بود
برخي محققين شيعه معتقدند وجود دو ضلع خطرناك امپراطوريهاي ايران  .37

سلم براي اهللا عليه و يو روم و نوپا بودن اسالم ايجاب مي كرده است كه پيامبرصل
ولي چرا محققين ما  .خود جانشيني معرفي كنند و مساله را در سكوت برگزار نكنند

به اعتراف تمام محققين (مگر ابوبكر ؟هميشه به شرايط قبل از اتفاقات نگاه مي كنند

__________________________________________________ 
 
امام بعـدي را بـه عنـوان     12ل دارند و حتي گرچه در اين مورد نيز سني ها خالفت حضرت علي را قبو 1

افراد متقي و شايسته و عالم قبول كرده اند و فقط شيعه است كه خالفت حضرت عمـر رضـي اهللا عنـه و    
 .ابوبكر را ظالمانه و غاصبانه مي داند

 .با توجه به آيات و احاديث بيشماري كه آخرين رسول و فرستاده را حضرت محمد مي داند  2
نيـز پسـر عمـوي    ) ع(ت به اين نكته بسيار ظريف كه پيامبر فرزند پسر نداشـته و حضـرت علـي    با عناي 3

 .ايشان بوده اند 
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و  ؟شورش اهل رده را با قاطعيت سركوب نكرد  )سني و شيعه بي طرف ،غربي
اهللا  يضمن اينكه پيامبرصل 1 ؟ا شكست ندادمگر حضرت عمر هر دو امپراطوري ر

عليه وسلم در جريان جنگ خندق پس از ضربه زدن به آن تخته سنگ و جرقه هاي 
و اشاره به  ....در جرقه اول كاخهاي مدائن و در جرقه دوم: كه مي پرد مي فرمايد

 ؟شندپس چرا بايد نگران آيندة اسالم با .پيروزي اسالم بر تمام ابرقدرتها مي كنند
، احساس خطر براي از هم پاشيدگي اسالم مي كردند آيا  اگر هم ايشان از آن ناحيه
هاشم و بني اميه در صورت خالفت يك نفر از بين اين دو  عداوت ديرينه ميان بني

 ؟كرد اين احساس را تشديد نمي ،خاندان
نـص مسـتقيم و مشـخص و     ،چرا در رابطه با همه واجبات الهـي در قـرآن   .38
هام وجود دارد ولي در مورد جانشيني پيامبر كه به زعم شيعه جزو بـاالترين  بدون اب

اي  هـيچ آيـه  2واجبات الهي و مهمتر از فروع دين بلكه از اصول اساسي دين اسـت  
 3؟وجود نداشته و تنها مورد اختالف در انجام واجبات همين يك مورد است

همـه كلمـه كـه روي    خداوند در قرآن وعده حفظ آنرا داده با اينكه حفظ اين .39
آن هـم  (نوشته شده بوده بسيار مشكلتر بوده  ...پوست و چرم و استخوان و كاغذ و

__________________________________________________ 
 
از اين مساله مي گذريم كه شيعه معتقد است پيامبر از امور آينده توسط جبرييل خبردار مي شده زيرا در  1

ا خالفت حضرت عمر رضي اهللا عنـه و  اينصورت جبرييل حتماً به ايشان گفته كه نگران آينده نباشد زيرا ب
 .ابوبكر ، اسالم تحكيم مي شود و اتفاقي نمي افتد

همانطور كه تولي و تبري در زمان صفويه . البته امامت و عدل از اصول مذهب است و نه از اصول دين  2
رند و من تعجب مي كنم كه بدعت گزار و منحرف كننده اصلي در اسالم كساني ديگ. وارد فروع دين شد 

توانـد انحـراف در    دست به سينه ايستادن در نماز يا وضوي سربااليي و يا ممنوعيت صيغه كردن زنان نمي
 . دين باشد

ضمن اينكه خداوند در قرآن مي فرمايد ما در اين كتاب از هيچ چيز فروگذار نكرديم و هـر چيـز را بـه     3
آيـا اگـر آيـات قـرآن ، سربسـته و      . نان است تفصيل و روشني بيان كرديم و اين كتاب مايه راهنمايي موم

 باشد مي تواند روشنگر و مايه هدايت باشد ؟ . . . موجز و در پرده ابهام و 



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

آيا حفظ خالفت براي حضرت علـي   ) توسط اشخاصي مانند ابوبكر و عمر و عثمان
 ؟مشكل تر از حفظ قرآن بوده است

شديداً به كسـاني كـه بـه سـاحت      ،خداوند در آيات متعددي از قرآن كريم .40
او دروغ بسته و فرشتگان را دختران او و عيسي را پسر او معرفي كـرده انـد   مقدس 

چـه   )آيه ابالغ و اكمال(آيا دروغ بستن به خدا با تمسك به اين دو آيه  .تاخته است
و چـرا علمـاء و روحـانيون از عواقـب      ؟مجازاتي را در روز قيامت بـه همـراه دارد  

 ؟  ترسند خطرناك چنين عملي نمي
 ،و تمام آيات قرآن )مانند بعث التمم مكارم االخالق(بيشماري در احاديث  .41

] فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْت مذَكِّرٌ[تذكر  :هدف از رسالت پيامبر اكرم اين عنوان شده
حكومت  ،و در هيچ كجا به اينكه ايشان براي رياست ،بشارت ،انذار } 21:الغاشية{

 .اند اشاره اي نشده است رستاده شدهاز سوي خداوند ف  ،و انتخاب رييس براي مردم
باز هم ممكن است يك پاسخ مبهم و كلـي و پـا در هـوا از سـوي برخـي       .42

ابـوبكر و عمـر بـراي كتمـان      :حضرات به سئواالت فوق داده شود مبنـي بـر اينكـه   
كتـك زدن   ،فضايل حضرت علي دستور سوزاندن احاديث و ممنوعيت نقل حديث

 : وليرا دادند  ...عبداهللا ابن مسعود
: با جزئيات دقيق كه مثالً سلمان گفت ،اين همه حديث مخالف: با اين وجود -

كرديد و نكرديد و يا برخي روايات ديگر كه حتي پرده از نيات و افكار باطني 
 ؟بر مي دارد چگونه ضبط شده است!!!  همه
 .معيار و محك ثابتي براي تعيين حديث درسـت وجـود نداشـته    ،در آن زمان -

نفر براي تاييد مطلبي كافي بوده چـه برسـد آن دو نفـر از صـحابه هـم      شهادت دو 
آمدند و هر كس يك چيز مخالف ديگري مي  مجسم كنيد دو نفر دو نفر  مي .باشند
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با عنيات به اينكـه طبـق حـديث     1گفت آيا نظم عمومي جامعه به هم نمي ريخت؟ 
قتـي پيـامبر در   ممكن بود يك نفر حديثي را بشنود ولي و) ع(مشهور حضرت علي 

موضعي ديگر حديث اول را نسخ كرده حضور نداشته يا اينكـه شـرايط و موقعيـت    
  ...متفاوت بوده و ،محيطي بيان هر حديث

 ؟نفر از اصحاب نقل شده است 110توسط ،چگونه واقعة غدير -
در زمان حضرت عمر از سـوي او بـه    2چگونه همين آقاي عبداهللا ابن مسعود -

به سـوي كوفـه    )امير كوفه(نوان تعليم عمومي و مشاور عمار همراه عمار ياسر به ع
 ؟مي رود
اهللا عليه وسلم در  يما مي دانيم كه بالفاصله پس از وفات پيامبر اكرم صل -

مسائل بسيار جزيي مانند تعداد تكبيري كه بايد براي ميت گفته شود ميان تمام 
ن به مدينه و شورش اصحاب اختالف پيش آمد آيا در گير و دار حمله قبايل راهز

 .اهل رده و هزار و يك عامل ديگر نبايد باب اختالف و حديث سازي بسته شود
ابوبكر و عمر به قول شما چنين كردند و با اينهمه شاهد اينهمه حديث جعلي و 

كردند آيا آيات قرآن در سايه هزاران هزار  ضد و نقيض هستيم اگر چنين نمي
  ؟ي رفت يا مسخ و بي محتوي نمي شداز ميان نم ،حديث جعلي و حقيقي

شاهد محكم ما دوران بعدي هستند كه به قـول شـما اجـازه دادنـد احاديـث       -
مكتوب شود كه مي بينيم دقيقاً از همين زمـان دههـا هـزار حـديث جعلـي توسـط       

__________________________________________________ 
 
شايد هم همه راست مي گفته اند ولي پيامبر هر سخني را در موقعيتي بيان كرده ولـي آنهـا بـا فرامـوش      1

 . ه اند و هزار و يك دليل ديگر كردن علت و موقعيت سخن پيامبر فقط به ذكر سخن مي پرداخت
نمونه ساده اش اعتقاد عبداهللا ابن مسعود به حذف برخي آيات كه چون شاهدي نداشته آن آيات را ثبت  2

در صورتيكه بيشتر علماي طراز اول شيعه و تمام سني ها معتقدنـد از قـرآن حاضـر نـه يـك      !!! نمي كنند 
ين صورت اينهمه سفارش به پيروي و قرائت قرآن نمي شـد  در غير ا. كلمه كم شده و نه يك كلمه اضافه 

.  
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ابوهريره و امثال او وارد دين شد و شايد مسير انحراف واقعي دين و دوري از قرآن 
ت الهي و در نتيجه انحطاط امت اسـالم از همـين جـا شـروع     و مسخ و تحريف آيا

 .شد
اكنون آيا اين ترديدها بيانگر اين نكته نيست كه موضوع و علت واقعه چيـز   .43

  .ديگري بوده است
به غير از ماجراي سپاه يمـين  (شايد علت سفارش مردم به دوستي  علي          
مسلمين بـا حضـرت علـي درگيـر      قبل از اين واقعه بوده و عده اي از ،كه چند روز
  : موارد زير باشد  )شده بودند

و ) ع(كشته شدن جنگ آوران و سران نامي هر قبيله به دست حضـرت علـي    -
  :1علمداري و ايشان در جنگها

و مسـلماً ايشـان    2دانسته كه بزودي به جوار رحمت حق خواهد رفت پيامبر مي
كـه اولـين طليعـه و     (ي دانسته اند اي جاهليت را به خوبي م عادات بد قومي و قبيله

از سـپاه يمـن  رخ مـي    )ع(نشانه آن هنگام پس گرفتن غنايم توسط حضرت علـي  
دانيم كه حضرت علي از هر قبيله اي چندين نفر از افراد مشهور و سـران   و مي) كند

آنرا به خاك و خون كشيده  و پس از پيامبر ممكن است اين كينه ها سر بر كشـد و  
 ،علي و خاندان پيامبر مشكل ساز شود و شايد تاكيد و سفارش پيامبربراي حضرت 

 .جهت جلوگيري از كشته شدن حضرت علي و شروع جنگهاي داخلي بـوده اسـت  

__________________________________________________ 
 
  .به جز جنگ تبوك كه ابوبكر علمدار لشكر بوده است  1
يكي از آقايان مي گفت حضرت علي بنابر دستور پيامبر اين كارها را انجام داده و بنابر طريق اولـي اگـر    2

ب حمايـت مـي كردنـد و نـه بـراي      منظور حمايت بوده بايد براي خودشان در برابر ايـن خطـرات ، جلـ   
ولي پيامبر مگر نفرمودند كه اين آخرين حج من است و مرتب به اين موضوع كـه بـزودي   . حضرت علي 

نداشتند برعكس حضرت علـي  . . . پس نيازي به حمايت و . به ديدار خداوند مي روند اشاره نمي كردند 
  . . . كه جوان بوده و فقير و 
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يا اينكه سفارش ايشان جنبه توصيه در انتخاب حضرت علـي داشـته و نـه وجـوب     
نظـر خـودم اسـت و اكثريـت      ،فرمايند عدم خروج از شهر مانند جنگ احد كه مي(

  ...)مخالفت مي كنند و
  
  
  
  
  
 :علمداري در بيشتر جنگها -

حتي در زمان فعلي هم اگر كسي از هر خانواده چند نفر را كشته باشد امنيت 
 ،دقيقاً به همين دليل  1.جاني ندارد چه برسد به قبايل بدوي در عصر جاهليت

بدار هر كه او را دوست دارد و  خدايا دوست: پيامبر در انتهاي خطبه مي فرمايد
  .دشمن باش با هر كه با او دشمن است

و احترامي كـه فرهنـگ عـرب بـه افـراد مسـن       ) 33(سن پايين حضرت علي  -
 . داشته است

 .جلوگيري از درگيري بين بني هاشم با ساير تيره ها به خصوص بني اميه -
 .سرمشق قرار دادن علي براي ساير مسلمين در رفتار و كردار -
 ) ع(امضاء فضايل و ارزشهاي واالي حضرت علي  -

__________________________________________________ 
 
! چرا پيامبر براي تامين جاني خودشان بيعـت نگرفتنـد ؟  (( -1: گانه وارد مي كنند در اينجا دوشبهه بچه  1
اول پيامبري ايشان به تاييد همه رسيده و در آن سن و موقعيت ايشان نيازي به اينكـار نداشـتند ضـمن    )) 

 -2اينكه مرتبا اعالم مي كردند به زودي به ديدار خدا خواهنـد رفـت پـس از مـرگ واهمـه اي نداشـتند       
جالب است ولي اين نكته ساده را اقوام !))  حضرت علي به فرمان خدا و پيامبراكرم ،  كفار را مي كشته ((

 .زيرا اگر اينرا قبول داشتند ديگر نيازي به جنگ و كشت و كشتار نبود . مقتولين درك نمي كرده اند 
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در اينجـا موقعيـت    .پيامبر فرموده اند من لم يشكر المخلوق لـم يشـكر الخـالق   
   .قدرداني شود) ع(ساله حضرت علي  23بسيار به جا و مناسبي بوده كه از خدمات 

هر آنچه از من به شما ميرسد را با : پيامبر اكرم در حديث موثقي فرموده اند -
رآن محك بزنيد اگر موافق قرآن بود آنرا قبول كنيد و اگر مخالف بود آنرا به ديوار ق

معني دوست مي  ،آيا كلمه مولي :اكنون مشكل شيعه و سني در اين است كه .بزنيد
ما مي دانيم كه حضرت  ؟دهد يا معني والي و حاكم و خليفه و جانشين رسول اهللا

هاشم بوده  وسلم و پسرعموي او و از قبيله بنياهللا عليه  يداماد پيامبرصل) ع(علي 
اي پيامبر بگو من از شما پاداش و : و به عقيده شيعه در قرآن  مي خوانيم .است

اگر كلمه مولي را با  .خواهم جز دوستي و مودت و مهرباني با خاندانم اجري نمي
عناي به م ،اين آيه تطبيق دهيم غير از وجوب دوستي و اظهار محبت نسبت به علي

دقت كنيد كه درخواست اجر و پاداش بايد در انتهاي  .كنيم ديگري دست پيدا نمي
روز پس از اين واقعه رحلت فرمودند  70كار باشد و ما مي دانيم كه پيامبر اكرم 

پس درخواست دوستي با علي به عنوان نماينده بني هاشم و اهل بيت و خاندان 
اهللا عليه وسلم در مقام آنند  يزيرا پيامبرصلپيامبر نمي تواند زياد تعجب آور باشد 

كه مزد خود را طبق آيه قرآن از مردم دريافت كنند مزدي كه چيزي نيست جز 
 .اظهار دوستي و محبت نسبت به خاندان پيامبر كه آن هم به نفع خود مردم است

اهللا عليه وسلم براي اينكه كسي معناي  يحتي در ادامه حديث نيز پيامبر اكرم صل
كه با كمال تعجب (ديگري از سخنان ايشان به خصوص كلمه مولي برداشت نكند 

كلمه  )عده اي از افراد سودجو و يا جاهل در آينده و پس از دو قرن چنين كردند
خدايا دوست داشته : مولي و منظور اصلي خود را چنين توضيح و تفسير مي كنند

و  .هر كه با او دشمن استهر كه او را دوست دارد و دشمن باش با  )وال(باش
 .علي را حتي از پدرش بيشتر دوست دارد ،خدا شاهد است كه نويسنده اين سطور

  .محبتي با شناخت و معرفت و از اعماق وجود نه محبتي زباني و ظاهري و نمايشي
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  .توصيه ايشان جهت تصدي امور وصايتي نبي اكرم -
صـي بـا خليفـه بسـيار     معنـاي و (همراه با معرفي حضرت علي به عنوان وصي 

  .داري امور پس از رحلت پيامبر توسط ايشان و عهده )متفاوت است
در اينجا ذكر اين نكته الزم است كه پيامبر از اولين روز دعوت علني بني هاشم 

افـرادي ماننـد    (را به عنوان وصي خود معرفـي كـرد و هـيچكس    ) ع(حضرت علي 
سخر قرار نداد كه شما هنوز در مكه هم در آن لحظه ايشان را مورد تم ...)ابولهب و

 ،امنيت نداري چگونه براي پس از رحلت خودت و براي تمـام قبايـل شـبه جزيـره    
بلكه ابوطالب را مسخره مي كنند كه از ايـن بـه    ؟معرفي مي كني  )خليفه(جانشين 

سـاده اسـت منظـور     ،پاسـخ  .پيـروي كنـي   )حضـرت علـي  (بعد بايـد از بچـه ات   
يه وسلم در آن روز و موارد بعدي كه چنـين اشـاراتي داشـته انـد     اهللا عل يپيامبرصل

  :اين بوده است كه )در خصوص حضرت علي ...مانند وصي و جانشين و(
فرزند ابوطالب بوده و ابوطالب حامي جدي پيامبر و رييس  )ع(حضرت علي  -

  .قبيله بني هاشم
 .نداشته اند )كه زنده مانده باشد(فرزند پسر  ،پيامبر اكرم -
رياست قبيله بني هاشـم بـه حضـرت محمـد      ،لم بوده كه پس از ابوطالبمس -
 .رسيده است اهللا عليه وسلم مي يصل

 ياهللا عليه وسلم تربيت شده و پيامبرصل يعلي از كودكي در دامان پيامبرصل -
خواسته علي را براي پس از خود به  اهللا عليه وسلم با آن روحيه قدرشناس خود مي

زيرا در مواردي كه ايشان  .معرفي كنند )ييس قبيله بني هاشميعني ر(عنوان جانشين 
به اين نكته اشاره كرده اند هيچ اميدي به پيروزي اسالم و ايمان آوردن تمام قبايل 

و براي همين نيز افراد ) كه كسي بخواهد براي همه آنها خليفه تعيين كند(نبوده 
ده اند منظور پيامبر از معرفي فهمي منظور پيامبر را مي فهميده اند يعني مي ،حاضر
نه رييس تمام  ،معرفي شخصي به عنوان رياست قبيله بني هاشم است ،جانشين
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البته شايد اين نكات براي ما كه در قرن بيستم و در جوامع صنعتي شهري  .قبايل
ولي براي كساني كه همه  .زندگي مي كنيم كمي عجيب يا حتي مضحك باشد

بوده و   قبيله اي بوده و همه گوش به فرمان رييس قبيلهقبيله و تفاخرات  ،چيزشان
نوعي افتخار محسوب مي شده و عصبيتها و همبستگي هاي قبيله اي و  ،رياست

سال پيش اين چيزها مسخره يا عجيب  1400آري براي اعراب   ،هزاران نكته ديگر
 ييامبرصلپ ،در ادامه ذكر اين نكته جالب توجه است كه طبق آية قرآن.  نبوده است

اهللا عليه وسلم در آن روز بايد دعوت را از خويشاوندان نزديك خود شروع مي 
اهللا عليه وسلم  يو در جمعي كه پيامبر اكرم صل )وانذر عشيرتك االقربين(كرده 

را به عنوان جانشين خود معرفي نمود به غير از بني هاشم  كسي ) ع(حضرت علي 
 عليه وسلم از جانشين سرپرستي و رياست اهللا يحضور نداشته و منظور پيامبرصل

حاضران نيز همين برداشت را از سخنان  )يعني همان افراد حاضر(بني هاشم بوده 
ايشان مي كنند و كسي ايراد نمي گيرد كه تمام قبايل عربستان فرمانده و رييس 
واحدي ندارند و اگر هم داشته باشند كسي شما را حتي در قبيله خودتان قبول 

مجدداً بايد   1.د كه شما تازه مي خواهيد جانشين هم برايشان معرفي كنيدندار
متذكر شوم كه ما نبايد اوضاع و احوال را طبق شرايط بعدي يا شرايط زمان 

.  تجزيه و تحليل كنيم بلكه فقط بايد شرايط همان زمان را در نظر بگيريم ،خودمان
پس از پايان مهماني نيز  ...ال بعدس 23بله پيامبر تمام قبايل را مسلمان كرد ولي 

ابولهب و سايرين ابوطالب را مسخره مي كنند كه از اين پس بايد از فرزندت 
 !پيروي كني

__________________________________________________ 
 
 . . . اول پدريش را ثابت كنيد بعد : طبق ضربا المثل ايراني  1
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چطـور    . 1شما ابن سباء را شخصيتي موهوم و افسانه اي مي دانيـد  : در انتها .44
آمـده و   )وحتـي كتـب شـيعه   (شود يك نفر را كه نامش در بيشتر كتب تـاريخي   مي

جعلي و موهوم و دروغ دانست ولـي  )  سباييه (رقه اي به اين نام وجود داشته حتي ف
يعنـي  (از يـك واقعـة تـاريخي    )آن هم برداشـت فعلـي   (توان در نحوه برداشت  نمي
 2شك كرد و آن برداشت را تحريف شده دانست؟) غدير

اگر مالك انتخاب رهبـر را شـوري نـدانيم و بگـوييم بايـد اليقتـرين فـرد         .45
نسـبي و بسـته    ،ود به تناقض بر مي خوريم زيرا مالك تشخيص فرد اليقانتخاب ش

    .به نظر مردم است
به خالفت نبوده باشد ) ع(انتخاب حضرت علي  ،چنانچه موضوع آيه تبليغ .46

بسـتن دروغ و افتـراء بـه ذات     ،آيا اينهمه هياهو و تفرقه افكني با استناد به اين آيـه 
گناه كبيـره و غيرقابـل بخشـش     ،ن به خداوندمقدس خداوند نيست و آيا دروغ بست

 :به اين دليل كه ؟نيست

__________________________________________________ 
 
بيشتر كتب تاريخي نام اين شخص به عنوان يهودي كه به ظـاهر اسـالم آورده و بـا نيـت آشـوب و       در 1

همانطور كه محمد خاتم انبياست علي هم خـاتم  : مانند  (اختالف در اواخر حكومت عثمان  سخناني گفته 
ده اسـت  كر و به شهرهاي مختلف سفر  و مردم را به طرفداري حضرت علي دعوت مي. . .) اوصياست و 

در رابطـه بـا او   . برخي از محققين در عصر حاضر وجود وي را جعلي و ساخته ذهن مورخين مي دانند . 
ميرخوانـد ، ط  : روضـه الصـفا   /  167ص  7ابن كثيـر ج  : البدايه والنهايه : در اين كتابها سخن رفته است 

: تاريخ العربـي  / ط لبنان  506ص  11بستاني ج : دائره المعارف بستاني /  721ص ) 2هـ ج 1379(جديد 
الفصـل فـي الملـل و    / 85دونلد سـن ط عربـي ص   . م.دوايت :عقيده الشيعه / 125پروفسور نيكلسن ص 

سلطان : شبهاي پيشاور تاليف /  138ص  4و ج  33ص  2مصر ج  1ابن حزم ظاهري اندلسي، ط : النحل 
 به بعد  171ص 3الواعظين شيرازي ط 

. داسـتان قطـام   . اختالف در شيوه وضو گرفتن : ثالهاي فراواني در تاريخ وجود دارد البته در اين زمينه م 2
 . . . داستان سايه بان پيامبر در جنگ بدر و 
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 ،و اكثريت مسـلمين  .در اين رابطه اجماعي بين عموم مسلمين وجود ندارد -1
 .نظري خالف اين دارند

مي دانيم كه در عربستان شمالي انتخاب رييس يا حاكم بنا به نظر اكثريت و  -2
نا به نظر اكثريت مـردم مدينـه بـه    حتي شخص پيامبر نيز ب( 1به صورت شوري بوده
و مي دانيم كه اسالم هـر قـانوني كـه مربـوط بـه دوران       )رياست انتخاب مي شوند

 ،مانند لـزوم غسـل جنابـت   (جاهلي بوده و پسنديده و مثبت بوده را تاييد مي كرده 
  ...)حج و ،ماه 4حرام بوده 
بـالغ  تصريحي به نام شخص يا حتـي اينكـه موضـوع ا    ،در مفاد آيه نيز -3

 چيست نشده است 

ولَا تَقْف ما لَيس لَك [:مي فرمايد2قرآن در موارد شك برانگيز و شبهه ناك  -4
آنچه  .}36:اإلسراء{] بِه علْم إِنَّ السمع والبصرَ والفُؤَاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنْه مسئُولًا
و چشم و دلها همگي در  را به آن علم و اطمينان نداري پيروي نكن همانا گوش

 .پيشگاه خداوند مسئولند
اين قرآن به زبان فصيح عربي و به صورت روشن و  :در آيات قرآن آمده كه -5

واضح و بدون هيچ شك و شبهه اي فرو فرستاده شده و جدا كننده حق از باطـل و  
خـالي از   ،دال بر اين نيست كه سخنان خداونـد  ،آيا همه اين آيات .است ...فرقان و

و مردم براي فهم آن نياز به قـيم و عقـل    ؟ايهام و دوپهلويي و شك برانگيزي است
دانسته كـه اگـر در    الغيوب است نمي و آيا نعوذ باهللا خداوند كه عالم. ديگران ندارند

اين آيه ذكري از خالفت نشود يا نامي از خليفه برده نشود ممكن است امت دچـار  
__________________________________________________ 

 
اكثر هواداران :  40تشيع در مسير تاريخ دكتر سيد حسين محمد جعفري ، دفتر نشر فرهنگ اسالمي ص  1

از عربستان جنوبي بودنـد و در دفـاع از حقـوق علـي      علي در مخالفت اوليه بر عليه خالفت ابوبكر اصال
  . نقطه نظر كامال روشن مذهبي داشتند 

  .به خصوص كه مايه نزاع و تفرقه ميان مسلين نيز باشد  2
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اگـر واقعـاً بـه ايـن      ؟مسير انحراف را طي كندتفرقه و گمراهي شده و به قول شما 
پس آيا منحـرف   ؟شده جلوي انحراف را گرفت چرا خداوند چنين نكرد راحتي مي

  ؟واقعي خود ما نيستيم
 .موارد اختالفي بايد با معيار قرآن حل و فصل شود -6
آيات قرآن بايد بـا آيـات قـرآن تفسـير شـود و هرگـاه        ،طبق احاديث معتبر -7

تفسير اين آيـه در   .خالف آيات قرآن باشد بايد آنرا به ديوار بزنيمروايت و حديثي 
  ؟كجاست
غضبناك مي شوند و فكـر   ،به طور كلي برادران شيعه با شنيدن اين موضوع -8

كنند از طرف  خدشه دار مي شود ولي فراموش مي 1) ع(مي كنند مقام حضرت علي 
روغ بسته انـد و گنـاه   د ،دروغ باشد به ساحت مقدس خداوند ،ديگر اگر اين سخن

و  .آن هم دروغي كه چنين عواقب تفرقه افكنـي دارد  .آن به مراتب سنگين تر است
 .نيز راضي به اين امر نيستند) ع(مسلماً حتي حضرت علي 

اهللا عليه وسلم  يصل پيامبر اكرم: در انتها يك سئوال ساده مطرح مي شود  -9
از جانب خداوند تعيين شوند ولي چون وظيفه دريافت و ابالغ وحي را داشتند بايد 

و اين  ؟خليفه چه ارتباطي با خدا دارد كه بايد از سوي خدا و نه مردم انتخاب شود
   ؟اعالم جانشين از سوي خداوند تا كي  بايد ادامه داشته باشد

عالوه بر سئواالت بيشمار و شك برانگيزي كه در مورد عقيده شيعه مبني بر  •
بر و بر مبناي اشاره خداوند وجود دارد در ميان كتب انتخاب جانشين توسط پيام

تاريخي و روايات مورد تاييد شيعه و سني به مواردي بر مي خوريم كه ظن ما را 
كند زيرا اگر ابوبكر و عمر غاصب خالفت بوده  عدم وجود چنين چيزي تقويت مي

__________________________________________________ 
 
عجيـب  . خالفت از علي زينت يافت و اين خالفت نبود كـه علـي را زينـت داد    : البته به قول آن عرب  1

ل قبل بيشتر از برخي انسانهاي درسخوانده و مكتب رفته كنوني سا 1400است كه شعور يك عرب بدوي 
 .است 
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ا يا دروغ و فرمان خدا و رسولش را زير پا گذاشته باشند بايد تمامي اين موارد ر
البته بعيد است اين موارد دروغ باشد چون هم علماي  .بدانيم يا حمل بر تقيه كنيم

شيعه و هم سني و هم محققين غربي آنها را تاييد كرده اند در بسياري از موارد نيز 
با حيله تقيه نيز نمي توان سئوال كننده را دست به سر كرد زيرا هيچ قرينه اي مبني 

ي امامي كه بنا به عقيده شيعه از زمان و مكان مرگ و شخص بر خطر جاني برا
 : وجود نداشته است ،با خبر است ...قاتل خود و
 

 :ساير قرائن و شواهد و نشانه ها •
قرائن و شواهد را مي توان با اصول جدلي و كالمي خدشه دار كرد ولي وقتي 

 .كاري بر نمي آيدكه تعداد آنها انبوه و بيشمار شد حتي از علم جدل و كالم نيز 
تواند در كنار  نشانه يا قرينه به خودي خود نمي تواند دليل محسوب شود ولي مي

قرينه و اماره به دالئل و مداركي  .واقعيت را براي انسان روشن كند ،ساير داليل
گمان ما را در مورد مساله اي به يقين  ،گفته مي شود كه به صورت غيرمستقيم

  : تبديل مي كنند
  
  
   :تانها و گفتگوهاداس •
ابي  علي بن: ابوجعفر طبري از ابن عباس روايت مي كند كه مي گفته است  -

مردم  .السالم از حضور پيامبر در بيماري رحلت آن حضرت بيرون آمد طالب عليه
سپاس خدا را كه بهبود : گفت ؟چگونه است )ص(پيامبر  ،اباالحسن اي: به او گفتند
گويا نمي بيني و معتقد نيستي كه تو : رفت و گفتدست او را گ عباس .يافته است

من مرگ را در چهره . خواهي بود )درمانده(چوبدستي  پس از سه روز ديگر بنده
پيش رسول خدا برو از او بپرس حكومت براي چه  ،شناسم فرزندان عبدالمطلب مي
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در  باشد آن را بدانيم و اگر براي ديگران است كسي خواهد بود كه اگر براي ما مي
او بپرسم و آن را از ما باز  مي ترسم از:  علي گفت. مورد ما به او سفارش فرمايد

 1.داد دارد كه در آن صورت هرگز مردم آن را به ما نخواهند
از پدرم زيد عليه : السالم مي گويد  حسين بن زيد بن علي بن حسين عليهم -

كوچكي از گوشت يا  قطعه صلي اهللا عليه وسلمپيامبر : گفت السالم شنيدم كه مي
 ،السالم كرد و سپس به دهان علي عليه نهاد و ماليم مي خرما را نخست در دهان مي

كه كودكي خردسال و در دامنش بود، مي نهاد و پدرم علي بن حسين عليه السالم 
فرمود و چيزي از گوشت ران كه بسيار گرم بود  نسبت به من همينگونه رفتار مي

كرد، يا بر آن مي دميد تا سرد شود، سپس در  وا سرد ميبرمي داشت و آنرا در ه
آيا بر من از حرارت يك لقمه مي ترسيد و از حرارت آتش . دهان من مي نهاد
اگر آنچنان كه اين گروه مي پندارند برادرم به وصيت پدرم . ترسيد دوزخ من نمي

 .ي فرمودبود، پدرم اين موضوع را به من مي گفت و مرا از آتش دوزخ حفظ م امام
 ،جناب حسين بن زيد پس از كشته شدن پدر بزرگوارش وبرادر گراميش يحيي(

كفالت حضرت صادق قرار گرفت و بسيار بهره مند شد و از شدت گريستن  تحت
 159به ص  .آن بزرگوار در هفتاد و شش سالگي درگذشت. به ذوالدمعه ملقب شد

 .)ق 1409قم  المجدي چاپ استاد محترم دكتر احمد مهدوي دامغاني
مكالمات و روايات بيشمار زيادي در متون تاريخي ثبت شده كه برخـي بـه    -

ولي حتي يـك مـورد هـم    . شايد به ضرر آنهاست ،نفع ابوبكر و عمر و برخي ديگر

__________________________________________________ 
 
اين ابوجعفر طبري همان است كه افسانه قلم و دوات را از قول اسعيد ابن جبير دقيقاً قبل از اين داستان  1

اگر دروغگو است هر دوي اين داستانها دروغ است و اگـر راستگوسـت داسـتان فـوق نيـز      . ، گفته است 
امام احمد در قبـول احاديـث بسـيار    ( جزء رابع مسند امام احمد  2374روايت : منبع ديگر . ت راست اس

  )سخت گير بوده است 
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كسي گفته باشد كه حـق علـي  توسـط ابـوبكر و       ،كه در همان زمان 1وجود ندارد
  !غصب شده است ،عمر
عتبر تاريخي به تواتر آمده كه طرفداران خاندان در تمامي كتب قديمي و م -

مردم را اينگونه براي سقوط  ...نبي اكرم و ومخالفان بني اميه در خراسان و كوفه و
: الرضا من آل محمد: اند كرده خلفاي بني اميه و جانشيني يك نفر ديگر دعوت مي

من آل علي يا  الرضا: براستي چرا نمي گويند .رضايت به يك نفر از خاندان پيامبر
دال بر خالفت  ...اگر در قرن اول و دوم احاديث غدير و لوح جابر و .من آل فاطمه

همين برداشت را داشتند به خاندان علي دعوت مي  ،حضرت علي بود و مردم
 !كردند نه اينكه به كل خاندان نبي اكرم تا اينكه بني عباس روي كار بيايند

حسين و عبداهللا ابن زبير و عبداهللا ابن معاويه در مكه مي خواهد از امام  -
: فرزند زبير به او مي گويد .عمر و  عبدالرحمن ابن ابي بكر براي يزيد بيعت بگيرد

يا چون رسول اكرم رفتار كن كه هيچكس را  :تو از ما يكي از سه پيشنهاد را بپذير
چون براي خود به جانشيني تعيين نكرد و مردم خود با ابوبكر بيعت كردند يا 

نمود و از فاميل خود كسي  2ابوبكر رفتار كن كه مردي از قريش را به خالفت نامزد
را در اين امر خطير شركت نداد و يا اين كه چون عمر باش كه خالفت را به 

امام حسين در  3 .نفره واگذار نمود كه فرزندش در ميان آنها قرار نداشت 6شورايي 
البته من اين مورد را براي نمونه  .كنند حضور داشته اند و سخن او را رد نمي

__________________________________________________ 
 
 البته به غير از كتب موهوم و جعلي مانند كتاب سليم ابن قيس 1

بر خالف تصور واهي شيعه حضرت ابوبكر حضرت عمر را منسوب نكرد بلكه اصحاب پس از رحلـت   2
ان  حضرت عمر را نامزد اين كار كرده بود با او بيعت كردند و هيچگونـه مخـالفتي در ايـن    او و چون ايش

  . خصوص از هيچكس در تاريخ ثبت نشده است 
  181ص  3ج  1368نقش عايشه در تاريخ اسالم سيد مرتضي عسكري   3
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آوردم و از اين نمونه ها در البه الي كتب تاريخي به حد وفور وجود دارد كه نشان 
  .مي دهد پيامبر اكرم براي پس از خود جانشيني تعيين نكردند

اظهار تاسف مي كند كه ايكاش سه چيز را  ،حضرت ابوبكر در هنگام مرگ -
ايكاش از پيامبر : مي گويد ؟از ايشان سئوال مي كنند چه چيز .از پيامبر پرسيده بودم

و آيا انصار را در  ؟پس از او بر عهدة كيست )خالفت(پرسيده بودم كه اين كار 
 1 .اينكار حقي هست يا نه و سئوالي در خصوص ارث

يكصد هزار نفر در جنگ صفين و نبرد با معاويه حاضر بوده اند و موضوع  -
عجيب است كه حتي يك نفر  .ضرت علي يا معاويه بوده استنبرد نيز خالفت ح

هم به خالفت منصوص حضرت علي و آيات قرآني مربوطه و يا احاديث پيامبر 
و صحابه  !اهللا عليه وسلم در اين زمينه كوچكترين اشاره اي نمي كند ياكرم صل

هادت مي بي طرف مي نشينند تا اينكه عمار ياسر به ش ...بزرگي مانند ابن مسعود و
فهمند كه  كشند مي عمار را گروه ياغي مي :رسد آنگاه آنها طبق اين حديث پيامبر

ولي عجيب است كه  .و به سپاه علي ملحق مي شوند !حق با حضرت علي است
آيه درباره حضرت علي و واقعه غدير و بيعت خود با علي و صدها حديث در  300

آيا طنزي مضحكتر از اين در  !دندرا فراموش كرده بو ...رابطه با حضرت علي و
   ؟تاريخ وجود دارد

اهللا عليـه وسـلم حـديث كـم اهميـت       يچگونه است كه اصحاب پيامبرصل -
سال به خاطر دارند ولي واقعه مهم  27شهادت عمار به دست گروه ياغي را پس از 

روز فرامـوش كـرده    70را فقط بعد از ) اگر موضوع غدير خالفت بوده است(غدير 
  !؟در سقيفه و يا پس از آن به آن اشاره اي نمي كند و هيچكس

__________________________________________________ 
 
  تاريخ طبري و تاريخ يعقوبي  1
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را دقيقاً طبق سنت نبي اكـرم  ) ع(شما روش و شيوه حكومتي حضرت علي -
مي دانيد چرا ايشان در سه روز آخر عمر خود  كه ضربت خورده بودند مانند پيامبر 

ي جانشين خود يعني امام حسن را معرفي نكرده و از مردم كوفـه بـرا   ،در غدير خم
خـود دانيـد مـي      :و به جاي اينكار در پاسخ مردم كوفـه گفتنـد    ؟اوبيعت نگرفتند

براستي چرا امت را مانند گلـه   .خواهيد با حسن بيعت كنيد مي خواهيد بيعت نكنيد
آن هم در شرايطي كه بـه مراتـب بـدتر از آخـرين روزهـاي       ؟بي چوپان رها كردند
ضرت عثمان و خوارج مخالف با همه وجود خونخواهان ح( .حيات پيامبر اكرم بود

  ) ...و شيعيان غالي و تندرو و
در تمامي كتاب معتبر و قـديمي مـي خـوانيم كـه هـر گـاه عـده اي قصـد          -

بركناري يكي از خلفاي بني اميه يا بني عباس را داشته اند ابتدا در حضور جمـع او  
ي و سپس را خلع مي كرده اند چرا در هيچ كجاي تاريخ سخني از خلع حضرت عل

  ؟ه به چشم نمي خوردقيفتجمع در س
هيچ كجاي  ،براي پذيرفتن خالفت) ع(در اشارات و داليل حضرت علي  -
نمي بينيم بلكه فقط . ..نكته اي مبني بر وجود نص و يا تاكيد پيامبر و ،تاريخ

 :دلخوري ايشان از عدم حضور در سقيفه با عناين به قرابت به رسول اهللا بوده است
 فكيف بهذا والمشيرون غيب     بالشوري ملكت امورهمفان كنت 

     فغيرك اولي بالنبي و اقرب        وان كنت بالقربي حججت خصيمهم 
      حضرت علي            

   

به هوش باشيد سوگند به آفريدگاري كه دانه را شـكافت و بـه جنبنـده هـا      -
ران حجـت  حضور انبوه مردم در صحنه نبود و اگر وجود اينهمه يا: جان بخشيد اگر
و اگر نبود آن تعهدي كه خدا از دانشمندان گرفته است تا در برابر  .كرد را تمام نمي

مهـار شـتر خالفـت را بـر      ،تفاوت نماننـد  شكمبارگي ستمگر و گرسنگي مظلوم بي
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كوهانش مي افكنـدم و آخـرين شـتر ايـن كـاروان را بـه كاسـة اولـين آن سـيراب          
  1.كردم مي

خصي از طايفه بني اسـد از حضـرت علـي    هجري در صفين ش 37در سال  -
پرسيد  چگونه شما را از آن مقام كه سزاوارتر از همـه بوديـد كنـار زدنـد؟ آن     ) ع(

 : حضرت فرمود
كني  اي برادر بني اسدي تو مردي پريشان و مضطربي كه نا به جا پرسش مي "

ليكن تو را حق خويشاوندي است و حقي كه در پرسيدن داري و بي گمان طالب 
پس بدان كه آن استبدادي كه نسبت به خالفت بر ما تحميل شد در  .انستنيد

حاليكه ما را نسب برتر و پيوند خويشاوندي با پيامبر استوارتر بود جز خودخواهي 
و انحصار طلبي چيز ديگري نبود كه گروهي بخيالنه به كرسي خالفت چسبيدند و 

ت و بازگشت همه ما به روز گروهي سخاوتمندانه از آن دست كشيدند  داور خداس
واگذار داستان تاراج آن غارتگران : آنگاه شعر امراء القيس را خواندند(قيامت است 

بيا و داستان پسر   )را و به ياد آور داستان شگفت انگيز دزديدن اسب سواري را
   " ...ابوسفيان را به ياد آور كه روزگار من را به خنده آورد از آن پس كه مرا گرياند

نذار و آية واليت و حادثة غدير در ارتباط با خالفت چنانچه واقعة يوم اال -
اهللا عليه وسلم در سال آخر به جنگ  يبود وقتي پيامبرصل مي) ع(حضرت علي 

تبوك رفتند و علي را در مدينه باالي سر خانواده خودشان مي گذارند منافقان 
علي را  ،اكرم اگر خدا و نبيزيرا  .پيامبر همراهي علي را خوش نداشت: گفتند نمي

 !گفتن چنين شايعه اي بيشتر شبيه طنز بود تا شايعه ،خليفه اعالم كرده بوده اند
ضمن اينكه حضرت محمد حضرت علي را در اين آخرين روزها جانشين خود در 
مدينه مي كرد نه اينكه سباع ابن غفاري را جانشين خودشان در مدينه كنند و 

__________________________________________________ 
 
  3الخطب . نهج البالغه  1
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براستي چرا علي به جاي اينكه براي گله !! !نظر او قرار دهند زير !خليفة آينده را
اشاره به واقعة  ،گذاري از مدينه خارج شده و به سوي پيامبر بروند براي منافقان

و چگونه آنها نترسيدند كه علي كه در آينده  ؟نكردند ...يوم النذار و آيه واليت و
سرپرست  ،حضرت علي در جريان جنگ تبوك ؟خليفه مي شود و تالفي مي كند

اهللا عليه وسلم بوده و نه بيشتر و همين نشان مي دهد منظور  يخانوادة پيامبرصل
وصايت بر خانواده و جانشيني در بني  ...)مانند يوم النذار و(پيامبر در مواقف ديگر 

  .هاشم بوده و نه خالفت و حكومت
ي شود در نامه هاي متعددي كه بين حضرت علي و معاويه رد و بدل م -

همان مردم و همان : حضرت علي در اثبات حقانيت و خالفت خود مي فرمايند
انصار و مهاجريني كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با من نيز بيعت كردند 

اشاره  ...پس خالفت من بر حق است و هيچگاه به آيات ابالغ و اكمال و واليت و
ول اين آيات چيز ديگري بوده و نه اي نمي كنند و اين نشان مي دهد شان نز

  .موضوع خالفت
و چنان بود كه علي در زندگاني فاطمه ؛ جمعي را اطراف خود داشت و چون  -

ماه پس از  6درگذشت فاطمه  .فاطمه درگذشت كسان از دور وي پراكنده شدند
نه : گفت ؟ماه با ابوبكر بيعت نكرده بود 6علي : يكي به زهري گفت .پيامبر بود
 )عجب خفقاني(بيعت كرده بود و نه هيچ يك از بني هاشم بيعت كرده بودند علي 

و چون علي ديد كه مردم از دور وي پراكنده شدند با ابوبكر از در صلح درآمد و 
كس فرستاد كه پيش ما بيا و هيچكس با تو نيايد كه خوش نداشت عمر بيايد و 

به خدا : ابوبكر گفت .ا مروتنها پيش آنه: اما عمر گفت .دانست خشونت وي را مي
ابوبكر پيش علي رفت كه بني : گويد ؟چكارم مي كنند ،تنها پيش آنها مي روم

هاشميان به نزد وي فراهم بودند علي برخاست و چنانكه بايد ثناي خدا كرد و 
كنيم يا  بازماندن ما از بيعت تو از اينرو نيست كه فضل تو را انكار مي: آنگاه گفت
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ا سوي تو رانده به ديدة حسد مي نگريم ولي ما را در اينكار حقي خيري را كه خد
آنگاه از قرابت خويش با پيامبر و حق بني هاشم سخن  .بود كه ما را نديده گرفتيد

و چون علي ساكت شد ابوبكر شهادت  .آورد و چندان بگفت كه ابوبكر گريست
به خدا : اه گفتاسالم بر زبان آورد و چنانكه بايد حمد و ثناي خدا كرد آنگ

دربارة  .خويشاوندان پيمبر خدا را از رعايت خويشاوندان خودم بيشتر دوست دارم
اين موال كه ميان من و شما اختالف است نيت خير داشتم و شنيدم كه پيمبر خدا 
مي گفت از ما ارث نمي برند هر چه به جا گذاريم صدقه است خاندان محمد فقط 

ر پناه خدا هر كاري را كه محمد پيامبر خدا كرده از اين مال مي خورند و من د
و چون  .وعدة ما و تو براي بيعت امشب باشد: آنگاه علي گفت .باشد همان مي كنم

ابوبكر نماز ظهر بكرد روي به مردم كرد و سخناني در عذر خواهي از علي بر زبان 
ورد و علي برخاست و از حق و فضيلت و سابقة ابوبكر سخن آ ،پس از آن .آورد

دروغ است  ...پس داستان اخذ بيعت اجباري و(پيش رفت و با او بيعت كرد 
و مردم ) هيچگونه جانبداري و تعصب و يكطرفه نگري در اين روايت وجود ندارد

مردم  ،و چون علي به جمع پيوست: گويد .صواب كردي و نكوكردي: به علي گفتند
  1336تاريخ طبري ص .به او نزديك شدند

در » ابن ملجـم «كه امام علي، پس از ضربت خوردن شمشير مسموم هنگامي   -
بستر مرگ بود، مورد سئوال قرار گرفته، و از ايشان پرسيدند كه چـه كسـي بعـد از    

شما را ترك ميكنم، همانگونه كـه  «:ايشان بخالفت ميرسد؟ و ايشان در جواب گفتند
ترككم رسـول اهللا   ترككم كما(» شما را ترك گفت  رسول خداصلي اهللا عليه وسلم

 ) وسلم صلي اهللا عليه
خبـر بـه    كـه وقتـي   كردنـد سب و شتم مي  راو عمر  ابوبكرحضرت  روهيگ -

 .كردندفرار  قرقيزستانبه  آنهاتعقيب كرد ولي  را آنها رسيد حضرت علي 
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هنگامي كه حضرت امام حسن خالفت را به حضـرت معاويـه واگـذار نمـود      -
ب خدا و سنت رسول و سيره خلفـاي راشـدين   يكي از شرايطش اين بود كه به كتا

ه،  1398، چـاپ تهـران   393: ، ص1: مال باقر مجلسي، جالء العيـون ج . (عمل كند
: منتهي االمـال، عبـاس قمـي، ص    163: الفصول المهمه في معرفه احوال االئمه ص

314 .( 
اگر رسول خدا مـرا  (: (در روايتي از حضرت علي نقل شده است كه فرمود -

ي خود بر مي گزيد، من از جنگ دست بر نمـي داشـتم تـا حـق خـود را      به جانشين
به خدا سوگند اگـر مـن تنهـا بـا دشـمن روبـرو شـوم و        : ((نيز مي فرمايد ،))بگيرم

جمعيت آنها به قدري باشد كه همه روي زمين را پـر كننـد، بـاكي نداشـته و نمـي      
  62: نامهصبحي صالح،  ،البالغهنهج ))  هراسم

 

  
  عقل و منطق  •

 ،معاد ،حج ،نماز: به خاطر تكرار و تواتر در ساير اصول و فروع دين مانند -
هيچ اختالفي بين شيعه و سني نيست ولي در ساير مواردي  ،و حتي حب اهل بيت

كه تواتر وجود ندارد يا موارد ضد و نقيض در كنار ساير موارد به چشم مي خورد 
خمس و امامت  -)صيغه زنان(جواز متعه: ما شاهد اختالف هستيم مواردي مانند

آيا همين امر نشانة دروغ بودن يا  )البته به معناي خالفت و چيزي باالتر از نبوت(
  ؟تحريف چنين مسائلي نيست

جعلي (علت شيوع بيش از حد احاديث  :برخي محققين بر اين عقيده اند كه  -
 ايـن بـوده كـه در موضـوع     )شـيعه و سـني  (در كتاب تاريخي و روايـي   )و صحيح

خالفت ابوبكر و عمر و عثمان چندان بحث و مناقشه اي وجود نداشته ولـي چـون   
با جنگ و عدم پذيرش ايـن خالفـت    )سال 5(خالفت حضرت علي از ابتدا تا انتها
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همـين نكتـه باعـث گرديـد كـه      . توسط مارقين و ناكثين و قاسطين صورت گرفـت 
رايج شـده و   )روغبه راست يا د(احاديث بسياري از سوي طرفداران حضرت علي 

بر سر زبانها بيفتد و چون در آن سالها چيزي به نام شيعه و سني وجود نداشته ايـن  
 . احاديث وارد كتب اهل سنت نيز شده است

تمـام   ،ماه مانده به رحلتشان 2چگونه مي توان باور كرد كه پيامبر اكرم فقط  -
در نگـاه تـاريخ زيـر    ساله خود را هم در نگاه اعراب تازه مسلمان و هم  23رسالت 

چون همـه چيـز در   (سئوال ببرند و با تعيين پسرعمو و دامادشان به عنوان جانشين 
اين سئوال را در اذهان بيمار مطرح كنند كه هدف ايشان خدايي  )قدرت نهفته است

  ...نبوده و
طبق صريح آيات قرآن كريم و شواهد متعدد تاريخي يك قوم و جامعه  -

شوند كه  انند حكومت حاكمان غاصب و ظالم و ستمگر ميوقتي دچار عذابهايي م
خود آن جامعه مدت زمان مديد و طوالني دچار انحرافات و سستي هايي شده و 

سئوال  .نتيجة طبيعي چنين عواملي منجر به روي آمدن چنان حاكماني خواهد شد
ر اينجاست اصحاب پيامبر اكرم كه عمدتا در مدينه ساكن بوده و نقش عمده اي د

سال اقامت پيامبر اكرم  10تثبيت و روي كار امدن ابوبكر و عمر داشته اند در طول 
اهللا عليه وسلم در مدينه مرتكب چه انحرافات و سستي ها و گناهاني شدند  يصل

البته به (  !؟كه ناگهان به محض رحلت نبي اكرم دچار چنين بالي آسماني شدند
 !) زعم خياالت شيعه

شين پيامبر در برخي موارد زير نظر و مـامور شخصـي   چرا شخص دوم و جان -
مثال در تبوك حضرت علي در مدينه و زير نظر و فرمان يكي از انصـار  (ديگر بوده 

 !) بوده و در ابالغ سوره برائت نيز مامور و زير نظر ابوبكر بوده اند؟
چنانچه حكومتي از دين و خدا به خودش تقدس و وجهه بدهد و در بـوق و   -
آنگاه اگر بنا بـه هـر دليلـي وجهـة ايـن       .د كه ديانت ما عين سياست ماستكرنا كن
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وجهة دين و خدا نيز در نـزد تـودة عظيمـي از     ،خود به خود ،حكومت خراب شود
علـت عـدم وجـود     .مردم از ميان مي رود يا بي ارزش و بي روح و خوار مي شـود 

نيـز دقيقـاً در    نص و عدم تعيين جانشين توسط خداوند براي رسول گرامي اسـالم 
و آن هم در ارتباط با حكومت علي يـا فرزنـدان او    .نهفته است ،همين نكتة ظريف

   .بلكه در حكومت اعقاب آنها در طي يك يا دو قرن بعد
در هيچ كجاي تاريخ بشري هيچ زمامدار و حاكمي ايـن چنـين بـي مقدمـه و      -

نشـين خـودش را   ناگهاني در يك اجتماع بزرگ بيرون از شهر و پايتخت اصلي، جا
 )منظور غدير خم است( .معرفي نكرده است

اهللا عليـه وسـلم مـي     يچرا وقتي كفار قريش در ليله المبيت به خانه پيامبرصل -
اگر به قول ( ؟را در بستر پيامبر مي بينند او را نمي كشند) ع(ريزند و حضرت علي 

وييد در يوم مگر نمي گ ؟اهللا عليه وسلم بوده يشما حضرت علي جانشين پيامبرصل
  )؟االنذار پيامبر علي را به عنوان خليفه معرفي كرد

احاديث فراواني از پيامبر اكرم وجود دارد كه از حد تواتر هم گذشته است در  -
پيامبر اكرم به مبادي و مسائل حكومتي و مشخصات و صـفات حـاكم    ،اين احاديث
نشـان دهنـدة ايـن     ،اناشاره فرموده اند وجود همين احاديث فراو ...و وظايف او و

شخص خاصي را براي پس از خود معرفي نكرده انـد   ،موضوع است كه پيامبر اكرم
امامت منصوص در علي و فرزندان او از جانـب خداونـد و    ،زيرا بنا بر عقيدة شيعه

وجـود چنـين احاديـث     ،بوسيله پيامبر به مردم ابالغ شده است ولي در اين صورت
نوشته نشده كه مـردم پـس از    ،را در هيچ كجاي تاريخبيشماري بي معنا مي شود زي

اظهـار تعجـب از وجـود تضـاد و تقابـل ايـن        ،شنيدن چنين احاديثي از پيامبر اكرم
  !احاديث با احاديث مربوط به خالفت علي و امامت اثني عشريه كرده باشند

 .سال فاصله بـوده  10تا رحلت نبي اكرم  )مردم مدينه(از مسلمان شدن انصار  -
يعه معتقد است انصار ابتدا از قرنها جاهليت خارج شـده و بـا جـان و دل اسـالم     ش
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و  .آوردند سپس با مال و جان از رسول خدا حمايـت كردنـد و در راه او جنگيدنـد   
دقيقاً در سال دهم هجري ايمان آنها كمرنگ شد و ناگهان به محـض فـوت پيـامبر    

عليه وسلم در حق علـي و بيعـت   اهللا  ياكرم همه آيات قرآن و سفارشات پيامبرصل
جالب است كه بدانيد تا كنـون    !با او را يك شبه زير پا گذاشتند و همه مرتد شدند

در هيچ كجاي تاريخ بشري چنين تغيير سريعي از بي نهايـت بـدي بـه بـي نهايـت      
حتي در جامعة دمدمي مزاج !! !خوبي و سپس به بي نهايت بدي مشاهده نشده است

طرفدار روحـانيون   ،گذرد ثلث شيعيان سال كه از انقالب مي 30از ايراني هنوز پس 
  )ميليون نفري كه به ناطق نوري راي دادند فهميدم 7اين نكته را از (. هستند
همگي دال بر اين است كه  ،مذكر و رسول ،منذر ،نبي ،پيامبر: واژه هايي مانند -

 .حكومت و تعيين جانشين ابالغ پيام خداوند به مردم بوده است و نه ،وظيفة انبياء
  .در صورتيكه شيعه مهمترين وظيفة نبي اكرم را تعيين جانشين مي داند

شيعه چون از همان ابتدا در اقليت و ضعف بوده است مجبور مي شود بـراي   -
ترين پايه عقيدتي خود مستمسكي بسيار قوي و پيوند خورده با آيات قـرآن و   اصلي

يـزي نبـود جـز اعتقـاد بـه خالفـت منصـوص و        سخنان نبي اكرم پيدا كند و آن چ
راه را كج تر و مسـائل را درهـم    ،ولي افسوس كه اين روش .بالفصل حضرت علي

 .تر كرد
قاعده اي عقلي و تجربي و كلي وجود دارد و آن اين است كه امور مهمي  -

مانند اصول دين بايد براحتي قابل فهم و اثات باشد و مقدمه چيني و نتيجه گيري از 
نگاه كنيد كه قرآن براي اثبات مهمترين اصل دين  .بسيار ساده و سرراست باشدآن 

] أَفي اهللاِ شَك فَاطرِ السماوات واألَرضِ[: يعني توحيد چگونه استدالل مي كند
يا  .آيا در وجود خدا كه آفرينندة زمين و آسمانهاست شك مي كنيد} 10:إبراهيم{

اكنون  .هان دو خدا وجود داشت حتماً فساد رخ مي دادآنجا كه مي فرمايد اگر در ج
حتي نيم آيه بصورت : موضوع نص بر خالفت بالفصل حضرت علي را نگاه كنيد
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عالم شيعه هزار  .روشن و واضح بدون نياز به روايات تاريخي در قرآن وجود ندارد
وسلم از  اهللا عليه يو يك موضوع را كنار هم مي چيند تا ثابت كند منظور پيامبرصل

و بعد تازه بايد طبق چند روايت واحد ثابت كند كه  !كلمه مولي يعني خليفه و امام
اگر سئوال كني چرا در . پس از آن آية اكمال و قبل از آن آيه ابالغ نازل شده است

سقيفه كسي به واقعه غدير اشاره نكرد مي گردد و يك حديث جعلي واحد ديگر 
مهمترين اصل مذهب بنا به عقيدة شيعه اينگونه و با اين  براستي آيا ...كند و پيدا مي

آسمان و ريسمان بافي ها بايد ثابت شود؟ و بعد اين نتيجه گيري طبيعي كه تمام 
و بعد ناچار شويم سران آنها  ؟اهللا عليه وسلم را مرتد اعالم كنيم يياران پيامبرصل

لعن و نفرين  ،ايي جعليه يعني ابوبكر و عمر را هر روز و هر هفته طي زيارتنامه
تمامي مسلمانهاي جهان  ،و سپس مراسم عمر كشان راه بيندازيم و در نهايت ؟كنيم

 ؟را با خودمان دشمن كنيم
خالفت را در خاندان خود بصورت منصوص و طبق حكمي  ،اگر پيامبر اكرم  -

ب از خداوند قرار مي داد و آنگاه نسلها مي گذشت و باالخره يكي از آنهـا بـد از آ  
مردم نسبت بـه كـل ديـن و خـدا بـدبين       ؟در مي آمد مي دانيد چه اتفاقي مي افتاد

و مي گفتند خدا و پيامبر اين شخص را معرفي كرده پس همة اينهـا دروغ   !شدند مي
ضمن اينكه آن شخص معرفي شده از سوي خداوند دست به هر كـاري مـي    !است

وني الزم االجـرا بـراي   زد سنت و فرمان الهي محسوب مي شـد و بـه صـورتي قـان    
هميشه در مي آمد و چون پس از نبي اكرم كسي با وحي در ارتباط نيسـت اگـر ان   

 1 ؟فرد دچار اشتباه يا خطا مي شد تكليف چه مي شد

__________________________________________________ 
 
تادن در چنين تناقضاتي است كه متكلمين و محدثين شيعه مجبـور شـدند تئـوري    دقيقاً به خاطر گير نيف 1

را مطرح كنند و به ناچار از دروغـي بـه   . . . امامت منصوص اثني عشريه و عصمت و محدثه بودن ائمه و 
 . دروغي ديگر و از اشتباهي به اشتباهي ديگر دچار شوند 
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قبر صحابي خود را با چنان دقتي ساخت كه موجب تعجب همـه   ،پيامبر اكرم -
در معرفـي جانشـين   آنگـاه   !اهميت كه زير خـاك مـي رود   يعني چيزي بي !قبر .شد

معني مختلـف دارد و نعوذبـاهللا    27كنند كه  ي استفاده مي ا براي پس از خود از كلمه
  ؟در اين زمينه بسيار مهم و حياتي اينقدر ابهام و سهل انگاري به خرج مي دهند

شيعه معتقد است عيد غدير باالترين اعياد است ولي جاي تعجب است كه از  -
شـيعه   !رآن به صراحت نام برده شده ولي از عيد غدير نـه دو عيد قربان و فطر در ق

همچنين امامت را باالتر از نبوت مي داند ولي حتي نيم آيه به طور روشن و واضـح  
  .در اين زمينه در قرآن وجود ندارد )يعني بدون نياز به تفسير و قصه تراشي(

صحابه پيامبر اكرم با جان و دل چيزهايي بسيار عجيب و غريب تر  -
 ،بهشت و دوزخ ،وجود يك خداي ناپيداي واحد ،فرشته ،وحي ،شكستن بتها:مانند

 ،را از پيامبر ...زنده شدن مردگان در قيامت و  حتي حكومت و اطاعت از ايشان
قبول مي كنند ولي در مورد يك امر عادي و مادي مانند خالفت علي از دستورات 

هر آنچه غير تجربي و غير عقلي  دانيم كه خداوند ما مي ؟ايشان سرپيچي مي كنند
بوده است را در قرآن آورده است پس ما اين امور را باور داريم ولي ) از نظر بشر(

مكرراً به تعقل و تفكر سفارش كرده هر  ،چون به ما عقل داده و در همان قرآن
چيزي كه توسط عقل ثابت نشود و در قرآن هم نباشد را نمي توانيم قبول كنيم و 

  .ع ما در روز قيامت همين نكته استحجت قاط
آية قرآن در حق علي نازل شده و احاديث فراواني نيز  300شيعه معتقد است  -

از قول پيامبر در حق علي وجود دارد ولي جاي تعجب است كه حضـرت علـي در   
نهج البالغه حتي يك اشاره هم به اين آيات قران يا احاديث مورد نظر شيعه نداشته 

مي نويسـد بـه ايـن روايـات و      ...در نامه هاي فراواني كه به معاويه وهمچنين  .اند
  .آيات مهم كوچكترين اشاره اي نمي كند
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حضرت علي با ابوبكر  .اگر خالفت با امامت يكي بود با بيعت منعقد نمي شد -
حضرت علي پس از مرگ حضرت عثمـان حـق    .و عمر و عثمان بيعت نمي كردند
مـردم در   .امام حسن حق صلح با معاويـه را نداشـت   .نداشت از آن شانه خالي كند
  .خصوص آن حق شور نداشتند

در تعريف و تمجيد از  ،يكصد آيه به وضوح و روشني تمام ،در قرآن كريم -
ولي حتي نيم آيه روشن و واضح در باره  .اصحاب و ياران پيامبر اكرم وجود دارد

دانيم كه در قرآن  و ما مي امامت اثني عشريه و يا خالفت حضرت علي وجود ندارد
توحيد ـ نبوت و معاد تكرار فراوان : كريم فقط در مورد اصول اساسي دين مانند

و موارد  )نماز ـ حج ـ زكوه(شده است و فروع دين كمتر از آن تكرار شده است 
ولي جاي تعجب است كه به مهمترين اصل دين  ،ديگري مانند روزه بسيار كمتر

و امامت به زعم شيعه حتي يك اشاره مستقيم هم نشده يعني واليت و خالفت 
اهللا  ينكته ديگر اينكه تكرار آياتي كه در تعريف و تمجيد از ياران پيامبرصل. است

  .عليه وسلم نازل شده دال بر اهميت اين موضوع است
باشـد   موضوعي كامالً جدا از خالفت مي )يعني پيشوايي در امور ديني(امامت  -

طبق  !)با توجه به اينكه شيعه امامت را باالتر از نبوت مي داند(نبوت  زيرا اگر مانند
حضـرت   )مثـل نبـوت  (نص و فرمان خداوند بود هيچگاه با بيعت منعقد نمي شـد  

علي پس از مرگ حضرت عثمان رضـي اهللا عنـه حـق شـانه خـالي كـردن از آن را       
در  .نداشـت  امام حسن حق صلح و واگذاري آن به معاويـه را  )مثل نبوت(نداشت 

دست كم يك آية مستقيم و واضح و روشن  )خالفت مبتني بر امامت(خصوص آن 
مردم در خصـوص ان حـق شـور و     .وجود داشت ،با ذكر نام خليفه  و مصداق امام

 2مـثال حـدود    (منحصر به زمان محـدودي نبـود    )مانند نبوت(راي گيري نداشتند 
م حق مشـورت و يـا سـكوت و    و به خصوص اما )ريكقرن تا زمان امام حسن عس

  .همنشيني با غاصبان خالفت را نداشت
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  : احاديث و روايات
از پيامبر اكرم احاديـث متعـددي در لـزوم اتحـاد و داشـتن رهبـر و حـاكم و         -

همچنين عدم تبعيت از حاكم ظالم و احاديث متعدد ديگري وجـود دارد كـه همـه    
س از خـود تعيـين نفرمـوده    آنها نشان دهندة اين است كه ايشان جانشيني بـراي پـ  

بودند زيرا در اينصورت تمامي اين احاديث بي معني شـده و الاقـل اگـر جانشـيني     
كـه علـم   (معرفي كرده بودند بايد هنگام ايراد چنين سخناني مردم و اطرافيان ايشان 

كه علي و خانـدان  (اظهارتعجب مي كردند  )غيب نداشته و از آينده بي اطالع بودند
در صورتيكه چنين اظهار تعجبي حتـي يـك مـورد      !)؟م و ستم كجاشما كجا و ظل

  .هم در تاريخ ثبت نشده است
 

  :ساير موارد
 :شخصيت حضرت عمر رضي اهللا عنه و حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه -
كسي كه روايات و داستانهاي تاريخي مربوط به حضرت عمر رضي اهللا عنـه و   

خالفـت آنهـا را بـه دقـت مطالعـه كنـد        حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه قبل و بعد از
متوجه مي شود شخصيت و نوع تفكر و طرز رفتار آنها به گونه اي نبوده كه اگر آية 

وجود داشـت آنهـا   )ع(قرآن و يا سخني از  پيامبر در رابطه با خالفت حضرت علي 
آنرا زير پا گذاشته و خودشان را جهنمي كرده باشند بـا ايـن مـدرك     ،به خاطر هيچ

كه آنها به اندازه يك سر سوزن در زمان خالفتشان كـوچكترين سـوء اسـتفاده    قوي 
در اين زمينه مي توان داستانهاي بيشماري  .اي به نفع خود يا اقوامشان انجام ندادند

بيان كرد مانند داستان تقاضاي حضرت عمر براي دفن شدن در كنار پيامبر اكـرم را  
سي شخصيت و سوابق و عملكرد حضرت ضمناً در قسمت مربوط به برر. بيان كرد

عمر رضي اهللا عنه و حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه به اين نتيجه قطعي مي رسيم كـه  
نوع تفكر و شخصيت آنها به گونه اي نبوده كه به خاطر چيزي كه در آن هيچگونـه  
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دقيقاً به همين دليـل اگـر   . منفعتي هم نداشته اند دستور خدا را زير پا گذاشته باشند
فرادي مانند  عمر وعاص يا ابوسفيان و حتي سعد ابن عبـاده پـس از پيـامبر اكـرم     ا

خليفه مي شدند مي توانستيم به نيت آنها مشكوك شـويم ولـي در مـورد حضـرت     
عمر رضي اهللا عنه و حضرت ابوبكر رضي اهللا عنه و به خصوص حضـرت ابـوبكر   

خالفـتش و نـه در زمـان     رضي اهللا عنه، نكتة سوئي وجود ندارد نه در زمان قبل از
 .بعد از خالفتش

وارد  )دوشنبه(شيعه معتقد است كه پيامبر اكرم در صبح روز رحلت خود  -
مسجد شدند و ابوبكر را كنار زدند و خودشان به جاي او امامت جماعت را عهده 

و ما مي  )مختلف و گوناگون است ،روايات در زمينه پيشنمازي ابوبكر(دار شدند 
در ابتداي اين  .اكرم به خالفت انتخاب شد كر در همان روز رحلت نبيدانيم كه ابوب

ساعده را مطالعه نموديد چرا هيچ كس  جريان دقيق و كامل واقعه سقيفه بني ،بحث
اتفاق ) يا روز قبل(از افراد مخالف حاضر در سقيفه به اتفاقي كه صبح همين روز 

حتي براي ) ابوبكر( تو را افتاده اشاره اي نمي كند و نمي گويد پيامبر اكرم
و به جاي  ؟پيشنمازي كنار زد و قبول نداشت چطور تو مي خواهي خليفه شوي

آيا اين نشان دهنده آن نيست كه او در ايام  ؟همگي با او بيعت كردند ،اين سخن
به هر حال باز اين سئوال مطرح  ؟بيماري نبي اكرم واقعا امام جماعت بوده است

 ؟پيشنماز و امام جماعت نبودند) ع(حضرت علي  ،ام بيمارياست كه چرا در آن اي
هزار نفر در  120اگر به عقيده شما ايشان خليفه منصوب از جانب خدا بوده و 

غدير من جمله مردم مدينه با ايشان قبالً بيعت كرده بودند الاقل براي آماده كردن 
روزهاي حيات پيامبر زمينه الزم بود ايشان در ايام بيماري نبي اكرم و در آخرين 

امام جماعت مسجد باشند پس چرا در هيچ كجاي تاريخ  چنين اشاره اي وجود 
؟ ضمناً  در برخي از منابع تاريخي حضرت عمر در جريان سقيفه به امام  ندارد

 .اهللا عليه وسلم اشاره مي كند يجماعت بودن ابوبكر در ايام بيماري پيامبر اكرم صل
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 . ر خالفت مي گيردو همين موضوع را دال ب
اهللا عليه وسلم در  يمعتقد است پيامبر اكرم صل )طبق برخي روايات(شيعه  -

ساعت سخنراني كردند زيرا موضوع بسيار مهم و حياتي  3غدير خم مدت حدود 
ساعته وجود دارد يك جمله من  3ولي تنها چيزي كه از مجموع اين سخنراني  .بود

تي يك جمله درباره شئون حكومتي و سياسي كنت مواله فهذا علي مواله است و ح
و اهميت خالفت و جانشيني پيامبر اكرم و لزوم پيروي و اطاعت از اين جانشين 

در حد تواتر و در منابع قديمي !(در اين خطبه طوالني به چشم نمي خورد ...و
 )فريقين
روز فاصـله اسـت چـرا بـه      70از غدير خم تا رحلت نبي اكرم چيزي حدود  -

پيامبر اكرم خطبـه اي نخواندنـد و    ،ه در اين مدت و به خصوص در مدينهزعم شيع
مگر ابوبكر فرداي سقيفه مجددا بـا مـردم    ؟سفارش مجدد به پيروي از علي نكردند

روز  70مدينه بيعت نكرد پس چرا نه تنها با علي در فرصت مناسب در طـول ايـن   
حتـي   ؟به اين مسـاله نشـد  تجديد بيعتي نشد بلكه حتي اشاره اي از سوي نبي اكرم 

در آخرين روزي كه نبي اكرم آخرين خطبه خود را خوانده و سـه درهـم بـدهي را    
اهللا عليه  يداده و آن پيرمردي كه تقاضاي قصاص مي كند و بعد روي بدن پيامبرصل

چرا به جاي چنين كارهاي كـم اهميتـي بـه چنـان      ...وسلم مي افتد و آنرا  بوسيد و
مهم نپرداخته و حتي اشاره اي كوچك به خالفت علـي و لـزوم   مساله به قول شيعه 
   ؟تبعيت از او نكردند

به عقيده شيعه در قرآن آيه اي وجود دارد مبني بر دوستي با خاندان پيامبر در  -
اي نيز در مـورد دور بـودن ناپـاكي هـا از خانـدان       آيه. عوض اجر رسالت نبي اكرم

 يپس وقتي دوست داشتن خاندان پيامبرصـل  .وجود دارد ،اهللا عليه وسلم يپيامبرصل
اهللا عليه وسلم در قرآن به صراحت بيان شده بنابر طريق اولي چرا موضوع خالفـت  
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كه موضـوعي بسـيار مهمتـر از     ؟ذكر نشده است ،در خاندان پيامبر اكرم به صراحت
 )يعني  آيه تطهير( !دوست داشتن آنها يا دور بودن آنها از ناپاكيهاست

غير مستقيم مويد اين ) ع(سخنان و اشعار و نامه هاي حضرت عليبسياري از  -
حضرت علي در  .نكته است كه پيامبر اكرم جانشيني براي خود تعيين نفرمودند
االماره امانه و  ان هذ:  يكي از نامه هاي خود خطاب به فرماندار استاني مي گويد

انا اين امارت امانت است و هم: من جعل فيها خيانه فعليها لعنه اهللا الي يوم القيامه
ولي مالك شيعه جز  .هر كس در آن خيانت كند لعنت خدا بر اوست تا روز قيامت

هر كسي به جز خاندان پيامبر به امارت برسد خود به خود خيانتكار : اين است
حتي فكرش را : فرمايند ايشان در جايي ديگر مي !است و خيانت كرده است

خالفت بروند در حاليكه اگر موضوع غدير خم  كردم سراغ غير من براي نمي
 .كردم آنها بيعت شكني كنند من حتي فكر نمي: فرمودند خالفت بوده بايد مي

ما جز با علي با كس  :ال نبايع اال عليا: گفتند معدودي از انصار نيز در سقيفه مي
ما بيعت خود را با علي :  گفتند در حاليكه بايد مي. ديگري بيعت نمي كنيم

دستت را بده تا با تو بيعت كنم در : ابوسفيان نيز به علي مي گويد .شكنيم نمي
و صدها تناقض از  .دستت را بده تا با تو تجديد بيعت كنم: حاليكه بايد مي گفت

اين دست كه قرينه هايي قوي بر اين نكته است كه در غدير خم بيعتي صورت 
  .نگرفته است

رم در آن گرماي سوزان غدير مردم را بـراي  اگر به قول محقق شيعه پيامبر اك -
ضـمن   ،تعيين خليفه نگه داشت بسيار به جا بلكه الزم و واجـب بـود پيـامبر اكـرم    

تكليـف نـوع حكومـت پـس از      ،معرفي حضرت علي به عنوان خليفـه و جانشـين  
فرمودند تا آنهـا بـه قـول شـما      حضرت علي را نيز براي مردم مشخص و تعيين مي

زيرا حضرت علي با وحي در ارتباط نبـوده و چـه    .رگيري نشونددچار اختالف و د
سخن ايشان را درباره خالفت امام بعدي قبول  ،بسا مردم، پس از رحلت پيامبر اكرم
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فرمودند كه خالفـت تـا    اهللا عليه وسلم مي يمثال جا داشت پيامبر اكرمصل .نمي كرد
عيـين ماهيـت و شـيوه    براسـتي ت  .هاشم است ابد به صورت موروثي در خاندان بني

و چرا پيامبر اكرم به جـاي تبيـين    ؟مهمتر بوده يا تعيين مصداق ،حكمراني در اسالم
معنـي   27آن هـم بـا كلمـه اي در    (اصل موضوع فقط به معرفـي اجمـالي مصـداق    

 بسنده كردند؟ )متفاوت

نمي گوينـد ايـن اعالمـي از    ) ع(چرا پيامبر اكرم پس از معرفي حضرت علي -
 .و آية مورد نظر شما را نيز تـالوت كننـد   )تا مردم بهتر قبول كنند( طرف خدا بوده

البته صرف اشاره به يكي دو حديث آحاد از كتاب بحاراالنوار نمي تواند چاره گشـا  
نفر از صـحابه نقـل شـده پـس      110باشد زيرا حديث غديرخم به قول شما توسط 

اهللا عليه وسـلم   يرصلموضوع آيه كه سخن و تاييد خداست و مهمتر از سخن پيامب
 ؟نفر از همين صحابه روايت شده باشد 20است آيا نبايد الاقل توسط 

اهللا عليـه   يولي پيامبرصـل  .خدا تو را از مردم نگاه مي دارد :در آيه ابالغ آمده -
دانسته اند روزهاي آخر عمر شان است پس چرا بايد از چيزي بترسند  وسلم كه مي

پيامبر اكرم علم غيب داشته اند و تمام وقايع آينده را ضمن اينكه شما عقيده داريد (
 ...)مي دانسته اند و

 110توسط  ...)من كنت مواله(چگونه است كه واقعه غدير و جمالت پيامبر  -
زيـرا كـالم و تاييـد    (نفر از اصحاب روايت شده ولي شان نزول آيه كه مهمتر بـوده  

كـه   )روايت از ابوهريره و يك(فقط توسط ابوسعيد خدري روايت شده   )خداست
ايـن شـخص از نظـر    ( .قرار دارد،هارون عبدي نيز در بين بيشتر سلسله روات نام ابو

شان نزولهايي هم وجود دارد كـه بـه ابـن عبـاس     ) علماي علم رجال اعتباري ندارد
ختم مي شود كه جا دارد خواننده عزيز در صورت تمايل پيرامون سلسـله روات آن  

 .دهد تحقيقي شخصي انجام
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نفر از اصحاب نقل شده و بـه   110همين نكته كه روايت خطبه غدير توسط  -
صورت مكرر حضرت عمر و سايرين به آن اشاره كرده اند نشان دهنده ايـن اسـت   
كه در غدير خم خالفتي صورت نگرفته است زيرا چرا بايد اين افراد بـه خيانـت و   

  ؟شاره را به آنها داده استو چه كسي اجازه اين ا ؟بيعت شكني خود اشاره كنند
شبانه روز آن افراد  5حد اقل بايد  ،هزار نفر 120براي بيعت حضرت علي با  -

متوقف مي شدند چرا چنـين موضـوع مهمتـري     )به قول شما(در آن گرماي شديد 
 ؟نفر از اصحاب روايت نشده است 110توسط 
گوينـد اگـر    ييكي ديگر از ايرادات شيعه به  خلفاء اول و دوم آن است كه م -

جانشين تعيين نكرد پس چرا ابوبكر جانشين تعيين كرد و اگـر ابـوبكر    ،پيامبر اكرم
البته من چون شيعه متعصبي نيستم  ؟چنين كرد چرا عمر كار را به شوري واگذاشت

در ادامه سئوال برادران شيعه ادامه مي دهم و چرا علي براي خودش جانشين تعيين 
و هنگاميكه در بستر شهادت  ؟ع آشفته زمان شهادت ايشان؟ آن هم با آن اوضا نكرد

كنم و  نه به شما امر مي"فرمودند  ،به كوفيان) ع(بود در رابطه با خالفت امام حسن 
 .گيـرد نهفتـه اسـت    پاسخ شيعه دقيقا در همين ايرادي كـه مـي   "!خود دانيد ،نه نهي

يان شده بود بـا اينهمـه   چنانچه روش جانشيني پيامبر اكرم توسط ايشان يا در قرآن ب
شيوه و روش متفاوت روبرو نبوديم و همين روشهاي متفـاوت در انتخـاب خليفـه    
بهترين دليل بر اين مدعاست كه نبي اكرم اين موضوع را به سـكوت برگـزار كـرده    

  )كه البته در جاي خود به علت بسيار عميق و زيباي آن اشاره خواهيم كرد( .بودند
اب تبليغي است بر اين قرار گرفته كـه موضـوعات در   سياق قرآن كه يك كت  -

 .و توضيح و تفسـير و تبيـين شـوند    )به خصوص موضوعات مهم(آن تكرار شوند 
ضمن تعيين مجـازات   .توضيح يك معني واحد در قالب تمثيالت و كلمات مختلف

  .براي منكرين
به اسالم  پيامبر اكرم در نامه اي كه به سران كشورهاي اطراف نوشته و آنها را -
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دعوت نمودند با اينكه سالهاي آخر عمر شان بود به اين موضوع مهـم يعنـي اينكـه    
زيرا شما امامت را امتداد نبوت (جانشين ايشان چه كسي مي باشد اشاره اي نكردند 

پـس چـرا    ...مي دانيد و مهمترين اصلي كه ديـن فقـط بـا آن تكميـل مـي شـود و      
امه ها به اين موضوع مهم به زعم شما اشـاره اي  اهللا عليه وسلم در اين ن يپيامبرصل
 ) !ولي به نبوت خود و وجود خداي واحد اشاره داشته اند ؟نفرموده اند

برخي از شيعيان رافضـي و يـا غـالي در گوشـه و       ،سال پيش 1400چنانچه  -
كردنـد   طرفداراني براي نظريه حكومت الهـي  خـود پيـدا نمـي      ،كنار ايران و عراق
هي در ايران به محض ورود اسالم براي هميشه ريشه كن شده بود حكومت شاهنشا

ولي  .و دموكراسي در همان بدو ورود اسالم در ايران جامه عمل به خود مي پوشاند
متاسفانه شيعه با تفكر حكومت موروثي و الهي كـه در سـر داشـت و جايگـاه راي     

اعث قـوام و دوام  اكثريت  و نقش مشورتي مردم در انتخاب حاكم را نديده گرفت ب
قرن بـه واليـت مطلقـه     14ساله حكومت شاهان در ايران و تبديل آن پس از  1400

فقيه شد كه به مراتب بدتر از حكومت شاهنشاهي است زيرا به زعم خـود پشـتوانه   
خداوندي را نيز يدك مي كشد و مسلم است كه كسي از ترس آتش جهنم اعتراض 

  .ي هم به خود نمي دهدجرات هيچگونه انتقاد  ،كه سهل است
بـراي خلفـاي    ،سند متواتر از حضرت علي وجود دارد كـه در آن ايشـان   80 -

سند متواتر نيز وجود دارد كه فرموده اند اگر كسي  80 .قبلي طلب آمرزش كرده اند
!! !را نزد من آورديد كه مرا بر عمر و ابوبكر برتري داده من او را حد مفتري مي زنم

ر مورد غاصبين خالفـت و كسـاني كـه آيـات قـرآن را زيـر پـا        آيا چنين سخناني د
 .گذاشتند صحيح است

  
 

  :علت مخالفت حضرت علي با واقعه سقيفه •
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 .مهمترين و اولين سئوالي است كه به ذهن شما خطور مي كند ،مسلماً اين نكته
روز قبل  70براستي براي من جاي تعجب است كه چگونه دست تقدير باعث شد  

چنان اتفاقي بيفتد و سپس  حضرت علي به خاطر حضور در مراسم  در غدير خم
مخالفت و انتقاد ايشان از شيوه  ،در سقيفه حاضر نشده و پس از آن ،تدفين پيامبر
تا همه اين موارد دست به دست هم بدهد و علماي  )نه اصل انتخابات(انتخابات 

جفت و  ،ين جرياناتشيعي در طي قرون بعدي بتوانند سناريوي خود را بر پايه ا
هيچ ارتباطي با يكديگر نداشته و از زبان  ،اين دو جرياني كه در واقع  !جور كنند

اهللا عليه وسلم در هيچ  يحضرت علي و اطرافيان ايشان و ساير اصحاب پيامبرصل
صحبت و حتي اشاره اي بعمل  ،تاريخ معتبري از وجود رابطه بين اين دو موضوع

باط بين واقعه غدير و سپس انتخاب ابوبكر و مخالفت يعني ارت(. نيامده است
اكنون در پاسخ   )حضرت علي با شيوه انتخابات نه اصل انتخابات يا فرد منتخب

بهتر است به جاي تحليل از روي تعصبات فرقه اي و شرايط فعلي از  ،اين سئوال
  : علت اين مخالفت و انتقاد را جويا شويم) ع(زبان حضرت علي 
در تمامي اشعار و سخنان و خطبـه هـا و اشـارات و نامـه هـا در      حضرت علي 

نزديـك تـر بـوديم    ،چون مـا بـه پيـامبر اكرم   : فرمايند خصوص  موضوع خالفت مي
 .سزاوار نبود بدون مشورت با ما دست به انتخاب خليفه بزنند و ما را نديده بگيرنـد 

  !نقل شده است ،و اين موضوع بدون حتي يك استثناء همين گونه از جانب ايشان
منتقد يا حـداكثر مخـالف ايـن طـرز راي      ،نكته مهم ديگر اين كه حضرت علي

گيري و انتخاب حاكم و خليفه بدون مشورت با بني هاشم و نزديكان پيامبر بودنـد  
اهللا عليـه وسـلم بـه     يولي پس از پاره اي گفتگوها و اطمينان از اينكه راه پيامبرصـل 

دامه خواهد يافت بـا كمـال ميـل و اراده بـا     دست حضرت ابوبكر و حضرت عمر ا
و پـس از آن  .حضرت ابوبكر و پس از آن با حضرت عمر  دست بيعـت مـي دهنـد   

گو اينكه هيچگونه سـخن   .طرف مشورت قرار گرفته و در كنار آنها بوده اند ،مرتب



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

در  ،يا مخالفتي از ايشان با خالفت حضـرت عمـر در ايـام خالفـت حضـرت عمـر      
  .استتاريخ ثبت نشده 

 

 نتيجه گيري و جمع بندي   •

  :به نتايج زير مي رسيم )سني و شيعه(با بررسي داليل دو طرف 
 ،در داشـتن مـدارك معتبـر    !دست شيعه از يك سو پر است و از يكسو خالي -

بسيار پر است ولي او  نمي تواند از ايـن  ) ع( جهت نشان دادن فضايل حضرت علي
بر ) فرمان الهي(وجود نص  :رد برسد يعنيداليل به نتيجه اي كه در ذهن خودش دا

 ،به عبارتي ديگـر از مفـاد هـيچ يـك از احاديـث شـيعه       .)ع(خالفت حضرت علي 
خالفت حضرت علي استنباط نمي شود و حتي يكي دو مورد معدودي نيـز كـه در   

 )حتي در غدير خم(آن كلمه خليفه وجود دارد پيامبر اكرم به آيه اي از قرآن كريم  
فرمان خداوند است اشاره اي نداشته و يا فرمـوده انـد خليفـه     ،ين موضوعو اينكه ا
توان اينگونه برداشـت كـرد    و حد اكثر مي )يعني جانشين من در خاندانم(في اهلي 

نظر شخصي و ميل باطني نبي اكرم بوده و فرمـاني الهـي    ،كه خالفت حضرت علي
خليفه يا جعلـي اسـت يـا     گر چه به احتمال فراوان وجود كلمه.(در كار نبوده است

جانشيني در قبيله بني  ،راويان اين روايات ضعيفند و يا مقصود پيامبر از كلمه خليفه
يا اينكـه ايـن    ...)هاشم بوده مانند ابوطالب كه رياست بني هاشم را عهده دار بود و

جانشيني حضرت علي بر خـانواده پيـامبر اكـرم     ،جانشيني مانند هنگام جنگ تبوك
  .بوده است

خالفت (حلقه واسطي كه مدارك محكم شيعه را به يك نتيجه قاطع ،به هر حال
: زيـرا چنانچـه در مطالـب بـاال ديـديم      .برساند وجود ندارد )بالفصل پس از پيامبر

تمامي سخنان و وقايع تاريخي مورد اتفاق بين شيعه و سني بر زيان اعتقادات شيعه 
بي مشـروعيت انتخـاب خلفـاء را    ها كـه مـي تواننـد بـه خـو      بر خالف سني. است
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به بياني ديگر مدارك شـيعه در  زمينـه    .برحسب شرايط و وقايع تاريخي اثبات كنند
  .هاي رئاليستي آليستي قوي است و استدالل برادران سني در زمينه هاي ايده

در صحت واقعه غدير هيچگونه شكي وجـود نـدارد ولـي در اينكـه منظـور       -
نصب و جانشيني ايشـان بـه   ) ع(از معرفي حضرت علي اهللا عليه وسلم  يپيامبرصل

بـه   .خالفت باشد هيچگونه سرنخ قاطع و حتي غيرمستقيمي به چشـم نمـي خـورد   
خصوص اينكه شيعه مي گويد هر كجا آيات قرآن نياز به تفسـير و توضـيح داشـته    
باشد بايد تفسير آنرا از نبي اكرم سئوال كنيم ولي تعجب اينجاست كه پيـامبر اكـرم   

كنند و موضـوع   معني متفاوت استفاده  مي 27از كلمه مولي با   ،در توضيح آيه ابالغ
پس مسـلماً موضـوع خالفـت در     !همچنان الينحل و محتاج به تفسير باقي مي ماند

زيـرا بنـا بـه قـول شـيعه       1 .كار نبوده و آيه قرآني نيز در اين زمينه نازل نشده است
يعه امامت را باالتر از نبوت مي داند و اينهـا  حتي ش( .موضوع بسيار مهم بوده است
  )همه تناقض در تناقض است

__________________________________________________ 
 
احتمـاال  ( راحت در قرآن نيامده بـه يكـي دو حـديث    علماي شيعه در اينكه چرا نام حضرت علي به ص 1

كنند كه طريقه انجام حج يا وضو يا خواندن نماز نيـز در قـرآن    از امام صادق و امام باقر اشاره مي) جعلي 
خوب سئوال ) سال رسالت خود  23در طي ( نيامده و پيامبر گرامي اسالم آنها را براي مردم توضيح دادند 

روز مانده به رحلت خود در غدير از طرف خداوند مامور به نصب  70ما پيامبر اكرم به قول ش: اينجاست 
كه در آيه ابـالغ بـه هـيچ    ( ولي به جاي تفسير و توضيح منظور خداوند . حضرت علي به خالفت شدند 
معني مختلف استفاده مي كنند كه هيچيك از آنها نيـز   27از كلمه مولي با ) وجه معلوم و مشخص نيست 

پس اين چگونه تفسير و توضيحي است ؟  پـس از آن در طـي   !!! ني خليفه و امام و جانشين نمي دهد مع
روز نيز حتي يك حديث و روايت در كتب شيعه و سني مبني بر معرفـي مجـدد حضـرت علـي و      70آن 

ـ !!! تاكيد بر تبعيت مردم از ايشان از سوي پيامبر اكرم در هيچ كجاي تـاريخ ثبـت نشـده اسـت      ه نكتـة  البت
جالب ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه همان شيوه نماز و وضو كه شما مـي گوييـد نيـز بـا اينكـه      

!!! ( سال هر شبانه روز آنرا انجام مي دادند پس از رحلت ايشان دچار اخـتالف شـدند      23پيامبر اكر م  
)  !بين تمام اصحاب اختالف شـد   به عنوان مثال به محض رحلت نبي اكرم در تعداد دفعات تكبير بر ميت

 . . . گذشته از اينكه اين مثال قياس است و قياس در مذهب شيعه باطل مي باشد و 
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اگر كسي ذره اي انصاف داشته باشد شك نمي كند كه با توجه به اوضاع  -
درهم و خطرناك سقيفه و خطر حمله راهزنان به مدينه و سرپيچي و ارتداد قبايل 

و حادثه ) فلته(ه امري عجوالن ،انتخاب حضرت ابوبكر به قول حضرت عمر ...و
) ع(محيط بوده است و نه از روي نقشه قبلي يا به نيت كنار گذاشتن حضرت علي

زيرا حتي يك روايت يا حديث مبني بر تاييد ادعاي شيعه   .از صحنه حكومت
علماء و نويسندگان و : وجود ندارد  و با كمال تاسف بايد گفت )غصب خالفت(

مذهب شيعه را  ،با برخي رفتارهاي كودكانة خوددانسته يا ندانسته  ،وعاظ و مداحان
 .اند تبديل به فرقه كرده

ذره اي بـر فضـايل    ،)ع(وجود يا عدم وجود نص بر خالفت حضرت علـي   -
اين خالفت است كـه   :آري .كم يا اضافه نمي كند ،واالي انساني اين شخصيت واال

 .از وجود او زينت گرفت
شيوة انتخابات در سقيفه بوده و در اين زمينه بر ) ع(اعتراض حضرت علي  -

گر چه به ( .آن هم به خاطر عدم حضور ايشان در سقيفه .نه بر اصل انتخابات
احتمال فراوان حتي در صورت حضور ايشان در سقيفه باز هم ابوبكر خليفه مي 

) ع(در انتها سخنانم را با يك دليل بسيار محكم و قوي از زبان حضرت علي  )شد
 : مرسان به پايان مي

پس از واقعة سقيفه ) ع(طبق متون مورد تاييد شيعه و سني وقتي حضرت علي 
شد سئوال مي كنند   )رضي اهللا عنه(ساعده كه منجر به انتخاب حضرت ابوبكر بني

پاسخ مي دهند با  ،مردم ؟كه قريش و مهاجرين با چه دليلي بر انصار پيروز شدند
چرا  ": دهند حضرت پاسخ مي  )امامان از قريشند(حديث االئمه من القريش 

مگر انصار فراموش : مهاجرين نتوانستند جواب قانع كننده به انصار بدهند و بگويند
اهللا عليه وسلم به دفعات زياد مهاجرين را خطاب كرده و  يكردند كه پيغمبر صل

اهللا  ياين فرمايش پيامبرصل .انصار را عزيز بداريد و از بدان آنها درگذريد: فرمود مي
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و اگر آنها شايسته  .عليه وسلم دليل اين است كه انصار را به مهاجرين سپرده است
خالفت بودند مورد وصيت قرار نمي گرفتند بلكه پيامبر مهاجرين را به آنها توصيه 

 1"مي فرمود 

  
آيا متوجه نمـي شـويم كـه فـردي از خانـدان      ) ع(طبق استدالل حضرت علي  

بـه عنـوان    ،ان حيات آن حضرت و از جانب ايشاناهللا عليه وسلم در زم يپيامبرصل
براي اينكـه در روايـات و احاديـث بيشـماري      ،خليفه و جانشين معرفي نشده بوده

سفارش خاندان خـود را بـه     ،مرتب و به دفعات مختلف ،خوانيم كه پيامبر اكرم مي
و هيچكس هم از ايشان سئوال نمـي كنـد اگـر جانشـين      ،كرده است عموم مردم مي

آن هـم بنـا بـه تاكيـد خداونـد و آن هـم فـرد شـجاع و          (از خاندان شماسـت   شما
يعني دقيقا   2 . همه نگراني و سفارش نيست ديگر نيازي به اين)قدرتمندي چون علي

با همين استدالل علي ادعاي شيعيان در خصوص خالفت منصوص حضـرت علـي   
  :نمونه ديگر .رد مي شود

: از پيامبر گرامي آورده كه فرموده اندمسلم بن حجاج روايتي در صحيح خود 
اي مردم من بشري هستم كه نزديك است فرستاده خدا به سراغم بيايد و من به او 

گذارم يكي از آنها كتاب  پاسخ دهم من در ميان شما دو يادگار گرانبها به جاي مي
 آنگاه پيامبر .خداست كه نور و هدايت را در بر دارد به كتاب خدا تمسك نماييد

و اهل بيت من شما را به اهل بيتم : مردم را به قرآن ترغيب نمود و چنين افزود
شما را به اهل بيتم سفارش  .شما را به اهل بيتم سفارش مي كنم .سفارش مي كنم

__________________________________________________ 
 
  اكثر متون معتبر تاريخي. . . نهج البالغه و  1
مگر اينكه از باب سفسطه بگوييد پيامبر از آينده خبر داشته كه باز اين سئوال مطرح مي شـود كـه مـردم     2

 ! نداشتند چرا آنها سئوال نمي كنند يا اظهار تعجب علم غيب 
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طبق (چرا  2به احتمال فراوان اين سخنان پس از واقعه غدير بيان شده است 1. كنم مي
: جمع از پيامبر اكرم سئوال نمي كند يك نفر از ميان)  استدالل حضرت علي

خليفه و حاكم و جانشين پس از شماست و نيازي به اينهمه ) ع(حضرت علي 
مردم كه مانند پيامبر علم غيب نداشته اند كه بگوييد پيامبر مي !! !سفارش نيست

احترامي مي شود تا در اين مورد سئوالي  دانسته پس از او نسبت به خاندانش بي
  .نكنند
  
  
  وضيحي كوتاه پيرامون كلمة مولي ت -
و  ،معناي خليفه و امير را مي داده ،اگر عنوان مولي از سوي خدا و رسولش -

: گفته اند به ايشان نمي) ع(چرا در ايام حكومت حضرت علي  ،عنواني بوده الهي
  !!!؟مولي المومنين

ه عالمه اميني با تمام تالشش نتوانسته مولي از صيغه مفعل را اولي در صيغ -
البته نكته قابل بحث در توجيه ايشان آن است كه گفته اند  .افعل تعريف و ثابت كند
بالتصرف دانسته اند ولي سئوال ما اينجاست  معني مولي را اولي ،بيشتر لغويون عرب

به تنهايي آورده  ،اين در صورتي است كه كلمة مولي -2 ؟اولي بالتصرف در چه -1
گانة خود را پيدا مي 27ار مي گيرد يكي از معاني شود ولي وقتي در داخل جمله قر

براي پي بردن معناي  ؟معني براي اين كلمه چه فايده اي دارد 27كند وگرنه داشتن 
مولي بايد شرايط را ببينيم كه سپاه يمن با حضرت علي درگيري پيدا مي كند و 
__________________________________________________ 

 
شيعه پاسخ مي دهـد   – 123و  122باب فضايل علي ابن ابي طالب ط مصر ، ص  7صحيح مسلم جزء  1

 179سيد رضا حسيني نسب ص 
نيز مي دانند كه خـود ايـن   . . . هر چند شيعه انتصاب حضرت علي را در يوم االنذار و در آيه واليت و  2

  .ع رابراي شيعه پيچيده تر مي كندموضو
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ر و دوست اهللا عليه وسلم براي رفع كدورت مي فرمايد هر كه را من يا يپيامبرصل
در ادامه نيز مي فرمايند خدايا .  اويم علي را نيز بايد دوست و ياور خود بداند

پس صحبت از  .دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن باش با دشمن او
) بايعوا(دستي هم كه داده شده  !دوستي و دشمني است نه رياست و حكومت

براي فهم بهتر  .بيعت خالفتمصافحه و دست دوستي و آشتي كنان بوده و نه 
شايد بيشتر مردم يا  ؟شما اگر بگوييد شير يعني چه: مثالي ميزنم ،فارسي زبانان

لغويون ايراني بگويند يعني شير خوراكي ولي اگر گفتي شير بيشه مي گويند منظور 
فهمند منظور تو  آنگاه همه مي ،شير بيشة پيكار :ولي اگر گفتي .تو شير درنده است

شايد مولي به تنهايي معنايي اولي بالتصرف را داشته  .انسان شجاع است يك نفر
ولي با توجه به شرايط آن  )كه در اين نكته هم حرف و حديث زياد است(باشد

زمان و كلمات بعدي نبي اكرم متوجه مي شويم كه منظور نبي اكرم از مولي معناي 
 ،پيامبر اكرم ،مي عرب زباناندوست و يار و ياور بوده است زيرا بنا به اعتراف تما

فرد عرب بوده و در زبان عربي هيچ پادشاه و خليفه و حاكمي قبل يا  ،ترين فصيح
 .براي معرفي جانشين خود از كلمة مولي استفاده نكرده است ،بعد از پيامبر اسالم

در  ...امير و  –والي  –خليفه  –ولي امر  –اولي االمر : بلكه كلمات زيادي مانند
 ،به نظر من( .ات عرب براي بيان اين منظور به قول شيعه بسيار مهم وجود داردادبي

 )نزديكترين معناي مولي در فارسي كلمة سرور و آقا مي شود
اين كلمه چندين بـار بـه كـار رفتـه كـه       ،عجيب است كه در قرآن كريم نيز -

خليفه و هميشه به معناي يار و ياور و دوست و همنشين بوده و هيچ كجا به معناي 
 !جانشين نيامده است

احاديث فراواني در متون شيعه و بعضـا سـني وجـود دارد دال بـر واليـت       -
بايد دقت كنيد كه واليت به فتح   َ  واو يعني دوست داشتن و بـه   .خاندان نبي اكرم

هيچيك از مسلمين اعـم از سـني و    .كسر واو يعني خالفت و حكومت و سرپرستي
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اكرم نيستند و اين بـدعت و اشـتباه    حب خاندان نبي شيعه مخالف دوست داشتن و
اگـر هـم    ،بزرگي است كه واليت را با كسر واو و به معنـاي خلفـات بگيـريم پـس    

برخي از اين احاديث صحت داشته باشند واليت در آنها به معناي حـب اسـت و ال   
  .غير
  
  
  
  

  : پيرامون كلمه بيعت ،توضيحي مختصر
بيعت حرب و بيعت زنان و : نوع بوده استبيعت در فرهنگ اعراب بر چند 

در برخي كتب اهل سنت  ...بيعت خريد و فروش و بيعت امان و بيعت خالفت و
آمده كه مردم پس از سخنان نبي اكرم با علي بيعت كردند ولي هيچكدام نگفته اند 

ريشة مشكل به همان نگاه هميشگي شيعه بر مي گردد كه به وقايع  .بيعت خالفت
منفك و گزينشي نگاه مي كند ما اگر كمي به عقب بر گرديم خواهيم به صورت 

بر سر غنايم  ...حضرت علي با سپاه يمن و خالد ابن وليد و ،ديد چند روز قبل
اين عده با ايشان قهر مي كنند و دشمن  .درگيري لفظي و حتي فيزيكي داشته اند

تا غدير خم اين  به مرور .بازار شايعه داغ مي شود ،مي شوند و در مجمع حج
اهللا عليه وسلم پس از اقامه  يرسد و پيامبرصل شايعات و دشمني ها به اوج خود مي

نماز ظهر و سخنراني و تكرار موضوعاتي كه در عرفه و چند روز قبل گفته بودند 
هركس مرا دوست دارد : براي پايان دادن به اين شايعات و دشمني ها مي فرمايند

اشته باشد خدايا دوست داشته باش هر كه او را دوست بايد علي را هم دوست د
مردمي كه با علي قهر  ،و پس از آن .دارد و دشمن باش هر كه او را دشمن دارد
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دهند  كرده بودند يا دلخوري بين آنها با علي بوده با او مصافحه مي كنند و دست مي
   .و آشتي مي كنند )بيعت(

  
  آيات ابالغ توضيحي مختصر پيرامون •
 ]يكبنْ رم كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ با الرَّسه[  } 67:المائدة{] ا أَي لْتأَكْم موالي

ينَكُمد 3:المائدة{] لَكُم {   
زيرا اينها قسمتي از يـك  (اين نيمه آيات  ،مانند ساير آيات مورد استناد شيعه-1

در  .ت قبـل و بعـد تفسـير كـرد    را نيز نبايد در كل آيه و همچنين با آيـا  )آيه هستند
صورتيكه آيات قبلي دارد احكام فقهي اسالم و برتري آنها را بـر قواعـد مسـيحي و    

   .يهودي بيان مي كند
آيات قرآن بنا بر اجماع علماي سني و شيعه موقوفي هستند يعني نه تنهـا در  -2

يـين  آنها تحريفي صورت نگرفته بلكه حتي مكان و جاي هر آيـه را پيـامبر اكـرم تع   
البته براي به خاطر سپردن ولي كتابت و جمع آوري كلي و همـه جانبـه   (. نموده اند

پس چرا ايشان ابتدا آيـه اكمـال را در اول سـوره     )در زمان خلفاء انجام گرفته است
مائده قرار داده و آنگاه در اواسط سوره آن هم  در ميانه يك آيه آية ابـالغ را تعيـين   

 ؟كرده اند
ايات متواتري كه شان نزول آية ابالغ را در غدير خم مي دانـد   آن دسته از رو-3

واحـد اسـت و    ،ختم مي شـود پـس خبـر   ) ابوسعيد خدري و ابن عباس(به دو نفر
  .حجيت ندارد

تا مدتي با حضرت  ،چرا ابوسعيد خدري پس از شورش عليه حضرت عثمان-4
  )تاريخ طبري( ؟علي بيعت نمي كند

عمـاره ابـن   (نـام ابوهـارون عبـدي     ،حـديث  در ميان اكثر سلسله روات اين-5
كه علماي علم رجال سني و برخـي از علمـاي     .وجود دارد )با مذهب تشيع ،جوين
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ذهبي در الميزان و امام احمد و سليمان او ( .علم رجال شيعه او را تضعيف كرده اند
بـه هـر حـال وجـود نـام او بـين        )را ضعيف و دروغگو و شيعه متروك دانسته اند

جالب است بدانيم برخي ديگر از  .روات اين احاديث اندكي جاي تامل دارد سلسله
  .نقل شده است ،احاديث مورد دستاويز شيعه نيز از طريق همين شخص

احاديث ديگري وجود دارد كه به حضرت علي و حضرت عمر ابن خطـاب  -6
دير و معاويه مي رسد كه گفته اند آية اكمال در عرفه و چنـد روز قبـل از واقعـه غـ    

البته شيعه براي فرار از اين تناقض مي گويد اين آيه دو بـار نـازل   ( .نازل شده است
 )قضاوت با شعور خوانندگان !يك بار در عرفه و يكبار در غدير خم !شده
اهللا عليه وسـلم   يبا اينهمه تهديد اگر آيه مربوط به غدير است چرا پيامبرصل-7

ار ترس و سستي و تقيـه شـده و موضـوع    دچ )نعوذ باهللا(در ابالغ ما انزل من ربك 
بيان كرده انـد كـه داراي    )مولي(اي  به اين مهمي را هم تاخير انداخته و هم با كلمه

  ؟معني متفاوت است  كه هيچكدام معني خليفه و امير و جانشين را نمي دهد 27
حديث واحدي از ابن عباس وجود دارد كه مي گويد اين آيـه هنگـام اعـالم    -8

نازل شده هر چنـد   )پس از سه سال دعوت مخفي (دعوت علني اسالم خداوند به 
  :اين روايت واحد است ولي كامال با مفاد آيه همخواني دارد زيرا

ما تو را از شر مردم حفظ مي كنيم در صورتيكه : خدا در اين آيه مي فرمايد -
ايد از در غدير خم پيامبر اكرم دهها هزار نفر طرفدار از جان گذشته داشته چرا ب

ولي در ابتداي دعوت در مكه آشكار كردن دعوت و رد خدايان و  .كسي بترسند
تمامي آزارها و  .باطل دانشتسن عقايد آباء و اجدادي انها واقعاً جاي ترس هم داشته

   .شكنجه ها نيز با اين دعوت علني شروع مي شود
نه  .نمي كند همانا خدا گروه كافران را هدايت: در انتهاي آيه خدا مي فرمايد -

تنها در غدير خم بلكه در آن لحظه در هيچ كجاي عربستان كافري وجود نداشته 
اگر هم مي گوييد  .در صورتيكه در ابتداي دعوت همه اعراب كافر بوده اند .است
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عدم پذيرش واليت علي كفر است اين مصادره به مطلوب است زيرا هنوز شما 
  .تا بخواهيد از آن نتيجه گيري كنيدنتوانسته ايد اصل قضيه را ثابت كنيد 

يعني تمام آنچه در اين  .اي پيامبر برسان آنچه بر تو نازل شده: خدا مي گويد -
شما بايد به ما بگوييد آنچه مورد نظر  .ابالغ كن ،سه سال به تو گفتيم را به مردم

اليك بلغ ما انزل (شماست در كجاي قرآن وجود دارد كه پيامبر بايد آنرا ابالغ كند 
  )برسان آنچه از خدا بر تو نازل شده است :من ربك

البته روايات متواتر ديگري وجود دارد كه مي گويد اين آيه در جريان يكي از  -
هرچند اكثر براردان  .جنگها نازل شده ولي چندان با شرايط موضوع وفق نمي كند

از نقطه  اهل سنت اين روايات را در خصوص شان نزول اين آيه قبول دارند ولي
 .نظر تاريخي اين آيه به نظر من با آن خبر واحد ابن عباس بيشتر جور در مي آيد

نكته بسيار مهمي كه من دوست دارم بدانم روحانيون چه توجيهي براي  .واهللا اعلم
هزار  120يا  70آن مي تراشند اين است كه اگر اين آيه در غدير خم و در جمع 

إِنَّ اهللاَ لَا يهدي القَوم [: چرا در انتهاي آيه آمده نفر از مسلمانان نازل شده است
مگر در آن  ؟خداوند گروه كافران را هدايت نمي كند :}67:المائدة{] الكَافرِينَ

 ؟ديگر كافري وجود داشته است ،لحظه و در آن جمع و حتي در كل عربسستان
  

 :سخني مختصر پيرامون آيه انذار و آيه واليت •
  :آيه انذار 
  } 214:الشعراء{] وأَنْذر عشيرَتَك األَقْرَبِينَ[ 

در سال سوم بعثت خداوند به پيامبر دستور علني كردن رسالت را مـي دهـد بـا    
شيعه  .و خويشاوندان نزديكت را انذار كن:  ]وأَنْذر عشيرَتَك األَقْرَبِينَ[: اين خطاب

وسـلم در ايـن روز خليفـه و     اهللا عليـه  يطبق يك خبر واحد معتقد است پيامبرصل
  :را نيز معرفي نمود ولي )ساله 13يعني حضرت علي (جانشين خود را 
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نـام حادثـه نيـز     .ابالغ رسالت كن و نه اعالم خالفت :خدا به پيامبر فرموده -
  !يوم االنذار است و نه يوم تعيين خليفه

هنـد  هنوز پدري ثابت نشده پيامبر ناگهان بخوا ،چگونه در همين اولين روز -
 ؟حكومت بر اعراب را در خاندان بني هاشم موروثي كنند و همه هم قبول كنند

خبر ديگري نيز از حضرت علي وجـود   ،در تاريخ طبري در كنار همين خبر -
كسي كه ارث مـي بـرد و   (دارد كه فرموده اند پيامبر در اين روز مرا به عنوان وصي 

 .ر كل قبايل عرب نمي كننـد  معرفي كرد و اشاره اي به خالفت ب )وصايت مي شود
اهللا عليـه وسـلم بـوده     يبه احتمال فراوان اگر هم كلمة خليفه در سـخن پيامبرصـل  

يعني جانشين در خاندانم بوده است ماننـد جنـگ تبـوك و    (منظور خليفه في اهلي 
 )سرپرستي خاندان پيامبر توسط حضرت علي در مدينه

 ير كشيده بـه خانـه پيامبرصـل   شمشي ،نفر از كفار 40چرا در ليله المبيت كه  -
را مـي بيننـد    )يعني حضرت علـي (ريزند و جانشين جوان ايشان  اهللا عليه وسلم مي

جانشـين   ،اگر مي دانسته اند علي در سال سوم بعثـت  ؟ايشان را به قتل نمي رسانند
 ؟پيامبر است

مانند ابولهب و ابوجهل بـر   ،بزرگترين شائبه و اتهامي كه از سوي سران كفر -
خواهد رياسـت   اين بوده كه او مي )پس از علني كردن ابالغ(اكرم وارد مي شد  نبي

اهللا عليه وسـلم بـا چنـين     يمكه و قريش را به دست بگيرد آيا امكان دارد پيامبرصل
 ؟سخني مهر تاييد بر تفكرات آنها زده باشند

  
 

 

  : آيه واليت
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منُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلَاةَ ويؤْتُونَ الزَّكَاةَ إِنَّما وليكُم اهللاُ ورسولُه والَّذينَ آَ[ 
سرپرست و رهبر شما تنها خداست و پيامبر او و آنها  } 55:المائدة{] وهم راكعونَ
  .اند و نماز را برپا مي دارند و زكوت مي دهند در حاليكه راكعند كه ايمان آورده

در نماز انگشتري كه ارزش ان خراج  شيعه معقتد است حضرت علي در حال ركوع
يكسال يمن بوده است را به گدايي مي دهد و اين آيه نازل مي شود كه يعني علي 

  :خليفه است ولي
خالفت بالفصل علي از آيه اسـتنباط   ،حتي در صورت قبول اين شان نزول -

و زيرا در آيات قبلي آمده كه با يهود و نصاري و منافقين دوسـتي نكنيـد    .نمي شود
حتـي   .در اينجا فرموده دوست و ياور شما فقط خداوند و رسولش و مومنان هستند

 .در آيات بعدي نيز سخن از همين موضوع است
براحتي مـي   !گداپروري در سيره بزرگان نبوده آن هم اعطاي اين مبلغ كالن -

 .شده انگشتري به اين قيمت را فروخت و بين فقرا تقسيم كرد
بـر امـت اسـالمي     )پيـامبر و علـي  (دو نفر ولـي   چگونه در يك زمان واحد -

  .تعيين شده است
تاخير در پرداخت زكوه واجب گناه است و بعيـد اسـت حضـرت علـي در      -

اينكار تاخير كرده باشند اگر هم زكوه مستحب بوده كه نيازي نبوده اركان نماز را به 
  .خاطر آن به هم ريخت

علـي بيـرون كشـيدند و    شما مي گوييد در حال نماز تير از پـاي حضـرت    -
  ؟متوجه درخواست گدا شدند ،ايشان متوجه نشدند چگونه در حال نماز

نبي ( ؟آيا در آن واحد امكان دارد دو ولي و حاكم بر مسلمين حكومت كنند -
 )؟اكرم و حضرت علي

چگونـه فقـط در خصـوص     .كلمه الذين يعني كسـاني كـه و جمـع اسـت     -
طهير را مذكر  مي دانيـد يعنـي منظـور    شما عنكم در آيه ت(حضرت علي نازل شده 
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 .زنان پيامبر نيستند ولي در اينجا مي گوييد الذين استثناء است و بـراي تكـريم فـرد   
 !)خوب عنكم هم در آنجا استثناء است

صلوه همـراه زكـوه و حتـي كلمـه راكعـون و       ،در بسيار از آيات قران كريم -
كـه كسـي بايـد در حـال     ركوع آمده است كه منظور خشوع و خضوع بوده نه ايـن  

  !ركوع زكوه بدهد
 يبه همين دليل حتي يك روايت هم در تاريخ وجود ندارد كه نبي اكرم صل -

اهللا عليه وسلم در حال ركوع زكوه داده باشند براستي چرا ايشان به اين آيه عمل 
 !!!نكرده و در حال نماز زكوه نداده اند

ظـور خداونـد در ايـن آيـه از     سئوال مي كنند آيـا من ) ع(از امام محمد باقر  -
ايشان مـي فرماينـد حضـرت علـي نيـز داخـل در        ؟الذين آمنوا  حضرت علي بوده

  .شمول مومنين است
چرا حضرت علي در خطبه ها يا نامه هايي كه بين ايشـان و مخـالفين رد و    -

اي نمـي   بدل مي شود به اين آيه مهم كه در تاييد خالفت ايشان بـوده اسـت اشـاره   
مچنين ياران ايشان در جنگها و مخاصمات بـه ايـن آيـه اشـاره اي نمـي      و ه( .كنند
 )كنند
  .اين روايت يا شان نزول از دو طريق نقل شده پس خبر واحد است -
ايوب ابن سويد و : در بين سلسله روات اين روايت اين نامها وجود دارد -

عين و غيره ايوب را امام احمد و ابن م :عتبه ابن ابي حكيم و غالب بن عبيدا اهللا
يتكلمون فيه و عتبه را ابن معين و  :ضعيف مي دانند و نجاري در تفسيرش گفته

غالب ابن عبيداله  )ولي ابن حبان او را در ثقات ذكر كرده(احمد سست دانسته اند 
 .نيز منكر الحديث متروك بوده است

روايات متواتر و صحيح السندي وجود دارد كه شـان نـزول    ،از سوي ديگر -
كه داستان داوري او و شـهادتش  (آيه را در خصوص عباده ابن صامت مي داند اين 
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در نـزد شـيعه بسـيار     ...قبـر او را حفـر كردنـد و    ،و اينكه پيامبر به دست خودشان
  )معروف است

در انتها اميدوارم  برادران هموطن من از مباحث اين قسمت خشمگين نشوند 
در كنار بقية (ران اهل سنت است زيرا همان علي كه پيشواي من و تمام براد

ن با پس م .حق  را بگو هر چند تلخ باشد: فرموده است )اكرم اصحاب بزرگوار نبي
  : اين قسمت را با اين حديث به پايان مي رسانمالهي  استمداد از الطاف بي نهايت

سخن حق را بپذير حتي اگر از دشمنت باشد و باطل را رها كـن حتـي اگـر از    
  .دوستت باشد

گر چه من هيچگونه تلخي در اين مباحث نمي بينم و اگر هم چيزي تلخ باشـد  
به مذاق انسانهاي دگم و متعصب و كج فهم است و كساني كه تنهـا راه بـاز مانـدن    

براستي مگر نبـي اكـرم ـ     1 .طرح همين مسائل تفرقه برانگيز بوده و هست ،دكانشان
  ؟جانشين تعيين كنند ،نعوذباهللا ـ پادشاه بودند كه بايد براي خود

در اينجا الزم مي دانم پيرامون كلمه اي كه شيعه زياد آنرا به كار مي برد 
قاد به واليت داراي سه بعد است كه تبه نظر من اع: توضيحي بسيار مختصر دهم

__________________________________________________ 
 
من مطمئنم حتي اگر در آينده دوربيني ساخته شود كه بتواند از گذشته فيلمبرداري كند و مطالب مبحـث   1

گر چه در اين تحقيق ، حتي مطمئن تر از دوربين فيلمبرداري براي شما موضوعات مورد ( ما را ثابت كند 
كه انباشته از جهلند و كينه ها و تعصبات  و آمـوزه هـاي ارثـي ،    بازهم عده اي ) اختالف را ثابت كرديم 

در حاليكـه روزي يكـي از دوسـتانم حسـب     . آري اين افراد باز هم نمي توانند زير بار حرف حق برونـد  
آيا موضوع غدير خالفت بوده ؟ من گفتم نه او پرسيد چرا ؟ و من فقط در جواب او : اتفاق از من پرسيد 

امام ، امير و جانشين  نكه مولي معاني مختلفي دارد ولي هيچ كدام از اين معاني معني خليفه ،براي اي: گفتم 
راست مي گويي : آنگاه در كمال تعجب ديدم آن شخص كه شيعه هم بود ، قبول كرد و گفت . نمي دهد 

ز خشـم و  محـال اسـت جـ   . ولي اكنون شما تمام اين تحقيق را بده به دست يكي از ابوجهل هاي زمانه . 
  . كينه چيزي عايدت شود 



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

مرحلة اول آن بسيار خوب و پسنديده و مرحله دوم آن ظلم و مرحلة سوم آن 
  : جهنم مي شود شرك و موجب خلود جاويدان در آتش

و موه و مولي بودن نزديكان پيامبر به خصـوص   )با فتح واو(اعتقاد به والء  -1
 .فرزندان حضرت علي و دوست داشتن آنها و طبق مرام و روش آنهـا عمـل كـردن   
اين بسيار امر خوب و پسنديده اي است و در اين زمينه نيز هيچ اختالفي بين شيعه 

وان مثال شما بايد احاديث منتسب بـه امامـان را بـا    البته به عن( .و سني وجود ندارد
   )سلسله روات صحيح و منطبق با قرآن براي اهل سنت ثابت كنيد

اعتقاد به واليت با كسر واو و اعتقاد به وجود نص و فرمان الهـي از سـوي    -2
اين چون دروغ است و آن هم دروغـي كـه    .خدا در خالفت بالفصل حضرت علي

و (پـس ظلـم اسـت     ،اند و منشاء لعن و نفرين به اصحاب به ذات اقدس الهي بسته
 ) قرآن كريم –من اظلم ممن افتري علي اهللا كذبا 

مانند خدا همه جا (اعتقاد به واليت تكويني و اينكه ائمه صفات الهي دارند  -3
حاضر و ناظرند و صداي همه را مي شنوند در حيات و ممات و هيچگونـه امكـانو   

اينها همگي  ...و داستانهاي آنچناني و)نها متصور نيست و احتمال خطايي در مورد آ
شرك محض و از نوع شرك جلي و آشكار بـوده و معتقـد آن مسـتقيماً وارد دوزخ    

  .مي شود بي هيچ شكي
 

 

  حديث منزلت •
اهللا عليـه وسـلم  در جريـان     يخالصه حديث انت به منزله هارون كه پيامبرصل

   :اريخ طبريجنگ تبوك به حضرت علي فرمودند از ت
اهللا عليه وسلم  يپيامبرصل ،احد و بدر و تبوك: منافقان در هر سه جنگ مهم •

را ترك مي كنند حضرت عمر و حضرت ابوبكر در هر سه اين جنگها حضور 
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گويد ) شيعي(ابن اسحاق  :سال نهم هجرت جنگ تبوك )83و  82توبه ( .داشته اند
ادة خود در مدينه به جاي گذاشت و طالب را به سرپرستي خانو علي ابن ابي ،پيمبر

گفت با آنها بماند و سباع ابن عرفطه غفاري را در مدينه جانشين خويش كرد 
و  )وقتي موضوعي را ابن اسحاق و طبري متفقاً بگويند نمي شود آنرا انكار كرد(

منافقان شايعه انداختند كه علي ابن ابي طالب را به جاي گذاشت از آنرو كه 
خوش نداشت و چون منافقان اين سخن بگفتند علي سالح  همراهي وي را

اي پيمبر خدا منافقان : برگرفت و بيرون شد و در جرف به پيامبر رسيد و گفت
شايعه پردازي عليه حضرت علي را مقايسه (پنداشته اند كه مرا به جاي گذاشتي 

من  كنيد با شايعه سازي در آخرين حج كه منجر به توقف در غدير و بيان جمله
دروغ گفته اند ترا : از اين رو كه همراهي مرا خوش نداشتي گفت  )كنت مواله شد

براي كارهاي اينجا واگذاشتم برگرد و مراقب خانة خويش و خانة من باش مگر 
خوش نداري كه براي من چنان باشي كه هارون براي موسي بود جز اينكه از پي 

 تاريخ طبري  1236ص  .علي سوي مدينه بازگشت .من پيمبري نيست

 .اختالف امت من ماية رحمت است :اختالف امتي رحمه: نبي اكرم فرموده اند
ما در هيچ كجاي تاريخ سراغ نداريم كه حتي بين نزديكترين و صميمي ترين 
دوستها و دوستيها هيچگونه اختالفي پيش نيامده و هميشه همه با هم اتفاق نظر 

و در اوهام و خياالت ايده آليستي شيعه بايد  البته در مدينه فاضله(داشته باشند 
حتي در يك خانواده نيز بعضاً اختالف شديد بين اعضاي آن پيش  )اينچنين باشد

هر چند در  .نيز شاهد چنين مواردي بوده ايم ...مي آيد در مجالس قانونگذاري و
من از  :اني اكره عن اختالف: جريان سقيفه حضرت علي به ابن عباس مي گويد

پس چرا بايد اين اختالف سليقه را دشمني ايشان با خلفاء و  .ختالف كراهت دارما
وسيله اي براي كوبيدن و تكفير صحابه و به كرسي نشاندن عقائد فرقه اي و 

آري هر جا اختالفي نباشد سكون و سكوت فرا مي . اغراض سياسي خود كنيم
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  .د سازنده و با نيت پاكالبته انتقا .رسد و همه چيز مي گندد و از بين مي رود
  ربنا اصلح لنا ان اخطانا او نسينا                                                        
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  دربارة حضرت عمر و حضرت ابوبكر 
  
  
  

  بخش سوم

 دربارة حضرت عمر و حضرت ابوبكر •
 .غصب خالفت  •
  ..وو محسن ، ) س(علت اصلي شهادت حضرت فاطمه  •
  دكغصب ف •
) ع(انگذاري ظلم به اهل بيت كه منجر بـه شـهادت امـام حسـين     بني •

 .شد
 .تحريف دين و مسير جامعه اسالمي  •
 .سوزاندن احاديث  •
  ريشه يابي انحراف •

  سوزاندن احاديث •
  اتهامات متفرقه ديگر •
  افسانه قلم و دوات •
  منافقان مدينه •
  ماجراي ابالغ سوره برائت •
  آيات قرآن •
  نيات و عملكردها •
  سب و لعن •
  اطمهحضرت ف •
  خطبه حضرت فاطمه در مسجد مدينه •
  خفقان ، ديكتاتوري و اختناق •

  ابوبكر، ابرمردي از تبار ابراهيم بت شكن: مختصري از كتاب  •

  )رض(خصوصيات فردي حضرت ابوبكر •

  مختصري از زندگي حضرت عمرابن خطاب  از ابن ابي الحديد •

  بعضي از سخنان عمر •

 احاديثي كه در فضيلت عمر وارد شده است •
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و روحـاني  تا مردم ايران از سياستمدار و مدير و كارمند و كارگر و استاد دانشگاه 

ياد نگيرند كه در برابر حرف حق، تسليم شوند، اين كشـور روز بـه روز مراحـل    ... و
  . بدبختي را يكي پس از ديگري طي مي كند

  .شود، دكان شيادان حيله گر، بسته مشت مداحان دروغگو باز مي
  

   .پايان تحليلهاي كودكانه از افسانه هاي تاريخي
  

  .و ندانيد در جهل مركب، ابدالدهر بمانيداگر مطالب اين كتاب را نخوانيد 
  

الاقـل سـعي كنـيم در ايـن     . پس از مرگ هم. قبل از تولد، چشمانمان بسته است
  .ميانه چشمانمان باز باشد

كنـد و اينگونـه راهـي جـز      تعصب، چشم عقل را كور و افسار احساس را باز مي
  .ندهاي جهنمي جهالت، پيش پاي انسان، باقي نمي ما سقوط  در دره

 

  شبه لهم يا قلب لك االمور؟ : 1حضرت عمر و ابوبكر
َوقَْولِِھْم إِنَّا قَتَْلنَا الَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْريََم َرُسEوَل هللاِ َوَمEا قَتَلEُوهُ َوَمEا َصEلَبُوهُ [ -

ِمEْن ِعْلEٍم إِ�َّ اتِّبEَاَع  َولَِكْن ُشبِّهَ لَُھْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُوا فِيِه لَفEِي َشEكٍّ ِمْنEهُ َمEا لَُھEْم بEِهِ 
   } 157:النساء{] الظَّنِّ َوَما قَتَلُوهُ يَقِينًا

و گفتار آنها كه عيسي فرزند مريم فرسـتاده خـدا را كشـتيم  در حاليكـه نـه او را      
كشتند و نه به دار آويختند لكن امر بر آنها مشتبه شد و كساني كـه در مـورد قتـل او    

__________________________________________________ 
 
آن دو نفر، شيخين ، غاصبين خالفـت ، و در كتـب    فالن و فالن ،: در كتب شيعه از اين دو نفر به تعابير  1

 )خدا همه ما را ببخشد  ! (كنند  عناصر نفوذي ياد مي: اخير با عنوان 
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هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پيـروي مـي   اختالف كردند از آن در شك 
  .كنند و قطعاً او را نكشتند

لَقَِد اْبتََغُوا الفِْتنَةَ ِمْن قَْبُل َوقَلَّبEُوا لEََك اiُُمEوَر َحتEَّى َجEاَء الَحEقُّ َوظََھEَر أَْمEُر هللاِ [ -

   } ۴٨:التوبة{] َوُھْم َكاِرُھونَ 
انگيـزي كردنـد و كارهـا را بـراي تـو دگرگـون        آنها پيش از اين نيز اقدام به فتنه

تا زماني كه حق فرا رسيد و فرمان خدا آشكار گشـت در  ) و به هم ريختند(ساختند 
  . حاليكه آنها كراهت داشتند

به خطا و اشتباه رفتن در مورد واقعه اي، قضاوت اشتباه و بدون علم از   :شبه لهم 
  .اتفاق يا اتفاقاتي
ـ افـراد   ـ قلب واقعيات) بزرگ نمايي، كوچك نمايي(نمايي سياه : قلب لك االمور

ـ درهـم آميخـتن حـق و باطـل بـراي فـريفتن        خوب را بد و بد را خوب جلوه دادن
  ... ديگران و
 صلي اهللا عليه و سلم  پيامبر اكرم      . مردم را از همنشين آنها بشناسيد •

  
 

ـ      • ذيرد پـس الزم  انسان در روش و شيوة زندگي، از دوست خود تـاثير مـي پ
ــد      ــت كنيـ ــت دقـ ــاب دوسـ ــاره انتخـ ــما دربـ ــك از شـ ــر يـ ــه هـ ــت كـ                                . اسـ

 سلمرسول اكرم  صلي اهللا عليه و 
•  

پيامبر    .همواره مومن مي ترسد از اينكه آينده اش بد شود و عاقبتش شر گردد
 اكرم  صلي اهللا عليه و سلم  

 

 

 

خدايا : به محض اسالم آوردن حضرت عمر فرمودند  پيامبر صلي اهللا عليه و سلم
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در جايي ديگر نيز فرمـوده انـد عمـر اولـين كسـي      . ايمان را در قلب عمر پايدار كن
ولي حضرت عمر مي گفتـه ايكـاش   . شود است كه از صراط رد شده وارد بهشت مي

خـودم   به دنيا نيامده بودم و يا اگر يك پايم داخل بهشت باشد هنوز مطمئن از آينده
مطمئن نيستم كه اين سخنان با روايت فوق از حضرت نبـي اكـرم صـلي اهللا عليـه و     
سلم  قابل توضيح و فهم خواهد بود يعني مومن كسي است كه همـواره بـين بـيم و    

  .اميد باشد
                                     )ع(حضرت علي   .  كند همنشين بد، اخالق تو را فاسد مي •
                             

                       

مردم دشمن آن چيـزي هسـتند كـه نسـبت بـه آن آگـاهي       : الناس اعداء ما جهلوا
  )ع(حضرت علي  .                                                        ندارند

                                                                                                   
  )؟(هر گاه حكومتي عدالت را اجرا نكند از چشم مردم مي افتد 

شـود پـس    انسان بر روش و اخالق دوست خود پرورش مي يابد و شـناخته مـي  
امالي طوسـي ج  ) پيامبر اكرم. (متوجه باشيد با چه كسي دوست و همنشين مي باشيد

   71و بحار ج  132ص  2
: ر بين متفكران جهان شايع شد و به اثبات رسيد كـه يك اصل قاطع د 20در قرن 

كنند بلكـه در   مردان بزرگ را نه به آنچه در نيت آنهاست و نه به كاري كه شروع مي
شيعه مرتـب بـه حضـرت عمـر و حضـرت      . شناسند رسانند، مي آنچه به سرانجام مي

 ابوبكر و شيوه انتخاب شدن آنها گير مـي دهـد ولـي اگـر بـدون تعصـب بـه شـيوة        
حكومت آنها نگاه كني و آنچه هنگام مرگ به جا گذاشتند، و همنشيني هميشگي آنها 

مي  20شك به آنها نمره  با پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  و علي و اصحاب بزرگوار بي
  . دهي



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

در عرف نويسندگان و مداحان شيعه نكاتي پيرامون ايـن دو نفـر بـه قـرار زيـر       •
 :وجود دارد

به صـورت گزينشـي و بـر    ) سني و يا شيعه(كتب تاريخي  مطالبي از البه الي -
ضد اين دو نفر انتخاب شده و مواردي كه به نفع آنها بوده يا ناديده گرفته شده و يـا  

 . به هر طريق ممكن، زير سئوال رفته و تخطئه شده است
چنانچه در سلسله روات يك حديث يا واقعه به نام الـف برخـورد كننـد كـه      -

في بوده و آن موضوع به نفع حضرت عمر و حضرت ابوبكر باشد، فردي كذاب يا من
اي  برخورد كنند كـه   دهند ولي اگر به حديث يا واقعه جريان را مورد خدشه قرار مي

به ضرر حضرت عمر و حضرت ابوبكر باشد و نام همان الف يا فرد كـذاب ديگـري   
ل كـرده و  در سلسله روات وجود داشـته باشـد آن موضـوع را بـر ضـد خلفـاء قبـو       

استداللشان اين است كه اين واقعه و يا حديث، در كتب اهل سنت وجود دارد پـس  
به طور كلي چارچوب يكساني براي تجزيه و تحليـل حـديث وجـود    . صحيح است

  .و انتخاب مستندات، بر پايه جدل است و نه عقل محض. ندارد
بـن قـيس گرفتـه    مستنداتي كه از  منابع متاخري مانند بحار االنوار  و سـليم ا  -

توانـد مـدارك مطمئنـي     شده است چنانچه در قسمت منابع به آن اشاره كـرديم نمـي  
براي ارزيابي حوادث باشد ولي متاسفانه بيشتر استنادات شيعه، از اين دو منبع گرفته 

 .شود مي
مانند اين تحليـل مشـهور   . تحليلهاي عوام پسند خود را بر وقايع بار مي كنند -

البتـه  (1ش زهرا سيلي نمي زد امام حسين در كربال شهيد نمي شد كه اگر عمر به گو
به زودي  ثابت مي كنيم كه اينگونه افسانه ها با شاخ و برگهاي مربوطـه، قطعـاً و بـه    

__________________________________________________ 
 
 به شوشتر زدند گردن مسگري   گنه كرد در بلخ آهنگري  1
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طور صددرصد، دروغ محض است و تحليلهاي اين چنيني بچه گانه تر از آن افسـانه  
 !!!)ها

در بررسي و موضع گيـري در  اشتباه بزرگ ديگر عموم مردم و نويسندگان ما  -
) ع(در كنار حضرت علـي ) خواسته يا ناخواسته(برابر اين دو نفر آن است كه آنها را 

يا پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  مي بينند و تجزيه و تحليل مي كننـد در حاليكـه   
را معصوم مي داند ولي حتـي  ) ع(شيعه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  يا حضرت علي

ران اهل سنت، حضرت عمر و حضـرت ابـوبكر را معصـوم و عـاري از خطـا و      براد
يا اينكه به اين حديث پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  استناد مـي كننـد   . دانند اشتباه نمي

در ) ع(ولي ما مي دانيم خود حضرت علي . كه علي با حق است و حق با علي است
حـق نيسـتند بلكـه حـق و باطـل را      افراد، مالك و معيار شـناخت  : جايي فرموده اند

ولـي مـا بـر خـالف سـخن      . معياري است كـه بايـد افـراد طبـق آن شـناخته شـوند      
و حتـي  . شناسـيم  و فقط به صرف نـام افـراد، حـق و باطـل را مـي     ) ع(علي حضرت

و ) يعني نام افـراد (را با اين مبنا ... محققين ما اسناد و مدارك تاريخي و آيات قرآن و
 1.بررسي و تجزيه و تحليل مي كنندبا اين پيش ذهن، 

دليـل اصـلي، بـا      6اكثر قريب به اتفاق عوام و علمـاء و محققـين شـيعه بنـا بـه      
. حضرت عمر و حضرت ابوبكر دشمن بوده و آنها را تكفير كرده و جهنمي مي دانند

  :اين داليل عبارتند از
 .غصب خالفت -1
  .و محسن، جنين او) س(علت اصلي شهادت حضرت فاطمه  -2

__________________________________________________ 
 
رييس پاسخ   "پرونده تحقيقات در مسير خودش است  ":ال جنايي ، مامور به رييس  گفت در يك سري 1
تحقيقات محققـين گرانقـدر و   !  خواهي نه بلكه پرونده و مسير تحقيقات به سمتي مي رود  كه تو مي: داد 

د و نه بـه  خواهند برو فاضل شيعه نيز بر همين منوال است يعني مسير تحقيق به سمتي مي رود كه آنها مي
 !!! سمتي كه بايد برود 
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 .ب فدكغص -3
 .شد) ع(بنيانگذاري ظلم به اهل بيت كه منجر به شهادت امام حسين  -4
 .تحريف دين و مسير جامعه اسالمي -5
 .سوزاندن احاديث -6
  اتهامات متفرقه ديگر  -7
 

اكنون اين موارد را با مراجعه به متون معتبـر تـاريخي و حـوادث و سـخناني كـه      
و آيـات قـرآن و نهـج     مورد تاييد علماي شيعه است و همچنين با ديد عقل محـض 

بـا عنايـت   . دهـيم  البالغه و به دور از تعصبات مذهبي، مورد تجزيه و تحليل قرار مي
دارد و چهرة واقعي افراد را  عمل و سخن، پرده از نيات دروني بر مي: به اين نكته كه
  . نشان  مي دهد

 در اينجا ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه يك نفـر محقـق بايـد ماننـد يـك     
) و نـه مجـرم  (طرف باشد و اگـر شخصـي را بـه عنـوان مـتهم       قاضي يا بازپرس، بي

دستگير كرد و يا به او ظنين شد بايد تمامي شواهد و مداركي كه به نفع يا بـه ضـرر   
ولـي  . اوست را با بي طرفي كامل جمع آوري كنـد و تحويـل محضـر دادگـاه دهـد     

يق، اين دو نفـر را محكـوم كـرده    متاسفانه محقق شيعه از آنجا كه پيش از شروع تحق
كند كه به ضرر اين دو نفر است آن هـم بـدون    است فقط مداركي را جمع آوري مي

بررسي صحت و سقم راويان و اسناد و متن اين مدارك و يا اعتبار نويسنده و كتـابي  
كند تمام مداركي كه به نفع اين  كه اين مدارك در آنها بوده و از سوي ديگر سعي مي

ما در اين روش، شـيوه علمـي و   . ر است را به هر طريق ممكن زير سئوال ببرددو نف
و هر چند نويسندة اين سطور، شيعه است ولي خـود  . بي طرفانه را انتخاب كرده ايم

  .كند را حين نوشتن اين مطالب، كامالً از پوستة مذهبي خارج مي
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 )اتهام مشترك بين حضرت عمر و حضرت ابوبكر(غصب خالفت  -1
توجه به سئواالت بيشماري كه در بخش غدير و سقيفه، و تقابل آن دو بيان  با •

توان با  مي  كرديم و اينجانب، موفق به يافتن پاسخي مناسب و منطقي براي آنها نشدم
زيرا با وجود چنين سئواالت و قرائن . اطمينان كامل، اين موضوع را منتفي دانست
كند بلكه به يقين  اين موضوع شك نمي فراوان و بدون جواب، نه تنها انسان در

رسد كه هدف و منظور سخنان پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در غدير، انتصاب  مي
البته هضم اين موضوع . به عنوان جانشيني خودشان نبوده است) ع(حضرت علي
بسيار سخت و سنگين است ولي از گفتن حقيقت، ) كه شيعه هستم(براي اينجانب 
اگر ما انتظار داريم برادران اهل سنت، شيوه و روش امامان ما  .چاره اي نيست

و اصول تئوري و ايدئولوژيكي مكتب تشيع را قبول ) الخصوص حضرت علي علي(
كنند، يا الاقل اتحاد واقعي حاصل شود، راهي جز پذيرفتن واقعيت و كنار گذاشتن 

كه نبودن نص بر ضمن اينكه بايد به اين نكته توجه كنيم  .دروغ و بهتان نيست
كند و ماهيت و  ذره اي از كماالت واالي ايشان كم  نمي) ع(انتخاب  حضرت علي 

هدف تشيع اصيل و واقعي و جوهرة اصلي اين مذهب ظلم ستيز و پويا بر مبناي 
نكتة قابل ذكر ديگر اين كه ما . نمي باشد) ع(وجود نص بر انتخاب حضرت علي
تر از تمامي مخلوقات و حتي باالتر از پيامبران ساحت مقدس آفريدگار جهان را باال

دانيم پس نبايد براي كوبيدن حريف يا خوشايند اطرافيان و يا هر  مي... و امامان و
تر  دليل ديگر، دروغي بر خداوند وارد كنيم كه گناه آن بسي بزرگتر و نابخشودني

ِن اْفتََرى َعلَى هللاِ َكذِ [و من . (است كيست ظالمتر :  }٢١:اLنعام{] بًاَوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
 ) از آنكه بر خدا دروغ مي بندد؟

اينكه چرا حضرت عمر و حضرت ابوبكر با وجـود شـخص اليقتـر از خـود      •
مرا به ياد سخن دختر بچـه اي مـي انـدازد كـه  مـي      . منصب خالفت را رها نكردند
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به دست بگيرند ها بلد نيستند چكار كنند همه با هم اسلحه  چرا اين فلسطيني: پرسيد
اهللا هم از لبنان حمله كنـد آنهـا از داخـل و حـزب اهللا هـم از خـارج و        انصار حزب

سـال،  1400بـراي مـا پـس از    ! ايران هم كه به آنها كمك مي كند. اسراييل را بگيرند
صدور حكم، بسيار راحت است ولي بايـد ديـد آيـا در آن شـرايط و در آن مكـان و      

يت به همين راحتي بوده يعني اگر حضـرت ابـوبكر از   زمان و در بحران سقيفه، وضع
شد؟ بسـيار بعيـد اسـت سـران      خليفه مي) ع(خالفت كناره مي گرفت حضرت علي 

اميـه بودنـد چنـين     مقتدر دو قبيله اوس و خزرج و حتي افراد مكاري كه در تيرة بني
ه بـود  ساله كه تمـامي بزرگـان و دالوران آنهـا را كشـت     33اي به يك نفر جوان  اجازه
مسن بودن و سالخورده بودن و همراهي هميشگي ابوبكر با پيـامبر  :  و تنها. 1دادند مي

صلي اهللا عليه و سلم  و رابطه خويشاوندي او بـا پيـامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم  و      
) االئمه من قـريش (روحيه مصلحت نگر و نرم او و سخني كه او از زبان پيامبر گفت 

يلـه او در تعارضـات سياسـي و منازعـات قبيلـه اي  هـيچ       و از همه مهمتر اينكـه قب 
، و باز مهمتر از همـه اينكـه او   2جايگاهي در تاريخ عرب به خصوص قريش نداشته 

آن (در سقيفه حضور داشت توانست اكثريت را مجاب به پـذيرفتن خالفـت او كنـد    
  )هم به سختي و دشواري و مخالفتهاي فراوان

الت يكي از شروط امـام جماعـت اسـت و مـي     مي دانيم كه از نظر شيعه، عد •
اگر غصب خالفت، . پشت سر خلفاء نماز مي خوانده اند) ع(دانيم كه حضرت علي 

__________________________________________________ 
 
  .مگر اينكه مانند ابوسفيان نقشه هايي در سر داشته باشند  1
تعارض اصلي بر سر قدرت هميشه بين بنـي هاشـم و   ) كه ابوبكر از تيره بني تميم بود ( در قبيله قريش  2

رست مانند نقطه مقابل كـه  د. بني اميه در جريان بوده و شايد براي همين بر سر ابوبكر مصالحه بعمل آمد 
سـال بعـد و هنگـام     25تـاريخ فقـط   . بين انصار تعارض بر سر قدرت بين قوم خزرج و اوس بوده است 

خالفت حضرت علي و دردسرها و نبردهاي خونين بين ايشان و معاويه ، اين نكتـه را بـه روشـني ثابـت     
 .وان بيم اوس و خزرج را ثبت كرده است تاريخ قبل از ورود پيامبر نيز جنگها و كشمكشهاي فرا. كند  مي
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مانع عدالت باشد اين قضيه چگونه توجيه پذير است؟ مگـر اينكـه بـه همـان حيلـه      
 .متوسل شويم... قديمي توريه و تقيه و مصلحت و مماشات و

ي كه از ايشان درباره خالفت حضرت عمر در تمامي موارد) ع(حضرت علي  •
و حضرت ابوبكر سئوال شده مستقيم يا غير مستقيم به سئوال كننده  گفتـه انـد ايـن    
موضوع ربطي به تو ندارد و اين امر را موضوعي بين خود و خلفاء تلقي كرده اند كه 
يفه ايشان آنرا بخشيده اند و در مواردي نيز به عدم حضور و غيبت خود در جمع سق

 . اند يعني ايشان به نحوه انتخابات معترض بوده اند و نه به اصل انتخابات اشاره كرده
در انتها در پاسخ ايرادهاي بچه گانه شيعه و چشـم بسـتن آنهـا بـر مـوارد مثبـت       

  :خلفاء، بايدگفت
  .امالء ننوشته غلط ندارد

  
اتهـام  (و محسن جنين آن حضرت ) س(علت اصلي شهادت حضرت فاطمه  -2
 )ت عمرحضر
  )استانيسالو يرزي لي. (بسياري از آه هايي كه مي شنويم تحريف شده اند -
اُء َعلَى الُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَھُمْ [ - ٌد َرُسوُل هللاِ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّ ] ُمَحمَّ

محمد فرستادة خداست و آنانكه همراه اويند با كفار شديد و بين هم     }٢٩:الفتح{
 .مهربانند
 ) ع(حضرت علي                . ه تواناتر است آسان تر مي بخشدآنك -

اگر بگوييم يكي از علل تنفر شديد عوام از حضرت عمر، همـين موضـوع اسـت    
شايد سخن گزافي نگفته باشيم گرچه متاسفانه اين افسانه يكي از رواياتي اسـت كـه   

  : در متون تاريخي بسيار شك برانگيز و مخدوش است براي اينكه
در رابطه بـا  ) مانند كتاب جعلي سليم(گاه در يك متن واحد : تناقض در افراد -

اين موضوع چندين نقل قول مختلف وجود دارد از قرار اينكه قنفذ به همراه خالدبن 
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وليد به سمت خانه حضرت علي حركت كردنـد و قنفـذ بـا ضـربه غـالف شمشـير       
مر با ضـربه تازيانـه   حضرت ع/ موجب آزار دختر رسول خدا و شهادت محسن شد 

حضرت زهرا گريه كنان از درون خانه بـه جلـوي مهـاجمين    / اينكارها را انجام داد 
 ...آمد و آنها برگشتند و

شايد يكي از جالب ترين طنزهـاي تـاريخ   : تناقض در محل و موقعيت مكاني -
حضرت عمر همراه عده اي به طرف خانه حضـرت  : دقت كنيد. همين موضوع باشد

و ! خانـه : شـود  افسانه از همان اولش بـا دروغ و غلـو شـروع مـي    . كرد فاطمه حمله
اي مانند خانه خودش با باغچه و حياط و اتاقهاي متعـدد و دري   شنونده بيچاره خانه

محـل  ! ولي خانه اي در كـار نبـوده  ! شود با قفلي آهني و محكم در نظرش مجسم مي
لع غربي مسجد مدينه در كنار در ض!) و حتي اتاق هم نه(زندگي فاطمه اتاقكي بوده 
خانه عايشه با يك ديوار فاصله در كنـار خانـه فاطمـه بـوده     . بقية اتاقهاي زنان پيامبر

حضرت عمـر همـراه   : از اين موضوع مي گذريم و به دروغ بعدي مي پردازيم. است
عده اي به سوي خانه علي حمله كرد و علي را با طنـاب بسـت و كشـان كشـان بـه      

اتاق فاطمه داخـل مسـجد بـوده و درب آن مسـتقيماً     : ولي! افتادند سوي مسجد براه
شما . شده يعني صحن حياطش، همان صحن مسجد بوده داخل صحن مسجد باز مي

مي گوييد ابوبكر پس از بيعت در سقيفه همراه دار و دسته اش به مسجد مدينـه وارد  
رم كفـن و دفـن آن   شد در حاليكه هنوز نزديكان پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم  سـرگ  

آنها در خانه عايشه بودند نـه در خانـه فاطمـه، زيـرا همـه       -1:   حضرت بودند پس
 -2. متفق القولند كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  در اتاق عايشه رحلـت كردنـد  

آيا عايشه اجازه باز كردن در خانه خودش را نداشته كه حضرت عمر بخواهد با زور 
اينهمه آدم چگونه در اين اتاق كوچك جـا شـده    -3را آتش بزند؟ وارد شود و آنجا 

حضرت عمر از داخل مسجد به سوي كجا براه افتاد و علي را از كجا به  -4بودند؟   
و درش !!!اتاق فاطمه كه همانجا داخل مسجد بـوده اسـت  ! كجا كشان كشان آوردند؟
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ت مـي كنـيم كـه در آن    البته به زودي ثاب( 1هم مستقيم به صحن مسجد باز مي شده؟
 !) زمان آن اتاقها در هم نداشته است و به جاي در، پارچه آويزان مي كرده اند

مي گويند نام جنينـي كـه سـقط شـد     : تضاد با عقل سليم و آيات محكم الهي -
محسن بوده عرب كي و كجا براي كودكي كه هنوز به دنيا نيامده و جنسيت او معلوم 

گر هم مي گوييد طبق علم غيب مي دانسـته انـد مگـر    نبوده اسم مي گذاشته است؟ ا
گويند مگـر شـما علـم غيـب داري نمـي       حضرت علي  در پاسخ آن شخصي كه مي

فرمايند كه علم غيب يعني اينكه داخل رحمها چيست نر است يا ماده شقي است يـا  
 ) آيات آخر سوره لقمان(و اينها منحصرا نزد خداست ... سعيد و
بگويد حضـرت علـي يـك خانـه ديگـر هـم كنـار         ممكن است محقق شيعه -

قبرستان بقيع داشته اند كه پس از رحلت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بـه آنجـا نقـل    
) البته از البه الي متون تاريخي همه چيزي مـي تـوان بيـرون كشـيد    ! (كنند مكان  مي
 :ولي
 و تمـام . اين سخن بسيار ضعيف است و فقط در يك متن تاريخي آمده است -1

 .متون ديگر مي گويند اتاق فاطمه داخل همان مسجد مدينه بوده است
اكثر متون شما حمله به خانه فاطمه را در همان روز رحلت پيـامبر صـلي اهللا    -2

 ) تعداد كمي هم يكي دو روز پس از آن. (عليه و سلم  مي دانند
هر علي و خاندانش به گفته شما به قدري فقير  بوده اند كه طبق آيات سوره د -3

سه روز متوالي غذاي خود را به فقير و يتيم و اسـير دادنـد بـه نحـوي كـه حسـن و       
 !!!خانه دوم: حسين به حالت مرگ افتاده بودند آنوقت شما معتقديد

حضرت علي شايد در زمان خالفت حضرت عمر ابن خطـاب كـه غنـايم بـه      -4
 . مدينه سرازير شده خانة ديگري خريداري نموده باشند

__________________________________________________ 
 
  .مطالعه كنيد  331ص  1تاريخ و شناخت اديان ج : تفصيل مطلب را در كتاب شهيد دكتر علي شريعتي  1
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گويد اگر كسي خانه اي داشته و نيازي به آن نداشته  حديثي ميامام صادق در  -5
آنگـاه بـا وجـود    . باشد و آنرا به برادر نيازمندش  ندهد خدا هيچ نظري بـه او نـدارد  

و اگـر هـم خانـه تحـت     . خانـه دوم : اصحاب صفه كه حتي جا و مكان هم نداشتند
ي اهللا عليـه و  تصرف كسي بوده آيا حضرت علي همان روز وفات  پيامبر اكـرم صـل  

 سلم ، حكم تخليه خانه را صادر مي كنند؟

پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  از آويخـتن پـرده اي رنگـين جلـوي اتـاق       -6
شود و در جايي ديگر تقاضاي دخترش براي استخدام كنيز را رد  فاطمه خشمگين مي

  خانه دوم؟: مي كند آنگاه
گويد  در گوشي به دخترش مي پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در آخرين وصيت -

تو اولين كسي هستي كه از خاندان من به من ملحـق مـي شـوي در صـورتيكه اگـر      
و . محسن، شهيد شده باشد محسن، اولين نفري بوده كه به پيامبر ملحق شـده اسـت  

چطـور شـهيد حسـاب    : شـود، مـي پرسـيم    اگر بگوييد جنين، شخص حسـاب نمـي  
 شود؟ مي

بر مرگ قريب الوقوع خـودش را بشـنود حـداقل    اگر مادري حامله باشد و خ -
خـوانيم كـه حضـرت     شود ولي ما در تاريخ مـي  نگران جنين داخل شكم خودش مي

نكتـه ديگـر اينكـه از    ! با شنيدن اين خبر، خوشحال شدند و لبخند زدنـد ) س(فاطمه
سرنوشت كودك خود و اينكه آيا زنده مي ماند يا نه، چه كسي به او شـير مـي دهـد    

 .از پيامبر اكرم، سئوال نمي كنند... كند و او را بزرگ ميچه كسي 
در تـاريخ  ) يعني سـقط محسـن  (هيچ سخني از حضرت فاطمه در اين رابطه  -

كه پس از اين وقـايع، شـيعه معتقـد اسـت     ) جعلي فدكيه(ثبت نشده حتي در خطبه 
انـد  در صـورتيكه    حضرت فاطمه در مسجد مدينه و در حضور ابـوبكر ايـراد كـرده   

ترين مدرك براي رسوا كردن مخالفين و برانگيختن مردم و آگاه كردن آنهـا اشـاره   به
 ! كه بهانه تقيه نيز دركار نيست. به همين موضوع بوده است
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در متون معتبر تاريخي آمده كـه پيـامبر اكـرم صـلي اهللا عليـه و سـلم ، اسـم          -
محسن در زمان  محسن را روي او گذاشته و داخل گوش او اذان گفته اند يعني اينكه

 .حيات پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  زنده بوده است
در برخي متون معتبر تاريخي آمده كه محسن در كودكي مبتال به بيماري شده  -

 1.و درگذشته است
 1سال محاصره اقتصادي در شـعب ابـي طالـب حـدود      3حضرت فاطمه در  -

ه در تـاريخ آمـده نمـي    اند شما مجسم كنيد آيا چنان فشار شديدي ك سال سن داشته
مشكالت هجرت بـه مدينـه و شـرايط    . توانسته در ضعف جسماني ايشان موثر باشد
 . دشوار بعدي را نيز به اين موارد اضافه كنيد

) آن هم زن و آن هم در آن شرايط بهداشتي و پزشكي (آيا امكان دارد يك نفر  -
منجر بـه رحلـت او    روز يا سه ماه بعد 40كه ظرف فقط (با وجود اين ضربة مهلك 

قـادر  ...) شده آن هم ضربه اي كه به قول شما موجب شكسته شدن استخوان سينه و
همراه همسرش به در خانه انصار برود و با آنهـا دربـاره   ) هر شب(باشد شبهاي بعد 

بـرود و گريـه   ) به بقيـع (از صبح تا شب نيز به بيرون از مدينه ! خالفت  گفتگو كند؟
؟ جالـب اسـت كـه    ...و درباره فدك آن سخنراني را ايراد كنـد و به مسجد برود . كند

برخي مورخين داستانسرا اين مـوارد را فرامـوش كـرده و مـي نويسـند بـر اثـر ايـن         
! ضربت، حضرت فاطمه به بستر رفته و تا آخر عمر از بستر بيمـاري خـارج نشـدند   

 اكنون دم خروس را بايد ديد يا قسم حضرت عباس را؟ 

اينكه محل قبر فاطمه مشخص نيست نشـانة چيـزي اسـت و     :شيعه مي پرسد -
براي هر محقـق  : پاسخ! آن چيز يعني اعالم دشمني با حضرت عمر و حضرت ابوبكر

__________________________________________________ 
 
ايـن دو  ( و تاريخ طبري ) ضمنا مجددا متذكر مي شوم كه يعقوبي شيعه است و نه سني ( تاريخ يعقوبي  1

 )منبع تاريخي است كتاب از قديمي ترين و معتبرترين كتب 
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بي طرفي مسلم است كه قبر و مقبره در قرون بعدي اهميـت و بـر اسـاس تبليغـات     
قطـع،   و بـه طـور  . كند غاليان و انديشه هاي هندي، ايراني و مسيحي، اهميت پيدا مي
پيـامبر صـلي اهللا عليـه و    .  قبر در نزد مسلمانان صدر اسالم مساله مهمي نبوده است

سلم  در مورد حمزه سيدالشهداء مي فرمايند اگر نبود كه اين امر سنت شود جسد تو 
حتي روي قبر پيامبر اكرم صلي اهللا عليـه  ! را در همين بيابان رها مي كردم و مي رفتم

و اگر داخل اتـاق عايشـه نبـود    . و چيزي وجود نداشته استو سلم ، چيزي نساخته 
البته شايد هم حضرت فاطمه از شدت . چه بسا مكان آن هم براي ما مجهول مي ماند

. خواسته هنگام تشييع و دفن، بدن مطهرشان را كسي مشاهده كند حجب و حياء نمي
ه حضـرت  مـا مـي دانـيم كـ    . (و براي همين در تاريكي اين كار صورت گرفته است

فاطمه حتي از آن شخص كور رو مي گيرد با عنايت به اينكـه تابوتهـاي آن روزگـار    
شايد هم حضرت علي يا حضرت فاطمه از بـيم منـافقين مدنيـه و    ) روباز بوده است

باقيماندة اندك يهوديان مغرض  و ساير كساني كه از پيـامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم      
داشته بدن حضرت را از قبـر خـارج كننـد اينگونـه      اي به دل داشته اند و امكان كينه

كنـد نامشـخص بـودن     موردي كه اين ظن را تاييد مي. مخفيانه به خاك سپرده شدند
. محل قبر حضرت علي در جريان شورش و آشوب و بلواي خوارج و بني اميه است

 خوانيم كه شورش اهل رده و شود وقتي در تاريخ مي اين احتماب باز هم قوي تر مي
رخ ) يعني زمان وفات حضـرت فاطمـه  (احتمال حمله آنها به مدينه در همين روزها 

. و بسياري از قبايل كينه همسر و پدر حضرت فاطمه را به دل داشـته انـد  . داده است
شورش رده كه در همين زمان اتفاق مي افتد ظن مـا را در ايـن خصـوص قـوي تـر      

ري مي دانند كه در كنار قبور ائمه بقيـع  البته اهل سنت قبر فاطمه را همين قب.(كند مي
 ) واهللا اعلم. شيعه اين قبر را متعلق به فاطمه مادر حضرت علي مي داند. وجود دارد

برخي از زنان پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم  در  : آمده) شيعه(در تاريخ يعقوبي  -
غسلت بهـره  اي دختر پيامبر ما را از حضور در : بيماري فاطمه نزد او آمدند و گفتند
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آيا مي خواهيد چنانكه دربارة مادرم گفتيد درباره مـن نيـز بگوييـد؟    : گفت. مند ساز
فكر مي كنم انسان هر قدر هم احمق باشد بـا خوانـدن   . (نيازي به حضور شما ندارم

همين يك دليل متوجه درخواست حضرت فاطمه از كفن و دفـن مخفيانـه در شـب    
) ريم كه حضرت ابـوبكر بـر ايشـان نمـاز خوانـد     هر چند احاديثي نيز دا. شده باشند

مورد ديگر درخواست حضرت فاطمه از اسماء همسر حضـرت ابـوبكر اسـت كـه     (
براي ايشان تابوتي بسازند كه بدن ايشان پيدا نباشد كه اگر دفن در شـب و مخفيانـه   

ي ابن عبد البر، معقتد است اين اولين بار بوده كه برا! معناست بوده اين درخواست بي
 . يك نفر از مسلمانان چنين تابوتي ساخته شده است

پيـامبر صـلي   : عبدالرزاق صنعناي از قدماي شيعه از ابن طاووس روايت كرده -
اهللا عليه و سلم  از اينكه بر قبر مسلمين بنايي ساخته شود و يا گـچ كـاري و يـا بـر     

كه شناخته بهترين قبور شما قبري است : روي آن زراعت شود نهي نموده و فرمودند
و شايد حضرت فاطمه و حضرت علي به اين علـت و بـه   ) 3/506. المنصف. (نشود

زيـرا شـاهد   (خواسته اند قبرشان مخفي باشـد   خاطر رعايت اين دستور نبي اكرم مي
 ) اند برخي جريانات غلو و انحرافي در زمان حياتشان بوده

يعه چه خوب براي من بسيار جاي تعجب است كه تاريخ براي عقايد ضالة ش -
از سويي سپاه يمن با حضرت علي قهر مي كننـد  . وقايع خودش را مرتب كرده است

و دامنه شايعات بدانجا مي كشد كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليـه و سـلم  مجبـور مـي     
. شوند در غدير حضرت علي را مبري كرده و همه را سفارش به دوستي با علي كنند

د به خاطر حضور در مراسم سوگ پيامبر در سـقيفه  روز بعد علي باي 70از ديگر سو 
حاضر نشود و همه ابوبكر را انتخاب كنند و حضرت علي به خاطر قرابت نزديكتر با 
 150پيامبر صلي اهللا عليه و سلم ، اندكي مخالفت كننـد و ناراحـت شـوند و بعـد از     

د و بگويد علـت  گذرد شيعه اين دو واقعه را به هم پيوند بزن سال كه از اين وقايع مي
بعد شورش اهـل رده  ! مخالفت حضرت علي اين بوده كه او در غدير خليفه شده بود
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و بيم حمله راهزنان به مدينه رخ دهد و حضرت فاطمه شـبانه و مخفيانـه بـه خـاك     
 ! سپرده شوند و باز هم شيعه اين اتفاق را ربط دهد به دشمني ميان فاطمه با ابوبكر

قبر حضرت فاطمه مشخص است و همان قبـري اسـت    البته اهل سنت معتقدند(
 !) گويد قبر فاطمه مادر حضرت علي است كه كنار قبر ائمه بقيع قرار دارد و شيعه مي

و همچنـين بقيـه دختـران و    ) فرزند پيـامبر (ابراهيم : لطفاً بيان بفرماييد قاتلين -
فرزنـدان آن  پسران پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  چـه كسـاني بـوده انـد؟ زيـرا تمـام       
حضـرت امـام   (حضرت در سنين پايين و پيش از آن حضرت، رحلـت كـرده انـد؟     

صادق فرموده اند باالي قبر ابراهيم شاخه نخلي بود كه با خشكيدن آن محل قبر نيـز  
گم شد و اين نشان ميدهد قبر در زمانه فعلي و ان فقط براي شـيعيان داراي اهميـت   

 )شده است
الفت خودشان كه ديگر خلفاء هم زنده نبودنـد  چرا حضرت علي در زمان خ -

همه قرائن و شواهد بيانگر آن است كه قبر بـراي  (قبر حضرت فاطمه را نشان ندادند 
... شيعه موضوع خيلي مهم و اساسي و حياتي مي باشد و در ديدگاه پيامبر و علـي و 

 ) 1اين امور بسيار بي اهميت بوده است
ممتـد تـاريخي در قسـمت اعظـم ممالـك      شيعه، ابن سباء را كه يك جريـان   -

و توسـط  ) سباييه(اسالمي آن روزگاران بوده و حتي فرقه اي به اين نام وجود داشته 
ثبـت شـده اسـت را دروغ و جعلـي و افسـانه سـرايي       ) حتي شـيعه (بيشتر مورخين 

دقيقـه بيشـتر طـول     15مورخين مي داند چگونه جريان حمله بـه خانـه فاطمـه كـه     
نزل دانسته و حتي مي دانند در آن لحظات، در مغز حضـرت عمـر   نكشيده را وحي م

و حضرت عمر دقيقا كجـا ايسـتاده بـوده و حضـرت     !!! چه افكاري در جريان بوده؟

__________________________________________________ 
 
بـراي اغـواي بنـي آدم انچـه روي زمـين      : شيطان پس از رانده شدن از درگاه خداوند به خدا مي گويد  1

  . است را براي آنها زينت مي دهم و تزيين و آباداني قبور نيز از همين دست است 
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و حتي از هر يـك از افـراد حاضـر چـه     !!! فاطمه دقيقا در چه محلي قرار داشته اند؟
دقيق مي نويسـند  و جزئيات را آنقدر . حركاتي سر زده و چه سخناني رد و بدل شده

و باالي منبر مي گويند كه هيچ فيلمنامه نويس زبردستي توان اين را ندارد كه به ايـن  
 ! دقت ما وقع را تشريح كند

ما مي دانيم كه ام كلثوم همسر حضرت عمر بوده و دختر حضـرت فاطمـه و    -
آيا امكان دارد يك دختر با قاتل مادرش و برادرش حاضر بـه زنـدگي   ! حضرت علي

 . اجازه چنين ازدواجي را بدهند) ع(د؟ آيا امكان دارد حضرت علي باش
پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم ، افراد امت خود را بهترين تمام دوران و  -

ةً َوَسطًا[: قرآن كريم نيز آنها را امت نمونه معرفي  }١۴٣:البقرة{] َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ
روز وفات پيامبر صلي اهللا عليه و سلم ، اينقدر بي مي نمايد آيا اين امت در همان 

حميت شده اند كه حاضر مي شوند يك نفر سيلي به گوش دختر پيامبر بزند و جنين 
 ...و 1او سقط شود و در خانه را آتش بزند

آيا علت وفات حضرت فاطمه آزار و اذيتهاي وارده بر ايشان به خـاطر فـوت    -
نسبت به پيـامبر و سـه سـال زنـدگي سـخت در      و ستم كفار در مكه ) خديجه(مادر 

شعب ابيطالب و رنج سفر هجرت به مدينـه و در نهايـت رحلـت پـدر بزرگوارشـان      
كه كس ديگري در تـاريخ  (نبوده است مسلماً هر كسي چنان پدر نازنيني داشته باشد 

 .مرگ آن پدر، كمرشكن خواهد بود) نداشته و نخواهد داشت
شد من در اينجا تحليلي مي كـنم كـه بـر خـالف     اگر خواننده فهيم بر من ببخ -

 جـز تحلـيالت عقالنـي    قاعده اين كتاب، هيچ سند و مدرك تاريخي براي اثبـات آن 
دانيم پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  در حجره عايشه از دنيـا رفـت و    ما مي: ندارم

بـوده  و مي دانيم حجره عايشه اتـاق بسـيار كـوچكي    . در همانجا به خاك سپرده شد

__________________________________________________ 
 
  را زده ولي واقعا آيا زد ؟البته عمر گفته در را آتش مي زنم ولي او در زمان پيامبر نيز گردن خيلي ها  1
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است و افراد مختلفي مانند زنان پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  و برخي از بنـي هاشـم   
مردم مدينه عالقه وافري به پيامبر داشته اند مجسم كنيـد تنهـا   . در آن حاضر بوده اند

پيامبر و آخرين پيامبر به آن نازنيني از دنيا رفته و خبر وفات او در شهر پيچيده است 
بـا شـنيدن ايـن خبـر     ) م اعراب با آن روحيه تنـد و تيـز و احساسـي   آن ه(آيا مردم 

هولناك، همينطور ساكت نشسته يا به طور خيلي منظم پشـت حجـره عايشـه صـف     
كشيده اند؟ بسيار بعيد است و احتمال زيادي وجود دارد عده اي بـه سـمت حجـره     

سـلماً در آن  هجوم آورده و در اين گير و دار، دختر پيامبر يعني حضرت فاطمه كـه م 
... لحظات، حال و روز خوشي هم نداشـته در آن اتـاق كوچـك و فشـار جمعيـت و     
دچار آزار و اذيتي جزئي شده باشند و پس از آن، بازمانده هاي قوم يهود كه در پـي  
ايجاد نفاق و اختالف در جامعه اسالمي بودند اين واقعه را به صورت فعلي تحريف 

كه من گفتم طبق خياالت خودم بود ولي چه بسـا همـين    البته تمام اينها. كرده باشند
 1.واهللا اعلم. خياالت، از هر راستي راست تر باشد

حتي به فرض اينكه بنا به هر دليلي كدورتي بين حضرت فاطمـه و حضـرت    -
عمر و حضرت ابوبكر بوجود آمده باشد ما مـي دانـيم كـه خداونـد در قـرآن كـريم        

شري مانند شما هستم فقط با اين تفـاوت كـه بـه مـن     اي پيامبر بگو من ب: فرمايد مي
اكنون سئوال من اينجاست وقتي پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بـا  . شود وحي نازل  مي

آنهمه علو مقام و مرد بودن وكبر سن و كرامات و اخالق واال از سـوي خداونـد بـه    
ـ   ، معرفي مي2عنوان يك بشر  ات و عواطـف  شود كه مانند ساير انسـانها داراي روحي

__________________________________________________ 
 
اين تنها موردي است كه من در اين تحقيق چند صد صفحه اي مانند مداحان و روحانيون صفوي خيال  1

  .پردازي كرده ام 
عليرغم انديشه هاي قشري و ظاهربين همين عنوان بشر و انسانيت باالترين تمجيد و ستايش از يك نفر  2

طريق مافوق بشر باشد و بعد در ظاهر يك انسان تكامل پيدا كنـد هنـر   اگر كسي فرشته و يا به هر . است 
كرده يا اينكه كسي با همين انديشه و گوشت و پوست و استخوان بيايد و از ديگران گوي سبقت بربايد ؟ 
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يعنـي زنـي بـا    (چـرا دختـر ايشـان    ) البته از نوع تكامل يافته تر و برتر(بشري است 
نبايد داراي طبيعت بشري بـوده و مـثال عصـباني نشـود يـا      ) احساسات طبيعي زنانه

 اشتباه نكند؟

در آيه اي از قرآن خطاب به اعراب آمده كه پشت اتاقهاي  صـدايتان را بلنـد    -
ت چون دري وجود نداشته كه آنها به در بزنند صدايشان را علت مشخص اس. نكنيد

بلند كرده و به خاطر كوچك بـودن اتاقهـا موجـب آزار و اذيـت ديگـران را فـراهم       
 . آوردند مي

سوره احزاب آمده كه اي كساني كه ايمان آورده ايـد داخـل خانـه     52در آيه  -
به خوبي نشان مـي دهـد    و اين آيه. (هاي  نشويد مگر اينكه به شما اجازه داده شود

نبي اكرم در نداشته و به جـاي در پارچـه   ) اتاق= حجره : سوره حجرات(كه اتاقهاي 
 . آويزان مي كرده اند

طبق تحقيق اينجانب اصالً در آن زمـان اتاقهـاي همسـران پيـامبر     : درب خانه -
صلي اهللا عليه و سلم  دربي نداشته و اتاقكهاي زنـان و حضـرت فاطمـه كـه داخـل      

بـه  . د بوده اند درب نداشته است و به جاي درب از پرده استفاده مي كرده انـد مسج
ولي در جاهاي ديگر مثل  . اين علت كه وجود خود مسجد، حايل و حفاظ بوده است

 :منازل يهوديان در خيبر يا اشخاص ثروتمند درب بوده است و اما داليل
اها برويد و درهاي اگر شما حتي هم اينك به محالت قديمي شهر يا به روست -

سال قبل ساخته شده است ببينيد متوجه مي شـويد كـه    80يا  50چوبي را كه همين 
...) قفل، لوالها و. (چقدر شرايط مكانيكي و اصولي اين درها مسخره و معيوب است
اكنـون چگونـه ممكـن    ! حتي برخي مناطق فقير به جاي در، پارچه آوزيان كرده انـد 

يطي كه نه نجار داشته و نه درختي به جز درخت خرمـا،  سال قبل در مح 1400است 
                                                                                                                                                        

واقعا  متاسفم كه براي هموطنانم چه نكـات سـاده اي را   . كه عدالت خداوند نيز همين را ايجاب مي كند 
  !يح داد بايد توض
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دري چنان محكم بر در اتاقك محقر و فقيرانه اي نصب شده باشد كه فقط بـا آتـش   
تواند پشت دري كه در حـال سـوختن و    شده آنرا از جا كند؟ و آيا كسي مي زدن مي

خانـه اي در  دقت كنيد كـه  (دود كرده است بايستد؟ و آيا مردي داخل آن اتاق نبوده 
) كار نبوده و فاطمه و ساير زنان  داراي حجره هايي كوچك يا همان اتاقك بوده انـد 

البته حتي در كتب اهل سنت چند (كه حضرت فاطمه را از چنين شرايطي دور كند؟ 
حديث معدود است كه به وجود درب براي اتاق پيامبر اشاره دارند ولي داليل نبودن 

البته حتي اين احاديث نيز مربوط به اتاق عايشه است و  -دباشن درب بسيار بيشتر مي
 ) نه اتاق حضرت فاطمه

در مقدمه نهج الفصاحه نوشته اتاق زنـان پيـامبر   ) شيعه(دكتر ابوالقاسم پاينده  -
صلي اهللا عليه و سلم  از شدت فقر درب نداشته و جلوي آن پارچه آويزان مي كرده 

گويد پيـامبر از سـفر برگشـت و ديـد      ي كه ميهمچنين رجوع كنيد به داستانهاي(اند 
فرمايد از وراء حجاب  يا آياتي كه مي... فاطمه پارچه اي رنگي جلوي اتاقش گرفته و

دقت كنيد كه تمـامي ايـن آيـات در     )53/احزاب(يا پرده با زنان پيامبر سخن بگوييد
هاي ديگر كـه  باشند كه مورد نظر ما است نه جا مورد اتاق پيامبر و همسران پيامبر مي

 .ممكن است درب بوده باشد
از نظـر اسـالم، هـيچكس    : مرتضي مطهري در كتاب مساله حجاب مي نويسد -

در بـين اعـراب، در   . حق ندارد بدون اطالع و اجازة قبلي به خانة ديگري داخل شود
محيطي كه قرآن نازل شده است معمول نبوده كه كسي براي ورود در منـزل ديگـران   

اولين .... خانه ها باز بوده همانطوري كه االن در دهات ديده مي شود در. اذن بخواهد
كسي كه دستور داد براي خانه هاي مكـه مصـراعين يعنـي دو لنگـه در قـرار دهنـد       

خالفت معاويه هم كـه متعلـق بـه    . (معاويه بود و هم او دستور داد كه درها را ببندند
 !)سال پس از اين وقايع است 30

اي كساني كه ايمان آورده ايد به خانـه ديگـران داخـل    : ور آمدهسوره ن 27در آية 
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و مسلماً اگر خانه ها در داشت خداوند مي . نشويد مگر آنكه قبالً آنان را آگاه سازيد
البتـه بـه احتمـال    . (فرمود اي كساني كه ايمان آورده ايد در خانـه هايتـان را ببنديـد   

و برخـي از مسـلمانان پولـدار، در     فراوان، خانه هاي برخي از افراد يهـودي متمـول  
سورة  53در تفسير آية  170مطهري در كتاب مساله حجاب ص ) چوبي داشته است

. پـروا وارد اتاقهـاي پيـامبر مـي شـدند      عربهاي مسلمان بي: احزاب چنين مي نويسد
آيه نازل شد كه اوالً سرزده و بدون اجازه وارد خانه . زنهاي پيامبر هم در خانه بودند

خواهيد چيزي از زنـان پيـامبر بگيريـد از پشـت پـرده       بر نشويد و ثانيا وقتي ميپيغم
 .بخواهيد بدون اينكه داخل اتاق شويد

و چنان شـد كـه دريـا كشـتي اي را كـه از آن يكـي از       : در تاريخ طبري آمده -
بازرگانان رومي بود به جده انداخت كه درهم شكست و چوب آنرا بگرفتند و بـراي  

ه كردند و يك مرد قبطي در مكه بود كه نجاري مي دانست و مقدمـة  سقف كعبه آماد
كساني مانند يهوديان و اشراف قريش : يعني در آن روزگار(  838كار فراهم آمد ص 

و كالً كساني كه وضعيت مالي خوبي داشته اند و داخل خانه نيز لوازم قيمتـي، خانـة   
حتي براي ساختن سـقف  . ه استآنها در چوبي داشته ولي اكثر خانه ها بدون در بود

 )كعبه چوب وجود نداشته است و نجار هم قبطي بوده و اعراب نجار هم نداشته اند
برخي از اعراب مي آمدند و پيامبر را از پشت در خانه بلند صـدا  : آيات قرآن -
فرمايد  اي ديگر مي در آيه. كردند و با سر و صدا موجب آزار ديگران مي شده ا ند مي

اي كـه بـدون اجـازه در     ه وارد اتاق نشويد و يا مـاجراي آن ريـيس قبيلـه   بدون اجاز
همه اينها بيانگر آن اسـت كـه اتاقهـا    ...  شود و حضور نبي اكرم، وارد اتاق عايشه مي

 . درب نداشته است
السالم عليـك  : خود پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  كه هنگام ورود مي گفته اند -

ا دري وجود نداشته كه بخواهند با كوبيدن بر آن در، اعـالم  زير... يا اهل بيت النبوه و
 .و به جاي آن، اين سخن را مي گفته اند! ورود كنند
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 -1از سوره نور مـي باشـد           61تنها آيه اي كه به درب و كليد اشاره دارد آيه
همانطور كه قبال نيز گفتيم بحث ما فقط پيرامـون اتـاق حضـرت فاطمـه و اتاقهـاي      

پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  است نه جايي ديگر و اين آيه به طور عام براي  همسران
كل مسلمين آمده تا بدانند در صـورت داشـتن كليـد حـق ورود دارنـد مثـل منـازل        

و يا حتي پس از فتح ايـران و روم  ... يهوديان در جنگهاي با يهوديان و جنگ خيبر و
ه است و آيـاتي كـه مـا بـراي عـدم      و مصر كه در آن كشورها به طور حتم درب بود

از ابتداي آيه تا انتها  -2.وجود درب آورديم مربوط به خانه پيامبر و همسران او است
مرتبــه از كلمــه بيــت و بيــوت اســتفاده شــده ولــي در مــوردي كــه كلمــه كليــد   9
به جاي بيوت كلمه ملكتم آمده و ملكتم را مي توان به چيزي كه مالك ) مفاتحه(آمده

شما براي جـايي درب بـه همـراه     -3.معني كرد مثل صندوق يا صندوقچه آن هستي
كه شي ء يا چيـزي قيمتـي در آن باشـد نـه     ) پيش 1400آن هم در (كليد مي گذاريد

اتاقك حضرت فاطمه و همسران پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  كـه بـه طـور حـتم از     
حضرت علي . شته اندجواهرات و چيزهاي قيمتي خالي بوده و زندگي زاهدانه اي دا

نهج البالغه در مورد راه و رسم زندگي پيـامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم       160در خطبه
بر روي زمين مي نشست و و غذا مي خورد و چون برده ساده مي نشست و : فرموده

با دست خود كفش خود را وصله مي زد و جامه خود را مي دوخت و بر االغ برهنه 
پشت سر خويش سوار مي كرد پـرده اي بـر در خانـه او    مي نشست و ديگري را بر 

آويخته بود كه نقش و تصويرها در آن بود به يكي از همسرانش فرمود اين پرده را از 
جلوي چشمانم دور كن كه هرگاه نگاهم بدان مي افتد به ياد دنيا و زينتهـاي آن مـي   

  . افتم
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 !)اتهام عليه حضرت ابوبكر(غصب فدك   -3
علماء وارثان انبياء هستند مفهوم : در حديث مشهوري مي فرمايند) ع(امام صادق  

كـه بـا سـاير    . انبياء علم و دانش از خود به ارث مـي گذارنـد  : اين سخن يعني اينكه
اصوالً پيامبران وقتي براي جمع آوري . آيات قرآن و روايات نبي اكرم همخواني دارد
  1. م به ارث بگذارندمال و منال نداشته اند كه تازه بخواهند چيزي ه

ضمناً مگر در آية قرآن نيامده وقتي قرض مي دهيد نوشته كتبي يا شـاهد بگيريـد   
اگـر  (چرا در اين مورد به اين مهمي نه نوشـته كتبـي وجـود داشـته و نـه شـاهدي؟       

حضرت  ابوبكر به صرف اينكه فاطمه دختر پيامبر است سخن او را قبول مي كرد از 
ير مسلمانها را نيز در هر زمينه اي قبول كند و بدين ترتيـب  فردا مجبور بود سخن سا
رفت و بلوا و بي نظمي در جامعه حادث مي شد در تاييـد   رشته امور از دست او مي

اين سخن بايد گفت وقتي حضرت عمر در زمان خالفتش، توليت فدك را پـس مـي   
ر هم پـس  شود يعني اگر ابوبك دهد بر سر آن بين حضرت علي و عباس اختالف مي

و اگر ابوبكر خالف قاعده عمل مي كرد از فـرداي  . كرد مي داد غائله خاتمه پيدا نمي
با عنايت به ايـن نكتـه كـه در آنزمـان،     . آنروز هر كس براي هر چيزي ادعايي داشت
  !)دفاتر ثبت اسناد رسمي نيز وجود نداشته است

ديدند فاطمه پرده اي  وقتي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  از سفري بر گشته و
را جلوي اتاق آويزان كرده با او قهر كردند و وارد اتـاق نشـدند يعنـي اينكـه پيـامبر      
صلي اهللا عليه و سلم  از اينكه فاطمه آرام آرام آلوده دنيا شود نگران بودند چرا بايـد  
ابوبكر نگران چنين چيزي نباشد؟ دقت كنيد نگاهي كه ما به حضرت ابوبكر داريم با 

__________________________________________________ 
 
عجيب نيست چرا فقط داوود بايد از سليمان ارث ببـرد  . اشاره به آيه وورث سليمان داوود بيهوده است  1

؟ و بقيه فرزندان سليمان ارث نبرند ؟ پس اين نشان مي دهد كه حضرت داوود ، نبوت و حكمت و علـم  
  . . . را از سليمان به ارث برده است و . . . فهم منطق حيوانات و 
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ها متفاوت است ابوبكر حتي در نظر آنها مقامي باالتر از حضرت علي دارد  گاه سنين
با عنايت به . براي همين از شما خواهش مي كنم، پاسخها را از اين ديد نيز نگاه كنيد

اين نكته كه حضرت ابوبكر چندين بار گفته بوده فاطمه را بيشـتر از دختـر خـودش    
  .عايشه دوست دارد
سال رسالت خود كوچكترين كاري  23لي اهللا عليه و سلم  در طول پيامبر اكرم ص

يعني چندين روستاي (كه نبوت ايشان را زير سئوال ببرد نكردند آيا امكان دارد فدك 
يا (را براي خودشان برداشته و سپس آنرا فقط به دخترشان بدهند؟ ) حاصلخيز و آباد

نكته باشيم كه موضع حاكم و رفتار  ما بايد متوجه اين...) خالفت را به علي بدهند و
او در موقعيت حكومت با رفتار ساير مردم بسيار متفاوت است درست به همين دليل 

)  پـس از رحلـت او  (از ابوبكر هفتصد درم مانده بـود  : است كه در تاريخ مي خوانيم
اهللا تاريخ گزيـده حمـد  . (عمر دستور داد تا آن را به بيت المال بردند و به وارثان نداد

  )مستوفي
اني الستحيي من اهللا ان ارد شيئاً منـع  : حضرت علي در خصوص فدك فرموده اند

من از خدايم شرم مي كـنم  ) 252ص 16ابن ابي الحديد ج (منه ابوبكر و امضاه عمر 
به همين دليل حضرت . (چيزي را كه ابوبكر آنرا منع كرد و عمر بر آن صحه گذاشت

  )تصرف نمي كنند علي در زمان خالفتشان فدك را
البته روحانيون در ذهن شيعيان اينگونه القاء كرده اند كه ملكيت زمين فدك متعلق 
به نبي اكرم بوده و ايشان آنرا به حضرت فاطمه داده اند ولـي بايـد بدانيـد كـه طبـق      

وقتي سپاه اسالم، يهوديان خيبر و ساير نقـاط را  : اعتراف تمامي مورخين معتقدند كه
پيامبر اكرم صلي اهللا عليـه و سـلم ، سـفيري بـه نـام محـيط را نـزد         دهد شكست مي

نون، رياست منطقه را به عهده داشته و فردي صلح  بن يوشع. رؤساي فدك مي فرستد
دهـد كـه هـر سـال، نيمـي از       طلب بوده او به پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  تعهد مـي 
رچم اسالم زنـدگي كنـد و بـر    محصول فدك را به پيامبر بدهد و بعد از اين در زير پ
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از . (ضد مسلمانان، دست به توطئه نزند و حكومـت امنيـت منطقـه را تـامين نمايـد     
نوشـته مظفـر   . زنـدگي رسـول اكـرم    –كتاب روشن تر از خورشيد آبي تـر از دريـا   

 ) 1383 –هاي ايران  شركت توسعه كتابخانه –سربازي 
ملكيت فدك، در زمان رحلت  پس بر خالف ذهنيت اشتباه و بيمار روحاني شيعه،

اكرم، تماماً متعلق به يهوديان بوده و فقط، نيمي از محصول به صورت سـاليانه در   نبي
و ملكيت فدك متعلق به كسي نبـوده كـه بخواهـد    . گرفته است اختيار پيامبر قرار مي

فاطمه گرچه حق استفاده از عـين و نمائـات آن را داشـته    : (ضمن اينكه! غصب شود
 1.)ند حق مالكيت آنرا محفوظ داردتوا نمي

پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم ، اين محصـول را بـين فقـراء از جملـه خانـدان      
احتماالً خـانوادة حضـرت علـي نيـز در ايـن وظيفـه       . كرده دخترش فاطمه تقسيم مي

حضـرت ابـوبكر و عمـر نيـز دقيقـاً      . نقش اصلي را داشته اند) يعني توليت اين كار(
 . را دنبال مي كنندهمين روش 

شورش گسترده رده واقـع مـي شـود و    ) رض(به محض خالفت حضرت ابوبكر 
حكومـت،  : مـي بينـيم  ) كه از كتب شيعه نقل شـده (همانگونه كه در متن تعهد فوق 

وظيفة حفظ امنيت منطقة فدك و ساير مناطق را عهـده دار بـوده و در ازاي دريافـت    
ولي تمامي قبايل از دادن زكـوه  .  كرده است ينيمي از محصول، بايد امنيت را حفظ م

خودداري مي كنند و حكومت مجبور مي شود عوايد فدك را هزينة تجهيز سپاه براي 
حضرت فاطمـه   –يعني براي نجات ديني كه پدر همين دختر (دفع شورش رده كند 

آنهمه براي آن رنج و سختي ديده بوده است و نه بـراي خوشـگذراني و عـيش و     –
  )نوش 

__________________________________________________ 
 
   82دكتر سيد حسين محمد جعفري دفتر نشر فرهنگ اسالمي ص. تشيع در مسير تاريخ  1
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در زمان خالفت حضرت عمر، هديه ) و دختر علي(ام كلثوم همسر حضرت عمر 
اي را بــراي همســر پادشــاه روم مــي فرســتد و همســر پادشــاه روم نيــز در مقابــل، 

حضـرت عمـر مسـلمانها را در    . دهـد  گردنبندي قيمتي براي او به پيك مسلمين مـي 
: ؟ مسـلمين مـي گوينـد   اين گردنبند را چه كار كنم: پرسد مسجد جمع مي كند و مي

حضرت عمر اندكي فكر مي كند آنگـاه  . اشكالي ندارد و اين متعلق به ام كلثوم است
كلثـوم، هيچگـاه    اگر قدرت مسلمين نبود و اگر پيك مسـلمانها نبـود ام  ! نه: مي گويد

سـئوال  . و گردن بند را به بيت المال مـي فرسـتد  . كرد چنين هديه اي را دريافت نمي
اگر نبود قدرت سپاه اسالم و اگـر پيـامبر اكـرم    : ي بي شرم اين استمن از آخوندها

بن نون از مدينه به مكه مي آمد و  صلي اهللا عليه و سلم  در مكه مانده بودند آيا يوشع
 فدك را به حضرت محمد  صلي اهللا عليه و سلم  مي داد؟

آيا حضرت فاطمه در قبال دريافـت نيمـي از محصـول فـدك مـي توانسـتند بـه        
عهدات پيامبر صلي اهللا عليه و سلم ، عمل كرده و امنيت منطقه را حفظ كنند؟ و آيـا  ت

پس آنچه حضرت فاطمـه طلـب كـرده همـان     (ديگر خوردن چنين مالي حالل بود؟ 
سـال بعـد    2سهم قبلي بوده كه به ايشان پرداخت مي شود و توليـت ايـن كـار كـه     

 )حضرت عمر به حضرت علي پس مي دهد
اي ما مشخص كنيد پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم ، عوايـد فـدك   اكنون بايد بر

و يـا ايـن عوايـد بـه     ) يعني بخشيد(را در زمان حياتشان به حضرت فاطمه، هبه كرد 
البتـه بـه ارث رسـيدن عوايـد نيـز از آن      .  (صورت ارث به حضـرت فاطمـه رسـيد   

خـود مـي   به احتمال فـراوان حضـرت فاطمـه طبـق نيـات بشردوسـتانه       . حرفهاست
خواسته اند ثواب دريافت و تقسيم ايـن عوايـد بـين فقـراء را عهـده دار شـوند كـه        

 ) سال بعد به حضرت علي رد مي كند 2حضرت عمر نيز اينكار را 
. اگر هبه بوده چرا هيچيك از مردم مدينه از اين موضوع مهم، خبري نداشـته انـد  

ز آنجا معلوم مي شود كه بـه  اين موضوع ا. زيرا فدك، ارزش مالي بااليي داشته است
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جز يك نفر، كسي حاضر نمي شود به نفع حضرت فاطمه در اين خصوص، شهادت 
اگر هبه بوده چرا پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم ، جانب انصـاف  : سئوال دوم. دهد

همسر ديگر خـود، چيـزي    9و به ) البته بنا به اعتقاد شما(و عدالت را رعايت ننموده 
و نـه  (با توجه به اين نكته كه زن، فقط از يـك هشـتم ابنيـه و درختهـا      .نمي بخشند

تكليف تامين زندگي آتي همسران پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم    . ارث مي برد) زمين
شده؟ زيرا طبق نص صريح قرآن، زنان پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم  پـس از     چه مي

اولي، واجب تر بوده كه بـه آنهـا    اند  پس به طريق رحلت ايشان، حق ازدواج نداشته
و اين . اند چيزي بخشيده شود و نه به حضرت فاطمه كه همسري كاري و دلير داشته
توانند با  فرض، وقتي قوت مي گيرد كه بنا به نص صريح قرآن، مردها در صورتي مي

پس كو عدالت نبـي  ! بيش از يك زن ازدواج كنند كه بين آنها عدالت را رعايت كنند
 )البته طبق عقيدة منحط و خرافي شيعه و گرنه نبي اكرم مجسمة عدل بوده اند( اكرم

اگر ارث بوده چرا حتي يك نفر از همسران پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم  در ايـن   
به خصوص با اين فرض جالب كه همسر فقط از يـك  (خصوص، ادعايي نمي كند؟ 

) دعا مي توانسته محكمتر باشـد هشتم درختها و زراعت و نه زمين ارث مي برد اين ا
 و همچنين چرا كسي از اين موضوع، بي خبر بوده تا براي شهادت، حاضر شود؟

گويند حضرت فاطمه مانند بقيه از پدرش ارث مي برد ولي در  علماي شيعه مي
همانا پيامبران درهم و دينار : اصول كافي باب صفه العلم حديثي آمده به اين عنوان

خصوص آية و و رث سليمان داوود بايد بگوييم اگر منظور  در. ارث ننهادند
خداوند، وراثت مادي بوده پس چرا ساير فرزندان حضرت سليمان ارث نبرده اند و 

مانند (ورث داوود؟ پس معلوم است كه منظور نبوت است و پاره اي علوم : چرا فقط
إِْذ نَاَدى َربَّهُ َربِّ َوَزَكِريَّا [: حضرت زكريا خطاب به خداوند مي گويد) لسان طير

يعني خدايا مرا تنها مگذار كه تو  : }٨٩:اLنبياء{] َ� تََذْرنِي فَْرًدا َوأَْنَت َخْيُر الَواِرثِينَ 
يعني خدا مال به ارث مي برد؟ حضرت ابراهيم نيز به خدا مي . بهترين وارثين هستي
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ي دهد در ظالمين گويد آيا اين نبوت در ذرية من خواهد بود كه خداوند پاسخ م
 . يعني حتي به ارث رسيدن همين علم و حكمت نيز شرايطي دارد. نه: آنها

پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در برخي موارد ديگر نيز با بقيه تفاوت داشته اند مثال 
يا ايشـان از  . اند پس از رحلت ايشان با كسي ازدواج كنند توانسته همسران ايشان نمي
بعد حق ازدواج نداشته اند يا صدقه بر ايشان حرام بـوده و نمـاز    يك تاريخ معين به

 ... شب بر ايشان واجب بوده و
سال بعد حضـرت عمـر، فـدك را بـه حضـرت علـي پـس داد بـين          2چرا وقتي 

احتمـاال توليـت   (حضرت علي و عباس، عموي پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بر سـر  
را به حضرت عمر، ارجـاع مـي دهنـد     دعوي مي شود و وقتي آن دو نفر، دعوي) آن

پـس، موضـوع،   ! حضرت عمر، مي گويند اين ديگر به من مربوط نيست، خود دانيـد 
 همچنان الينحل باقي مي ماند؟ 

البتـه  (چرا حضرت علي، در زمان خالفت خودشان، فـدك را تصـرف نكردنـد؟    
 )پاسخهاي جدلي و كالمي در اين خصوص بي فايده است

اين نيم محصول فدك، وقف نبي اكرم بوده كـه حضـرت علـي    به احتمال فراوان، 
حضرت ابوبكر . توليت آنرا به عهده داشته و عوايد آن به مصرف فقرا مي رسانده اند

كند بلكه عوايد آنرا براي تجهيز سپاه در سركوب شـورش   نيز مالكيت را تصرف نمي
رت علي پـس  كند و حضرت عمر نيز توليت آنرا دو سال بعد به حض رده تصرف مي

 . مي دهد
: گويند روزي حضرت فاطمه حسن و حسين را به حضور نبي اكرم مي برند و مي

و : پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  مي فرماينـد . چيزي براي اين دو نفر به ارث بگذاريد
امام صـادق  . اما حلمم را براي حسن و اما شجاعتم را براي حسين به ارث مي گذارم

اين يعني اينكه پيامبران علم و دانش و ... لماء وارثان انبياء هستند وع: نيز مي فرمايند
 !از خود به ارث مي گذارند نه مال و منال... ايمان و
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اي پيامبر بـه مـردم   : در دهها آية قرآن، مي خوانيم كه خدا به نبي اكرم مي فرمايد
به پيامبر چگونه ممكن است خداوند . بگو من مزد و اجر رسالت از شما نمي خواهم

صلي اهللا عليه و سلم ، فرمان تصرف فدك را به نفع تنها دخترش، داده باشد؟ آيـا در  
و بعد هـم، فرمـان مـوروثي كـردن     (رود  اين صورت، رسالت ايشان، زير سئوال نمي

چـه  ! خالفت در خاندان همين دختر از جانب خدا و الـزام مـردم بـه اطاعـت از آن    
مچنــين، تصــرف عوايــد منطقــه مرغــوب و مـزدي بهتــر از قــدرت و حكومــت و ه 

براستي اگر قدرت اسالم و مسلمانان و مقام نبوت ايشان نبـود آن  ) حاصلخيز فدك؟
 داد؟ يهودي، به مكه مي آمد و فدك را به ايشان مي

مساله دلخوري حضرت فاطمه با حضرت ابوبكر حتي اگر صحت هم داشته باشد 
باشد زيرا پيامبر اكرم صـلي اهللا عليـه و   تواند دليل محكمي در رد و تخطئه كسي  نمي

حضرت فاطمـه را نيـز دوسـت    . اند سلم ، حضرت عايشه را نيز بسيار دوست داشته
يعنـي حضـرت فاطمـه و حضـرت     (اكرم، ايـن دو نفـر    پس از رحلت نبي. داشته اند
اگر روايات تـاريخي صـحت   (با حضرت ابوبكر و حضرت علي مخالفتهايي ) عايشه

آيا اينكه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  آنها را دوست داشته . ا مي كنندپيد) داشته باشد
: دال بر صحت قضاوت آنهاست؟ به اين سخن ام سلمه خطاب به عايشه دقت كنيـد 
ستون دين اگر شكست با زنان برپا نشود و پراكندگي اگر در دين حاصل شد با زنان 

به پيامبر اكرم صلي اهللا عليـه   در آية صريح قرآن نيز خطاب. به جمعيت مبدل نگردد
بگـو  : و سلم  كه هم مرد بوده اند و هم پيامبر و هم سن بااليي داشته اند مي فرمايـد 

چرا بايـد در  . كه به من وحي مي شود) با اين تفاوت(من نيز بشري مانند شما هستم 
اگر به فرض محال چنين افسانه هـاي  (ساله   18خصوص قضاوت و تحليل دختري 

  اين همه هياهو براه بيندازيم؟) اشته باشدوجود د
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يوشع ابن نون با در نظـر گـرفتن كـدام يـك از عنـاوين      : به عنوان آخرين سئوال
اكرم نيمي از عوايد فدك را به ايشان اعطاء كردند؟ پاسـخ از سـه حالـت خـارج      نبي
  :نيست
 كه اشتباه بودن اين پاسخ اصـال نيـازي بـه توضـيح    : به خاطر شخص پيامبر: الف
  .ندارد
اين پاسخ نيز اشتباه است زيرا اگر يوشع بن نون، : به خاطر پيامبر بودن ايشان: ب

  .پيامبري ايشان را قبول داشت كه بايد مسلمان مي شد و نيازي به باج دادن نبود
: دقت كنيـد . (به خاطر جايگاه حكومتي نبي اكرم و قدرت اسالم و سپاه اسالم: ج

دهد پيامبر اكرم صلي اهللا  يبر و ساير نقاط را شكست ميوقتي سپاه اسالم، يهوديان خ
و يكـي از مـواد   ... عليه و سلم ، سفيري به نام محيط را نزد رؤساي فدك مي فرستد
ايـن پاسـخ كـامال    ...) مصالحه نيز تامين حفظ امينت منطقه توسط سپاه اسالم بوده و
و نتيجـه اي كـه از   . منطقي و درست و منطبق با تمامي قرائن تاريخي و عقلي اسـت 

شود اين است كه اين عوايد متعلق به حكومت و عمـوم جامعـة    اين پاسخ گرفته مي
  . اسالمي بوده است

اعـراب،  . اي بسيار مهم جلب مـي كـنم   در اينجا توجه خوانندگان را به نكته: نكته
بسياري از وقايع شاخص و مهم را به صورت شعر و ضرب المثل در مـي آورده انـد   

ن زمينه هيچگونه خفقان يا تحريفي در تاريخ وجود نداشـته و تمـامي مـوارد    و در اي
براي من به عنون يك محقق بسيار جاي تعجب است كه مـثال عـده   . ثبت شده است

 120اي بياييند خالفت را بر خالف دستور خدا و پيـامبر او غصـب كـرده و بيعـت     
به قول شـما فـدك را از تنهـا     هزار نفر را در غدير خم زير پا بگذارند بعد هم بيايند

دختر بازمانده پيامبر غصب كنند و با اينهمه در خصوص اين اتفاقات بسيار مهـم نـه   
البتـه توسـط مـردم همـان زمـان نـه       ! (ضرب المثلي ساخته شود و نه شعري سروده

  )زمانهاي بعدي كه تحت دروغها و تعصبات فرقه اي اشعاري سروده اند
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مشترك بين حضـرت عمـر و حضـرت    (معه اسالمي تحريف دين و مسير جا -4
 )ابوبكر
پيـامبر  . شـود  هر گاه امت من، به دنيا بهاء دهد شكوه اسالم از آنان گرفته مـي  •

  1گرامي اسالم
متاسفانه اشتباهي شيطاني در سـر برخـي از محققـين و نويسـندگان و وعـاظ       •

د موجب صـالح  شيعه جاي گرفته است كه معتقدند يك يا دو نفر به تنهايي مي توانن
بحث خواص نيز براي توجيه همين تفكر اشتباه براه افتاده (يا فساد يك جامعه شوند 

است البته به ناچار بايد بقيه مردم را عوام كاالنعام بدانيم تا منطـق مـا درسـت باشـد     
در صورتيكه نگاه تك بعدي و نگاه از يك زاويه همان چيزي بود كه باعـث  ... ) ولي

شد شيطان نيز آدم را از يك بعـد ظـاهري يعنـي خـاك ديـد و       بدبخت شدن شيطان
گفت من از آتشم و او از خاك و همين نگاه تك بعدي باعث بدبختي خوارج و ابـن  
ملجم و ابوجهل و بقيه گمراهان تاريخ شده است ولـي بياييـد بـه جوامـع انسـاني و      

آن هم نگاهي  همچنين جامعه و امت صدر اسالم نگاهي همه جانبه و از همه ابعاد و
و (خالصه مي كنم اگر جامعه صـدر اسـالم   . عميق و دقيق و موشكافانه داشته باشيم

شبيه يك كالبد انساني بدانيم پيامبر گرامي اسالم چشم و چـراغ  )  هر جامعه ديگر را
آن و قرآن راه نجات اين انسان است و بقيه ياران نبي اكرم نيز در اين كالبد، جايگـاه  

__________________________________________________ 
 
 183ص  3كنزالعمال جلد  1
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حضرت عمر، قوه قهريه و با هوش با روحي ساده و كودكانـه و  . دبه خصوصي دارن
، علي قوه جنگنده، ابن مسعود و سـالم حافظـان قـرآن  ابـوذر و سـلمان روح      1سمج

متقي و راستگوي اين كالبد، طلحه و زبير و ابودجانه و حتي خالـد ابـن وليـد قـواي     
و ايـن  .... وجنگي وفادار ابوبكر قوه مشـورتي و مصـلحت بـين و پـول خـرج كـن       

كه توانست با هماهنگي و يكپارچگي مخلصـانه باعـث پيـروزي     2مجموعه كامل بود
و اعتالي آن در ) آن هم در آن شرايط جاهلي با كينه توزيهاي خاص خودش(اسالم 

سطح جهان و شكست سه امپراطوري عظيم آن روزگار بشود ولي متاسـفانه در سـر   
مت اسالمي در يك نفر يعني علي خالصـه مـي   شيعه اينگونه جا انداخته اند كه كل ا

شده است ولي اين تفكر، خالف تمامي قوانين تاريخي و اصـول علمـي و منطقـي و    
عرفي و اجماع تمام جوامع بشري و خالف بسياري از آيات قرآن و تجارب شخصي 

و عجيب تر و مضحك تر از اين تفكر اين است كه معتقد . تك تك هر انساني است
ا دو نفر مي توانند در ايـن سيسـتم يكپارچـه و يكدسـت، اخـتالل و يـا       باشيم يك ي

 . انحرافي ايجاد كنند
هزار نفر پيامبري كه خداوند فرستاده است  تنها پيامبري كه ياران  124از بين  •

او توانستند كتاب آسماني او را از خطر تحريف نجات داده و حتي بر مبناي انديشه 
__________________________________________________ 

 
مي دانند نيز بـه خـاطر همـان    . . . حتي همين نكته كه عمر را انساني دو رو و يا ترسو يا بدعت گزار و  1

لها روي شخصـيت و طـرز تفكـر    نگاه شيطاني يعني ظاهر بيني و ديدن ظاهر قضايا است ولي مني كه سـا 
اصحاب پيامبر تفكر و تفحص كرده ام به خوبي مي دانم كه عمر ابن خطاب چه روحيه ساده و بي غـل و  

خداونـد نيـز نظـر خاصـي بـه ايـن       . غش و كودكانه و رك و صريح و با هوش و بي آاليشي داشته است 
مها مي چرخد شكست سه امپراطوري عظيم انسانها داشته و شانس و موفقيت نيز بيشتر دور سر اينگونه آد

بگـذار روحـاني   . و جمع آوري قرآن و باالخره شهادت عمر در مسجد داليل خوبي بر اين مدعا هسـتند  
  . صفوي هر چه مي خواهد كينه توزي كند و حرص بخورد و ناله و نفرين سر دهد 

نَ اهللاِ       محمد رسولُ اهللاِ والَّذينَ معه أَشداء علَى[ 2 تَغُـونَ فَضْـلًا مـبا يدج ا سـ كَّعـر متَرَاه مبينَه اءمحالكُفَّارِ ر
  } 29:الفتح{] ورِضْوانًا
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داده و بالفاصله ساير ملل را نيز به اسالم دعوت  هاي آن پيامبر حكومتي تشكيل
اكنون چرا شيعه انتظار معجزة بيشتر دارند و مي . كنند ياران پيامبر اسالم بوده اند

گويند بايد بر خالف تمام اصول و قوانين مسلم تاريخي تمدن اسالم فقط مراتب 
مسئوليت اين  شد و تازه پيروزي و كمال را طي مي كرد و به هيچ وجه منحرف نمي

موارد نيز به عهده مسلمانان صدر بوده آيا اين عقايد مسخره و خنده آور نيست؟ 
براستي آيا شعارهاي مدعيان اسالم ناب و حكومت عدل علي و جامعه اي كه ما اول 

فَاْعتَبُِروا يَا أُولِي [: انقالب داشتيم حتي قابل مقايسه با زمان فعلي هست؟ پس

  }٢:الحشر{] اiَْبَصارِ 
درصـد   98با  58انقالب كردند و در فروردين سال  1357مردم ايران در سال  •

سال نبرد با عراق از فرزند و جان و مال و  8در طي . به جمهوري اسالمي راي دادند
تمـامي شـئونات كشـوري و مملكتـي و     . خانه و زندگي و همه چيز خـود گذشـتند  

ولي فقيـه نيـز روي كـار    . ورت آنهارا به دست روحانيون دادند يا به مش... مجلس و
عقيده هم داريد كه مذهب شما بهترين مذهب است و همه چيـز را هـم خـوب    . بود

خدا و امام زمان هم حـافظ  . مي دانيد و مروج و مفسر آراء و عقايد اهل بيت هستيد
سال تعداد نمازنخوانها چندين برابر شد و آنها هم كه  20با اين همه ظرف ! شماست
از وضـعيت فسـاد و فحشـاء    . مسلمانند اسالمشان بسيار قشري و پوك شده به ظاهر

آيا بايد طبق تحليلهاي خودتان كه حضرت عمر و حضرت ابـوبكر  . هم كه ديگر نگو
دانيـد مـا هـم بايـد شـما را       سال بعد در فرسنگها آن سوتر مي 50را مسئول حوادث 

 مسئول اين وقايع بدانيم؟ 

ودخانه اي عظيم و در حـال حركـت اسـت كـه     جامعه و تمدن بشري مانند ر •
. يك سنگ يا حتي تخته سنگ نيم تواند در مسير آن تغيير يـا مزاحمتـي ايجـاد كنـد    

پـس يـك   . كند حتي اگر سدي بدون دريچه روي آن بستي فشار آب سد را از جا مي
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يا دو نفر نمي توانسته اند مسير جامعه اسالمي را منحـرف كننـد و ايـن از توهمـات     
 . صفوي استعالم 
سـال   13سال بود كـه   23كل دوران نبوت پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم   •

آن در مكه سپري شد و با وجود اينكه اين شهر شهر پيامبر بـود و افـراد سرشناسـي    
مانند حمزه و حضرت عمر و ابوطالب و خديجه و ابوبكر حامي ايشان بودند اسـالم  

بود كه اسالم پيشرفت كرد آن هـم در عـرض    ذره اي پيشرفت نداشت ولي در مدينه
اين يعني اينكه كل يك جامعه در تثبيت و رشد يا نابودي و عـدم موفقيـت   . سال 10

 ! يك ايده يا پديده موثر و مسئولند نه يك يا دو نفر
اگر مسير دين را قابل تحريف يا تحريف شده مي دانيم پس تكليف اين آيات  •
 : شود چه مي
ْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اِ�ْسَ�َم اليَْوَم أَْكمَ [ •

ْثٍم فَإِنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ] ِدينًا فََمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِ�ِ
ت دادم امروز دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام كردم و رضاي :}٣:المائدة{

 .براي شما دين اسالم را
  }٣:المائدة{] اليَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِدينُِكمْ [ •
  }٨١:ا	سراء{] َوقُْل َجاَء الَحقُّ َوَزَھَق البَاِطُل إِنَّ البَاِطَل َكاَن َزُھوقًا[  •
ِر ا[   • ] لُمْؤِمنِينَ َوأُْخَرى تُِحبُّونََھا نَْصٌر ِمَن هللاِ َوفَْتٌح قَِريٌب َوبَشِّ

   }١٣:الصَّف{
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ [  • ْلنَا الذِّ    }٩:الحجر{] إِنَّا نَْحُن نَزَّ
ةً [  • َونُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْستُْضِعفُوا فِي اiَْرِض َونَْجَعلَھُْم أَئِمَّ

  }٥:القصص{] َونَْجَعلَھُُم الَواِرثِينَ 
 

ي اينكه حفظ اسالم مانند قرآن براي هميشه تضمين شده است و تمام اين آيات يعن
  اصوالً آيا افراد، ضامن حفظ اسالمند و يا اسالم پاسدار افراد است؟

  
ا َكانُوا [  ةٌ قَْد َخلَْت لََھا َما َكَسبَْت َولَُكْم َما َكَسْبتُْم َوَ� تُْسأَلُوَن َعمَّ تِْلَك أُمَّ
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سرنوشت هر امتي آنچنان است كه خود به دست : عبارتي به: (}١٣٤:البقرة{] يَْعَملُونَ 
ا َكانُوا [: شود خويش مي سازد مخصوصاً كه ياد آور مي َوَ� تُْسأَلُوَن َعمَّ

   1)]يَْعَملُونَ 
] إِنَّ هللاَ َ� يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِھمْ [ان اهللا اليغيروا ما بقوم حتي 

    2)گويد سرنوشت هرقوم در گرو رفتار پيشينيان آن قوم است و نمي( :}١١:الرعد{
اين يعني اينكه يك يا دو نفر نمي توانند اسالم را تحريف كنند نعوذباهللا خدا با آنهمه 

خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد : گويد عظمت و قدرت و محبتش مي
  .نها خودشان را تغيير دهندآمگر اينكه 

  }٣:المائدة{] يَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن ِدينُِكمْ ال[ •
ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافِظُونَ  • ْلنَا الذِّ همانا ما قرآن را فرو :  }٩:الحجر{] إِنَّا نَْحُن نَزَّ

اين يعني قرآني كه در دست ماست . فرستاديم و ما خود حافظ و نگهدار آنيم
  .شي نشدهدچار هيچ تغيير و كاهش يا افزاي

  :در جاي ديگري از قرآن آمده
ُسوُل يَا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخُذوا َھَذا القُْرآََن [ •  }٣٠:الفرقان{] َمْھُجوًراَوقَاَل الرَّ
 .گويد اي پروردگار همانا قوم من از اين قرآن دوري جستند و رسول مي: 3ا

__________________________________________________ 
 
وقتي براي يكي از آقايان اين آيه را خواندم فرمودند اين آيه را روز قيامت در پاسخ امتهاي گنهكار مـي   1

تعـداد فراوانـي از   . وير جالبي از قرآن درست كـرده ايـد   ه تصچگفتم واقعا كه شما علماي عظام . گويند 
آيات قرآن درباره معاد است بقيه هم كه مربوط به اين جهان است را هروقت كم مـي آوريـد  مربـوط بـه     

پس كـدام آيـات بـه    . . . معاد مي كنيد بقيه آيات هم كه يا ناسخ و منسوخ است و يا آيات احكام است و 
  .كار ما مي آيد 

. نيسـت  . . . جزو آيات احكام يا آيات متشابه يا منسوخ و . نا اين آيه مربوط به روز قيامت نيست مطمئ 2
تواند اين آيـه را هـم براحتـي توجيـه و      گرچه ذهن خالق برادران من در پتروشيمي روحانيت صفوي مي

 .تحريف كند . . . تفسير و تاويل و 
  30فرقان آيه  3
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  :در جايي ديگر نيز مي فرمايد 
خداوند : }١١:الرعد{] َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِھمْ  إِنَّ هللاَ َ� يَُغيِّرُ [ •

سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر آنكه خود آنها سرنوشت خود را 
 .تغيير دهند

اسالم و قرآن صحيح و درست به دست : از مجموع اين نكات انسان مي فهمد كه 
گي خودمان در عمل به دستورات آن  عرضه توانيم بي حالي و بي ما رسيده و ما نمي

بلكه ! را به گردن حضرت عمر و ابوبكر بيندازيم و بگوييم اسالم را تحريف كردند
 . جامعه خودش  بايد براي نجات خودش تغيير كند

تواند جلوي آنرا بگيرد  وقتي ارادة جمعي پشت سر كاري باشد نه يك نفر مي •
 . ه باشدو نه تاثير شگرف و اساسي در آن داشت

خداوند در قرآن كريم پيامبر اكرم را رحمه للعالمين معرفي كرده چطور مرگ  •
زيرا اگر بنا شـود  . اين رحمه للعالمين سرآغاز تحريف خوبترين چيز يعني اسالم شد

مرگ چيزي يا كسي موجب نابودي چيزي خوبي شود در اين صـورت  آن شـخص   
ريخ بزنيد مي بينيد اين افـراد بـد و شـرند    ولي اگر سري به تا! به دنيا نيايد بهتر است

شود مانند صـدام يـا طالبـان يـا      كه حتي مرگشان نيز سرآغاز دردسر براي ملتشان مي
 ... شاه خودمان و

تواند با اتوموبيلي پيشرفته و خوب درست رانندگي كند و نـه   نه راننده بد مي •
رانندگي كند علـت موفقيـت   تواند با اتوموبيلي بد و از كار افتاده  راننده اي خوب مي

حضرت عمر و حضرت ابوبكر در زمينه خالفت و عدم موفقيـت حضـرت علـي در    
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كه در زمان خلفاي نخستين هم جامعـه خـوب بـود و هـم      1. همين نكته نهفته است
 .پيشوا
حضرت سليمان، حضرت داوود و حضـرت موسـي و پيـامبر اكـرم، رهبـري       •

اسـتدالل شـما بايـد جوامـع آنهـا تـا روز        اند پس طبق جوامع خود را عهده دار بوده
 !قيامت مسير رشد و تعالي را طي كنند ولي كو؟

طبق اصول صد در صد علمي و تاريخي و جامعـه شناسـي تمـامي تمـدنها و      •
جوامع در طول عمر خود يك منحني اوج و سقوط را طي كرده اند و تا كنون حتـي  

يشه در مسـير تكامـل و رشـد    يك مورد هم سراغ نداريم كه يك جامعه يا تمدن، هم
 . بوده باشد

هيچگاه در هيچ كجاي تاريخ يك نفر نتوانسته فرهنگ يك جامعه را در مسير  •
إِنَّ هللاَ َ� يَُغيEُِّر َمEا [خوب يا بد تغيير دهد مگر اينكه خود آن مردم خواسـته باشـند   

 }١١:الرعد{] بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَْنفُِسِھمْ 

كه در جاي خـودش  (ني به خانواده پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  شده باشد اگر توهي
.  و اين توهينها موجب واقعه عاشورا شـده باشـد  ) اشاره كرديم همه اينها دروغ است

سال اذيت و آزار بيشماري كه در مكه نسبت به پيامبر صـلي اهللا   13سئوال مي كنيم 
اگر مي گوييد با پيـروزي پيـامبر صـلي    عليه و سلم  شد منجر به چه وقايعي شد؟ و 

سـاله   5اهللا عليه و سلم  و تصرف مكـه آن مسـائل منتفـي شـد خـوب بـا خالفـت        
سال قبل بـود   25دقيقه اي روز سقيفه كه متعلق به  15نيز  مسائل ) ع(حضرت علي 
 !!!نيز منتفي شد

__________________________________________________ 
 
چرا يكي از اين اتفاقاتي كه در زمان خالفت تو افتاد در زمان خلفاي شخصي از حضرت علي مي پرسد  1

براي اينكه آنها بر چون مني حكومت مي كردند و من بـر چـون   : قبلي نمي افتاد حضرت پاسخ مي دهند 
 !!! تويي  
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 :بايد گفت. برخي ايراد مي گيرند كه چرا در قرآن، مسائل سياسي اندك است •
بـراي اينكـه قـرآن    . نيز در قـرآن انـدك اسـت   ... مسائل پزشكي، اقتصادي، جنگي و

مدرسه انسان سازي است و هنگاميكه اكثريت جامعه، انسان شوند، تمـام مشـكالت   
به جامعه صدر اسالم كه ساخته و پرداختـه دسـت پيـامبر    . شود خود به خود حل مي

ا كمك همين مـردم، شـورش گسـترده    ابوبكر ب. صلي اهللا عليه و سلم  بود نگاه كنيد
. اهل رده را سركوب كرد و اسالم نوبنيـان را از خطـر فروپاشـي حتمـي نجـات داد     

اگـر  . آورد حضرت عمر با كمك همين مـردم دو ابرقـدرت آن زمـان را بـه زانـو در     
نيز به عنوان اولين خليفه انتخاب مي شدند با كمـك همـين مـردم    ) ع(حضرت علي 
پس مشكل و بـدبختي  ... انجام مي دادند) يد هم تا حدودي بهترشا( همين كارها را 

جامعه وقتي شروع شد كه مسير انحطاط را طي كـرد و از دسـتورات اسـالم فاصـله     
و نمي توان گناه آنرا به گردن حضرت عمر و حضرت ابوبكر انـداخت بلكـه   . گرفت

دن اسـالم و  همانطور كه نمي توان گناه بي رنگ و بو شـ  1. اين خاصيت زمانه است
كمرنگ شدن انسان دوستي و كمك به همنوع در مردم ايـران پـس از انقـالب را بـه     
گردن روحانيون انداخت و شرايط روز جهان، اينترنت، ماهواره، دنياطلبي مـديران و  

نيز وقتي ... در مورد مسائل پزشكي و اقتصادي و. هزاران عامل ديگر را ناديده گرفت
 ... شود شكالت خود به خود حل ميعموم جامعه انسان شوند م

ترسوي نادان، توانستند مسـير اسـالم را   ) نعوذباهللا(چطور دو نفر به قول شما  •
و عموم اصحاب ) ع(منحرف كنند ولي پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  و حضرت علي 

 اعم از مهاجر و انصار  نتوانستند از اينكار، جلوگيري به عمل آورند؟

ه حاضر نشده بود نمي شد بدون شـك سـعد ابـن عبـاده     اگر ابوبكر در سقيف •
و با توجـه بـه كينـه و رقابـت و دشـمني هـاي       )) ع(نه حضرت علي (شد  خليفه مي

__________________________________________________ 
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طوالني ميان اوس و خزرج آيا ريشه اسالم در همان مدينه كنده نمـي شـد؟ مـا مـي     
ود اميه نيز رقابتها و كينـه هـاي تـاريخي ريشـه داري وجـ      دانيم بين بني هاشم و بني

فروپاشـي  : شد نتيجه يكي بود داشته و حتي اگر يك نفر از اين دو قبيله نيز خليفه مي
شود و به قول معروف بر سر انتخاب او مصـالحه   اينكه با ابوبكر مخالفتي نمي. اسالم
مويد نظـرات مـا ايـن    . شود اين است كه او از تيره بسيار كم اهميت بني تيم بوده مي

اميه مصادر امور را به دست گرفتـه و   مان، تمام طايفة بنياست كه پس از انتخاب عث
گيرد و پس از به خالفت رسيدن حضـرت   نهايتاً كار با شورش و قتل عثمان پايان مي

اميه از در مخالفت با آن حضرت بر مي آيند، با توجه به اين كه پـس از   بني) ع(علي 
چشـمگير نماينـدگان    با هجوم و اسـتقبال ) ع(انتخاب حضرت علي  -1: قتل عثمان

 -3در سـن سـالخوردگي بودنـد    ) ع(حضـرت علـي    -2اكثر شهرها صورت گرفته 
ريختـه بودنـد تـا حـدودي     ... اميه در بدر و احد و ماجراي خونهايي كه ايشان از بني

مجسم كنيد ايشان در سـن  . با اينهمه بني اميه ساز مخالف مي زنند... فراموش شده و
رسيد و ماجراي خونهـايي كـه    بال عمومي به خالفت ميبدون اق) سالگي 33(جواني 

تـوان تصـور كـرد آنهـا سـاكت       ريخته بود نيز هنوز در خاطره بني اميه بود، آيـا مـي  
دانستن همين نكـات  ) ع(؟ و آيا اصرار ابوسفيان بر بيعت با حضرت علي  نشستند مي

ن بـه ابوسـفيا  ) ع(به خصوص با توجه بـه پاسـخي كـه حضـرت علـي      . نبوده است
البته برادران عزيز مـن كـه يـد    !!!  چقدر كينة تو نسبت به اسالم، طوالني شد:  دهد مي

طوالني در مغالطه كاري و تفسير و تحريف و توجيه دارند مثالً ممكن است بگوينـد  
كه حضرت عمر با دادن حكومت شام به معاويه، باعث بروز مشكالت بعـدي بـراي   

گويـد و   مـي ) ع(را عثمان به حضرت علي  شد ولي عين اين ايراد) ع(حضرت علي 
آيا تو نمي داني كه معاويه از يرفـا غـالم حضـرت عمـر،      ":  دهند حضرت پاسخ مي

بـه همـين نحـو بررسـي كنيـد مشـكالت         "ترسـيد؟  بيشتر از خود حضرت عمر مي
عظيمي كه پس از رحلت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  اتفاق افتـاد و بـا وجـود عـدم     
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از انصار و بيشتر بني هاشم، ابوبكر بـا قـدرت كامـل توانسـت ايـن       همكاري برخي
 ...مشكالت را برطرف كند

متاسفانه برخي از نويسندگان شيعه وقتي در برابر يك سري سئواالتي قرار مي  •
اي مـي   گيرند كه پاسخي براي آن ندارند دست به دامن استداللهاي بسيار بچـه گانـه  

رت ابوبكر براي نـابودي احاديـث مربـوط بـه     شوند مانند اينكه حضرت عمر و حض
نوشـتن حـديث را ممنـوع كـرده و احاديـث موجـود را       .  ..حضرت علي و غـدير و 
ولي جاي تعجب است كه پس چگونـه فقـط واقعـة غـدير     . سوزانده و از ميان بردند

نفر از اصحاب روايت شده و به دست ما هم رسيده اسـت؟ مگـر اينكـه     110توسط 
مواردي كه اكنون امكان داشته مورد پاسخ واقع شود از ميان رفته و معتقد باشيم فقط 

گرچـه فقـط يـك ذهـن     . تواند واقع شود از ميان نرفته است مواردي كه به نفع ما مي
 . كند بيمار ماليخوليايي چنين استدالل مغشوشي را قبول مي

 شيعه معتقد است پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  توسـط جبرييـل از غيـب    •
شما معتقديد حضرت عمـر  . خبر داشته و همچنين چهره باطني افراد را مي ديده اند

با اين وجود، چگونه ممكن است پيـامبر صـلي   . و ابوبكر باعث تحريف اسالم شدند
از آنها دختـر گرفتـه، علمـدار    . اهللا عليه و سلم  آنها را اين همه به خود نزديك كرده

اجازه داده براي خريد زمين مسـجد و  . ار دادهلشكر و امير حجاج و امام جماعت قر
در حاليكه پيـامبر صـلي اهللا عليـه و    ... تدارك جنگها و آزاد كردن برده ها هزينه كنند

سلم  آخرين رسول خدا بوده و پس از آن همه سختي ها و شهدا اين دو نفـر بياينـد   
دانيم ابوبكر  يبا عنايت به اينكه  م!!! شوند؟) اين آخرين دين(موجب تحريف اسالم 

چگونه است كـه خداونـد   . به پشتوانة مواردي كه ذكر شد توانست به خالفت برسد
المبيت و نبرد  در موارد متعددي مانند نبرد خندق و غار ثور و ليله(براي حفظ اسالم 

به طرق مختلف حافظ اسالم بوده ولي دقيقاً آنجا كه بايد ميوه و ثمـرة كـار   ...) بدر و
كند؟ براستي آيا انتخاب حضرت ابوبكر از امدادهاي الهـي   مين قهر ميچيده شود با ز



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

به خصوص با توجه به وقايع بعدي و شورش اهل رده و احتمال نابودي اسالم . نبود
و متعاقب آن تثبيت اسالم به نحوي كه در زمان حضرت عمر دو ابرقـدرت ايـران و   

 . آيند روم به زانو در مي
هللا عليه و سلم  را ابتر و دم بريده مي نامد و مـي  خداوند دشمن پيامبر صلي ا •
وقتي خداوند بقـاء نسـل پيـامبر صـلي اهللا     . پيامبر نسلش دائم و برقرار است: فرمايد

عليه و سلم  را تضمين كرده چگونه ممكن اسـت ـ بنـا بـر اولـي ـ بقـاء آيـين او را         
 تضمين نكند؟

ه مي دانـيم، انصـافاً و   اگر جامعة ما منحرف نشده و ما سني ها را منحرف شد •
 ما مسلمان تريم يا سني ها؟ : باالغيرتاً اكنون

اگر بناست كوچكترين خطاي هر رييس حكومتي دامنـه اش تـا قيـام قيامـت      •
كشيده شود به اين ترتيب، جايگاه بيشـتر مسـئوولين جمهـوري اسـالمي در اعمـاق      

 ! جهنم خواهد بود
ابرقدرت پس از طـي مراحـل   هيچ كجاي تاريخ سراغ نداريم كه يك تمدن يا  •

شايد اين يكي از قوانين و سنن تغيير ناپذير الهـي  . قدرت و اوج، سقوط نكرده باشد
در زمان خود ما ابرقدرت شـوري  . از تمدن ايران گرفته تا روم و مصر و چين. است

كه براحتي از هر فرو پاشيد و مطمئن باشيد چنين باليي بزودي بـر سـر آمريكـا نيـز     
پس چرا علت انحطاط تمدن اسالمي را حضرت عمر و حضرت ابوبكر  .خواهد آمد
 مي دانيد؟ 

ما  نمي گوييم مي تـوانيم اسـالم را    ": گفتند امام خميني در اوايل انقالب مي •
پس چـرا   ". هستيم... كامل پياده كنيم زيرا ما وارث قرنها خرابكاري و ظلم و ستم و

ريـم فرهنـگ چنـد هزارسـاله اعـراب      ما از حضرت عمر و حضرت ابوبكر، انتظار دا
 منجر نشود؟ ) ع(جاهلي را يك شبه تغيير داده باشند تا به شهادت امام حسين 
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با اين شيوة استدالالت بچه گانه، به نظر مي رسـد منحـرفين و پايـه گـذاران      •
زيـرا  .  انـد  شيعه فرار كرده! اصلي خط انحراف، بسيار زيركانه از ديد محققين تيز بين

ون معتبر كه مورد تاييد شيعه و سني است مـي دانـيم كـه ابتـدا انصـار در      ما طبق مت
سقيفه مشغول انتخاب خليفه بودند و بعد از آن به حضرت عمر و حضـرت ابـوبكر،   

پس اين انصار، بودند كه . رسانند خبر مي رسد و آنها با عجله خود را به آن محل مي
ر انتخاب خليفه افتادند و آنها بودند كه قبل از دفن پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  به فك

باعث تحريك حضرت عمر و حضرت ابـوبكر و روي كـار آمـدن حضـرت ابـوبكر      
بـراي  (بودند كه ابتدا بـا ابـوبكر بيعـت كردنـد     ) به خصوص قبيله اوس (آنها .  شدند

و در يـك كـالم، آنهـا    ) چشم و همچشمي با خزرج و خليفه نشدن سعد ابـن عبـاده  
همـانطور كـه آنهـا اولـين      1.و شكستن بيعت و انحراف را گذاشتندسنگ اول بدعت 

 2!!!حاميان و بيعت كنندگان با پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بودند
شايد هم پايه گذاران خط اصلي انحراف، مالك اشتر و محمد ابن ابي بكـر و   •

ين شيعه باشند زيرا اگر محققين سني بخواهند مانند محقق3عمار ياسر و طلحه و زبير 
ما مي دانيم كه حضرت علي بـه عثمـان   . تر از ماست قضاوت كنند دستشان بسيار پر

شود كه با مرگ او باب اختالف  از پيامبر شنيدم در اين امت امامي كشته مي: گويد مي
__________________________________________________ 

 
و انصار بسيار درست و به جا عمل كردند زيرا آنها بهتر از ما شرايط خطرنـاك   البته اين نظر شيعه است 1

حمله قبايل راهزن به مدينه و شورش اهل رده و نقشـه هـاي ابوسـفيان و عـادات بـد قـومي و قبيلـه اي        
كند خودش را به همـان زمـان    ايكاش محقق شيعه در تجزيه و تحليلها يي كه مي. جاهليت را مي دانستند 

 .ان فرهنگ مي برد و هم
پيداست كه سليم ابن قيس از آقايان امروزي زرنگتر بوده كه در كتابش نوشته پس از رحلت پيامبر اكـرم   2

البته آقايان مي دانند احاديثي كه در ستايش عمر و ابوبكر است را بـا هـر   !!! نفر  4همه مرتد شدند به جز 
 شماري كه در ستايش اصحاب وارد شده چه كنند ؟  شود انكار كرد ولي با احاديث بي دوز و كلكلي مي

اگر طلحه و زبير ، چهره واقعي خود را در جنگ جمل نشان نمي دادند اكنون شـيعه آنهـا را   : دقت كنيد  3
 . . . نيز مانند مالك و عمار تقديس مي كرد 
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و مي دانيم كه ايشان براي جلـوگيري از ايـن   ... شود تا قيامت در اين امت گشوده مي
حبت كرده و بين حضرت عثمان و آنها حالـت ميـانجي را   امر، مرتب با شورشيان ص

و حتـي در  (داشته و فرزندانش حسن و حسين را براي دفاع از خانه او مـي گمـارد   
خوب، چه ) كند جايي خواندم كه پس از مرگ عثمان، فرزندانش را ضرب و شتم مي

محمـد   طلحه، زبير، عمار ياسر، مالك اشتر نخعي و: كساني سركرده شورشيان بودند
پس طبق تحليل نويسندگان شيعه !!!) و اگر كمي به عقب برگرديم ابوذر. (بكر ابن ابي

اين افراد پايه گذار تحريف و گشـاينده بـاب اخـتالف و تفرقـه در جامعـه اسـالمي       
زيرا مي بينيم دقيقاً  شهادت عثمان، دستاويز و علت العلل سه جنـگ داخلـي   . شدند

) جنـگ جمـل، صـفين و نهـروان    (رت علي شـد  ميان مسلمانان پس از خالفت حض
اتفاقات و شـرايطي  .  كند به عثمان نيز ادعاي ما را تاييد مي) ع(سخنان حضرت علي 

ضمن اينكه به طور قطـع  . كند افتد نيز سخن ما را تاييد مي كه بالفاصله پس از آن مي
ـ     مي ه زن او دانيم  آب را به خانه عثمان، بستند، پس از چنـد روز بـه خانـه اش ريخت

خواسته عثمان را بكشد مي گيـرد و دسـتانش    نائله دستش را جلوي شمشيري كه مي
شود و عثمان را بـا آن وضـع فجيـع مـي كشـند يعنـي كسـي كـه پيرمـرد و           قطع مي

حتـي  ... پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم  بـوده و    1سالخورده بوده و خليفه بوده و داماد
در اينكه اين وقايع اتفـاق   2...دهند و مانها نمياجازه دفن جسد او را در قبرستان مسل

__________________________________________________ 
 
شته طرفه آنكـه يكـي   اگر داماد پيامبر بودن ، شرف و عزت است عثمان دو دختر پيامبر را به همسري دا 1

عثمان دختر اول  پيامبر را آزار و اذيت كرد تـا او را كشـت و پـس از آن دختـر دوم     : از آقايان مي گفت 
مگر پيامبر نفرموده اند آدم عاقل از يـك سـوراخ دو بـار گزيـده     : پيامبر را گرفت ومن هم به ايشان گفتم 

ا او را بكشد ؟ ضمن اينكـه روحيـه ماليـم و نـرم     پس چرا دختر دومشان را هم به عثمان داد ت. شود  نمي
عثمان چيزي نيست كه مورد شك و ترديد كسي باشد و حتي همين سستي او باعث مرگش شد و چطـور  

و چـرا عثمـان   . . . با آن خشونتش تا سالها پس از مرگ عمر زنده بوده ولي عثمان ( ام كلثوم همسر عمر 
  فر فبهت الذي ك. . . )  نائله را نكشت و 

 !!!چه روضة جالبي مي توان در اين رابطه ساخت و ضمن آن افراد زيادي را دوزخي كرد 2
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افتاده هيچ شكي هم نيست ولي از ديد شيعه هيچكـدام از اينهـا پايـه گـذار و علـت      
تحريف و بدبختي مسلمين نيست ولي قضيه حمله حضـرت عمـر بـه سـمت خانـه      

كه تمامي آن با حواشي و شاخ و برگهـاي مربوطـه، دروغ محـض    ) ع(حضرت علي 
و آيـا قتـل يـك    !!!  ؟ ند علت العلل واقعه عاشورا و تحريف اسـالم باشـد  توا است مي

پيرمرد و قطع انگشتان زن او،  قتل خليفه، قتل داماد پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم  بـا   
كمتر از درشت صحبت كردن با دختـر پيـامبر صـلي    )  . ..بستن آب و(آن وضع فجيع 

انحـراف اسـالم و واقعـه عاشـورا كمتـر       اهللا عليه و سلم  بوده است؟ و تـاثير آن در 
الاقل از ديد مردم آن زمان كه نـه   (است؟ انصافاً كدام يك از اين موارد مهمتر است؟ 
با اينهمه محققين سني چنـين  ) شيعه به معني قرون بعدي آن، وجود داشته و نه سني

د و صـ !!! پس آفرين بر انصـاف و هـوش محقـق شـيعه    ... تحليلهايي از وقايع ندارند
ممكن است بگويند كه عثمـان سـتم كـرد و    ... آفرين بر عقل خوانندگان كتابهاي آنها

ايشـان مـي   . خالف اين اسـت ) ع(مستحق كشته شدن بود ولي سخن حضرت علي 
من ماجراي عثمان را برايتان به طور خالصه بيان مي كنم، عثمان در خالفت : فرمايند

پـس  ) مي خواست انجام مي داد مشورت و رضاي امت هركاري بي (خودسري نمود 
پس شما هم در اين بي تـابي  ) و او را به قتل رسانديد(بد كرد و شما بي تابي كرديد 

بد كرديد و خداوند را حكم ثابتي است درباره كسي كه استبداد و خودسـري كـرد و   
    1.كسي كه در كشتن او   بي تابي كرد

ينها سخنان و تجزيه و تحليل مـن  ا. اين بدان معني است كه او نبايد كشته مي شد
پس اگر بنا باشد  2.است) ع(نيست بلكه عين عبارات گفته شده توسط حضرت علي 

__________________________________________________ 
 
 30نهج البالغه خطبه  1
عمر و ابوبكر حتي يكي از سـتمها  . البته نكته ظريف ديگري نيز در اين سخن حضرت علي وجود دارد  2

نجام ندادند  با اينهمه حضـرت علـي   را ا. . . و كارهاي خالف و مقام دادن به نزديكان و زندگي خوش و 
درباره حضرت عثمان مي فرمايد او به ستم كشته شد و در جايي ديگر مي فرمايـد مـن هـم دوسـت     ) ع(
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مقصري در تاريخ براي حادثه عاشورا پيدا كنيم قاتلين عثمان، بهتـرين مسـببان اوليـه    
قاتلين امام حسين همان قـاتلين عثمـان    : اين واقعه هستند زيرا بر خالف زمان سقيفه

ـ وقتي قبح خليفه كشي و آن هم كسي كه دامـاد پيـامبر صـلي اهللا    ) ورشيان بودندش(
شود مسلماً كشتن نوه پيامبر هم امري ساده  عليه و سلم  بوده با آن سن باال ريخته مي

و عادي جلوه مي كند ـ زمان وقايع به واقعه كربال نزديكتر است ـ ولي چـرا محقـق     
و در باب علت عاشورا به حادثه سقيفه اشـاره مـي   شيعه اين وقايع را فراموش كرده 

اگر راست (كند كه دخالت حضرت عمر در جريان حمله به خانه علي و ضربه به در 
اي از ابهام است زيرا برخي از متون خالد و قنفذ را مسئوول ايـن كـار    در هاله) باشد

 اند؟ معرفي كرده

غصب خالفت، توسط نويسندگان شيعه علت اصلي فرقه فرقه شدن اسالم را  •
شود كه علت اصلي فرقه فرقه شـدن سـاير    پس اين سئوال مطرح مي. دانند ابوبكر مي

اديان الهي مانند مسيحيت چه كساني بوده اند؟ زيرا هـيچ مـذهبي در جهـان وجـود     
و البته سئوال بعدي اينجاست كه چرا سـخن از ايـن   . ندارد كه فرقه فرقه نشده باشد
 . ش عليه عثمان در تاريخ به گوش مي رسدفرقه ها فقط پس از شور

خـداي   ": مدتي قبل از وقايع جنگ جمـل مـي فرماينـد    از حضرت علي قبل •
عزوجل ما را به اسالم گرامي داشت و بدان سربلندمان نمود و از پس خـواري و بـا   

چندانكه . يكديگر كينه ورزيدن و از هم دور بودن و بي مقداري با هم برادرمان نمود
ست مردم بر دين اسالم بودند و حـق در ميـان آنهـا بـود و كتـاب خـدا را       خدا خوا

شيطان . به دست اين مردم كشته شد) عثمان(پيشواي خويش نمودند تا آنكه اين مرد 

                                                                                                                                                        

آنگاه ما با چه مجوزي عمر و ابوبكر را لعن مي كنـيم ؟ بـه شـرافتم    . . . دارم قاتلين او را مجازات كنم و 
هرچنـد ايشـان   . بودند ما را شديداً توبيخ مـي كردنـد    در قيد حيات) ع(خورم اگر حضرت علي  قسم مي

و صـد  . زنده حقيقي اند و اين ماييم كه در لنجنزار انديشه هاي باطل و پوسيدة خود در حال خفه شدنيم 
 . . . افسوس كه داريم دين و مذهب را هم با خودمان به زير مي كشيم 
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آنان را به نافرماني برانگيخت و امت را به يكديگر در آويخت بدانيـد كـه ايـن امـت     
دهـد   ين جمالت صريحاً نشان ميا 1"...همچون امتهاي گذشته فرقه فرقه خواهد شد

 :كه
  .سرآغاز تحريف اسالم شهادت عثمان بوده است -
علت آن نه انتخاب حضرت عثمان توسط شورا بلكه طبق سخنان حضرت در  -
 . كه پيش از اين ذكر شد به خاطر بي تابي شورشيان بوده است 30خطبه 
حق در  مردم بر دين اسالم بودند و: در دوران حضرت عمر و حضرت ابوبكر -

پس آنها پايه گـذار تحريـف و   . ميان آنها بود و كتاب خدا را پيشواي خويش نمودند
باز هم بايد خاطر نشان كنم اين سخنان، تجزيه و تحليل من نيست . اند نبوده... ظلم و

 . است) ع(بلكه عين عبارات و سخنان حضرت علي 
ويـد چـرا   گ حضرت علي در زمان خالفتشان در جايي در پاسخ كسي كه مـي  -

اين اتفاقات و هرج و مرجها در زمان حضرت عمـر و حضـرت ابـوبكر و حضـرت     
براي اينكه آنها بر همچون مني حكومت مي كردند و مـن  : افتاد مي گويند عثمان نمي

اين سخن نشان مي دهد كه مردم به خصوص مردم مدينه در زمان ! بر همچون تويي
بوده انـد ولـي امـان از شـيعيان     حضرت عمر و حضرت ابوبكر و حتي عثمان خوب 

 ...كوفه بود و) ع(كوفه كه مقر حكومتي حضرت علي
يكي از داليلي كه شيعه پافشـاري زيـادي روي آن دارد، ايـن اسـت كـه اگـر        •

به عنوان اولين خليفه انتخاب شده بود آن فجايع بعدي پيش نمـي  ) ع(حضرت علي 
بـاالخره  ) ع(حضـرت علـي   اگر سئوال كنـيم كـه   ... آمد و اسالم منحرف نمي شد و

ديگر در آن زمان و شرايط دير شده بود و اوضـاع قابـل تثبيـت    : گويند خليفه شد مي
 : نبود  ولي

__________________________________________________ 
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اوضاع و شرايط پس از خليفه شدن ابوبكر  بسيار بـدتر از قتـل عثمـان بـوده      -
 :زيرا
تعداد اندكي از انصار با او مخالف بودند ضمن اينكـه بنـي هاشـم و در راس     -1

 .علي در ابتدا مخالف حكومت او بودند آنها حضرت
موج مخالفت ) كه پس از او نيز پيامبري نخواهد آمد(انتشار وفات پيامبر اكرم  -2

گسترده اي را در شبه جزيره بوجود آورد و باعث شد اكثر قبايل تازه مسـلمان شـده   
 از اسالم برگشته و مرتد شوند

 .كرد ت تهديد ميخطر دو قدرت ايران و روم مرزهاي اسالم را به شد  -3
منافقان مدينه و يهوديان گرچـه تـار و مـار شـده و نيـروي آنهـا بـه شـدت           -4

تضعيف شده بود ولي مانند آتش زير خاكستر هر لحظه امكان برافروخته شـدن آنهـا   
 .رفت مي
با وفات پيامبر صلي اهللا عليه و سلم، افرادي مانند ابوسفيان هنوز در خـواب    -5

 .دو خيال انهدام اسالم بودن
بـه خالفـت بـراي    ) ع(آري تمام اين شرايط در صورت انتخاب حضـرت علـي    

: ايشان نيز با شدت بيشتري پيش مي آمد با اين تفاوت كه ايشان بـر خـالف ابـوبكر   
و ) بني هشام(جوان بوده، از هر قبيله چند نفر از بزرگان آن را كشته، بين قبيله ايشان 

پس آيا مي توان تصـور كـرد   . ختالف بودهبني اميه هميشه بر سر قدرت درگيري و ا
انتخاب بالفصل ايشان مي توانسته بدون دردسر همراه باشد؟ به هر حال اگـر ايشـان   
به عنوان اولين خليفه هم انتخاب مـي شـد و اتفاقـات نـاگواري مـي افتـاد و اسـالم        
شكست مي خورد مسلما محققين شيعه باز هم تمام اين عواملي را كه برشمرديم در 

  !عنوان مي كرد)ع(ر علل ناكامي حضرت علي ذك
سال پيش، وسايلي مانند رسانه هـاي جمعـي، راديـو و تلويزيـون،      1400اگر  •
، مجالس وعظ و منبرهاي متناوب و گسترده در هر شهر و روسـتا، اينترنـت،    روزنامه
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وجـود داشـت مـي توانسـتيم     ...  امكان مطالعة كتاب و كتابخانه براي عموم جامعه و
م كه سران حكومتها با استفاده از اين وسايل، اسالم را منحـرف و بـي محتـوي    بگويي
البته محقق شيعه براي يافتن سرنخ انحراف، چشم به تاريخ دوختـه و شـرايط   . كردند

فعلي  كه اينهمه وسايل مختلف را در اختيار دولتها قـرار مـي دهـد، فرامـوش كـرده      
 !است
د در قرآن بهتـرين چـراغ راهنمـا و    طبق احاديث بيشمار وارده و آيات موجو •

اين كتاب در طول . قرآن كريم مي باشد... بهترين وسيله معيار و محل حق از باطل و
چـرا نبايـد علـت    . قرون متمادي ميان مسلمين بدون ذره اي تحريف، وجـود داشـته  

 ؟ جامعه اسالمي را عدم توجه به تعاليم انسان ساز قرآن بدانيم... تحريف و بدبختي و
ضرت عمر و حضرت ابوبكر دو نفر بودنـد و شـما آنهـا را مسـئوول تمـام      ح •

سال است تمـام شـئونات    28هاي بعدي مي دانيد اكنون بيش از  انحرافات و بدبختي
كشوري در دست روحانيون شيعه است كه از حوزه هايي با پشتوانه صدها سال كـار  

واري، تبعيضـات شـديد   وضـعيت حجـاب، ربـاخ   :   انصـافاً .  اند آكادميك بيرون آمده
ريخته تر  اكنون به هم... طبقاتي، روگرداني مردم از دين و كاهش تعداد نماز خوانها و

 1 ؟ شده يا در زمان شاه
آيا تفاوت در نحوه وضو گرفتن و يا تغيير يك جمله در اذان و يـا ممنوعيـت    •

س ديني كند، يا مسخ و منحرف كردن كلمات مقد صيغه زنان به اسالم ضربه وارد مي
 شود؟ و عملكردهاي غلطي كه باعث تنفر مردم از دين مي

__________________________________________________ 
 
ايـن حالـت   . ربين و قشري گناه اين موارد را به گردن روحانيون نمي اندازم البته من مانند انسانهاي ظاه 1

ورود به عصر اينترنت و دهكده جهاني و صدها عامـل ديگـر در پيـدايش ايـن عوامـل      . مردم ايران است 
نقش داشته و سستي و اشتباه  برخي از روحانيون يكي از چندين عامل ضـعف مبـاني اسـالمي در سـطح     

 . امعه مي باشدج
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جاي تعجب است كـه مـا حضـرت    : در مورد خطاهاي اين دو نفر بايد گفت •
عمر و ابوبكر را معصوم نمي دانيم ولي انتظـار داريـم در بحرانـي تـرين حـوادث و      

ت كـه  طرف پوشيده نيس هرچند بر محققين بي.(شرايط، مانند يك معصوم رفتار كنند
 )عملكردشان عالي بوده

اگر اولين خشت كج را حضرت ابـوبكر گذاشـت و سسـت شـدن اخـالق و       •
گمراهي جامعه در نسلها و سالهاي بعدي به خاطر اين خشـت كـج بـود پـس چـرا      

سال كار مداوم و همنشيني با پيـامبر صـلي اهللا    23انصار و مهاجرين كه تربيت شده 
همه بـا  1ري  بودند همان روز وفات رسول خدا عليه و سلم  و قرآن و جهاد و فداكا

و فرمـان رسـول   ) آيـه تبليـغ  (هم مبادرت به بيعت شكني و زير پا گذاشتن آيه قرآن 
گناه اينهمه سستي و دروغ و تزويـر در ميـان جمـع گسـترده انصـار و       2خدا كردند؟

ت زيرا به تبع اولي و در حقيقـت، خشـ  !!!) حتماً ابوجهل(مهاجرين بر عهده كيست؟ 
كج اولي توسط انصار گذاشته شد كه زودتر از حضرت عمـر و حضـرت ابـوبكر در    
سقيفه جمع شده بودند پس گناه تمام امت تا روز قيامت و مقصر اصلي كشته شـدن  

با اين فرض حتمي كه اگر ابـوبكر و حضـرت    3به گردن انصار است... امام حسين و
ده خليفـه شـده بـود و بقيـه     عمر در صحنه حاضر نشده بودند مسـلماً سـعدابن عبـا   

 ... ماجرا

__________________________________________________ 
 
  ماه پس از بيعت  غدير 2 1
 .البته اگر طبق عقيده نويسندگان شيعه منظور پيامبر در غدير انتخاب حضرت علي به خالفت بوده باشد  2
اسـت از  . . . به يكي از آقايان گفتم مگر خداوند در آياتي كه مربوط به بيعـت رضـوان و جنـگ بـدر و      3

در : ايشـان فرمودنـد   . رضايت ننموده و به بهشت وعده نداده اصحاب پيامبر تجليل نكرده و از آنها اعالم 
اكنون در اين بحث متوجه مـي شـويم كـه تمـام     . مومنين و عمر و ابوبكر منافق بوده اند : اين آيات گفته 

انصار ، گنهكار بوده و باعث تحريف اصلي اسالم اينها هستند در نتيجه تمام آيات مـذكور كـان لـم يكـن     
  . شود  مي
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اگـر و مگـر كـردن از عالئـم     : پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  مـي فرماينـد   •
اگر حضـرت عمـر   : منافقان است آيا نويسندگاني كه در كتب خود مرتب مي نويسند

سال بعد، چنين و چنان نمـي شـد    50چنان نكرده بود و اگر ابوبكر چنان نگفته بود، 
 عبه اي از نفاق نيستند؟آيا بر ش

چگونه مـا معتقـديم كـه    . چرا محققان ما هميشه نيمه خالي ليوان را مي بينند •
شـدند و گنـاه   ... حضرت عمر و ابوبكر باعث تحريف مسير دين و واقعه عاشـورا و 

همه بدبختي هاي جامعه اسالم را به گردن آنها مي اندازيم ولي ثواب تثبيت اسالم و 
و اسالم آوردن ساير ...) سركوب شورش اهل رده و: ابوبكر(آن  جلوگيري از نابودي

اگر گناه تحريف اسالم  1.كشورها در زمان حضرت عمر را به گردن آنها نمي اندازيم
و بـه   4. اسالم نيـز بـر آنهاسـت    3و ترويج  2بر گردن آنهاست به ناچار پاداش تثبيت

در حمله حضرت عمـر بـه   طور كلي طبق تحليل هايي از اين دست، اسالم ما ريشه 
مگر اينكه . ايران و بقاي اسالم ريشه در سركوب شورش اهل رده توسط ابوبكر دارد

بگوييم نه و آنها فقط و فقط مسبب انحراف اسالم شدند و ثـواب بقيـه كارهـا بـراي     
 !!!سپاهيان اسالم است

در باز چرا نيمة خالي ليوان را مي بينيم و اعتراف نمي كنـيم كـه اگـر ابـوبكر      •
جمع سقيفه حاضر نشده بود صد در صد سعد ابن عبـاده خليفـه شـده بـود و دقيقـاً      

__________________________________________________ 
 
ب است كه در اينجا پاسخ مي دهند كه اين عمر نبود كه باعث اسـالم آوردن ايرانـي هـا شـد بلكـه      جال 1

ولي مگر همين مسلمانها با ابوبكر بيعـت نكـرده و تحـت    . روحيه جنگجو وشهادت طلبانه مسلمانان بود 
 فرمان عمر و ابوبكر عمل نمي كردند ؟

 .با سركوب شورش گسترده اهل رده : ابوبكر  2
 .اسالم آوردن ايران و ساير كشورهاي آسيايي و آفريقايي در زمان او  با 3
 .هركسي غنيمت را برد غرامت هم بر اوست : قاعده اصولي : من له الغنم فعليه الغرم  4
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مشخص است كه چه اتفاقي بين دو قبيله اوس و خزرج و بعد از آن بين بني هاشـم  
 .و بني اميه پيش مي آمد

روزي در يك مسابقة فوتبال، مهاجم تيم خودي بر اثر گيـر افتـادن ميـان سـه      •
تـيم حريـف، خـط    ) البته او يك گل هـم زده بـود  (ا لو دادتوپ ر مدافع تيم حريف ،

هافبك تيم مقابل را رد كرد، دفاع را دور زد و بر اثر غافلگير شـدن و ضـعف دروازه   
البته تشويق بي امان تماشاچيان تيم حريـف و ضـعف   . بان توپ را به دروازه دوخت

بعـد از بـازي   . نـيم داور در نگرفتن آفسايد مشكوك را هم بايد به اين موارد اضافه ك
بـه  ) خبرنگاران، هواداران تيم، مربي، بازيكنـان و مسـئولين باشـگاه    (همه افراد حاضر

فوروارد بيچاره حمله كردند كه اگر  تو تـوپ را لـو نـداده بـودي مـا گـل نخـورده        
تنبلي و اشتباه ...  اي بابا، تمام تيم و كادر داوري و: فوروارد بيچاره مي گفت!!! بوديم
دانيد؟ و همه تقصيرات را به گردن مـن مـي اندازيـد؟     فقط من را مقصر مي كرد چرا

و ! ولي همه از اين شكست، عصباني بودند و دربه در دنبال پيدا كردن يك نفر مقصر
! واقعيـت را نفهمنـد  ) مانند ابوجهل(اين تعصب پرده اي روي عقلشان كشيده بود تا 
ردن حضرت عمر و حضـرت ابـوبكر   ماجراي تحريف اسالم و انداختن گناه آن به گ

 . نيز بر همين منوال است
مسير اسـالم را منحـرف و باعـث      مي گويند حضرت عمر و حضرت ابوبكر، -5

آيا در آن زمان كه مخابرات و تلويزيون : ايجاد بدعت در دين شدند سئوال اينجاست
ينترنت و و كتاب و ا) و حتي وقت آزاد و مفت براي اينكارها نبوده(و منبر و بلندگو 

نبوده بهتر مي شده در ديـن بـدعت   ... تبليغات و مدرسه و سخنراني و مد و تجمل و
 ايجاد كرد يا اكنون؟

آيا آن زمان كه همة مردم شيوه و روش پيـامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم  را از      -6
نزديك ديده و در همان فرهنگ زندگي مي كردند امكان بدعت بيشتر بوده يا اكنون؟ 

ر و مهاجريني كه در قرآن آنقدر از آنها ستايش شده و پيامبر صـلي اهللا  و چطور انصا
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عليه و سلم  آنقدر از آنها تعريف كرده و در راه اسـالم آنقـدر از جـان و مـال خـود      
گذشتند در همان هنگام  رحلت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  اينچنـين سسـت و بـي    

 ث تحريف اسالم؟حال مي شوند آن هم نسبت به مسائل ديني؟ و باع

آيا آنها كه باعث شدند ايراني ها از دين زرتشت دست بكشند هنرمند تر بوده  -7
 اند يا كساني كه اكنون باعث مي شوند مردم دست از دين بكشند؟  

اين بدعتها كه موجب فاجعه و بروز خسارات جبران ناپـذير بـه اركـان ديـن      -8
ممنوع شدن صيغه كـردن  : ويسم؟ براي كساني كه نمي دانند مي ن اسالم بوده چيست

مـي بينيـد    1!!! الصلوه خير من النوم به جاي حـي علـي خيـر العمـل    : و گفتن!!! زنها
حضرت عمر، چقدر ماهيت و باطن دين را تحريف و نابود كرده است؟ درسـت بـر   

ضمن اينكـه در دوران  ! (هم در برابر آن سكوت كردند) ع(و حضرت علي!  عكس ما
وارد اسـالم  ! و تبديل و تحريف و دروغي توسـط عالمـه هـا    صفويه هيچگونه تغيير

 !!!) البته به استثناي مالصدرا كه به سزاي اعمال خود رسيد! نشده است
سال پيش كه باني مسلمان شدن ما بوده  1400چگونه است كه حضرت عمر  -9

و عرب هم بوده و ساكن سرزميني دوردست، باعث تحريف دين ما شـده ولـي شـاه    
مه هاي دور و برش كه در قلب ايران ساكن بوده و هموطن و همزبان و عباس و عال
سال پيش، هيچگونه تحريف و تبديل و دروغي وارد تاريخ و دين مـا   400متعلق به 

شهادت، امامـت،  : نكردند؟ براستي چرا كساني  كه معاني واقعي كلمات وااليي چون

__________________________________________________ 
 
اين موارد نه جزو اصول دين است و نه جزو فروع ديـن و ايكـاش عـده اي در تـاريخ دولـت صـفويه        1

توحيد : ادند كه چقدر از مفاهيم واالي دين كه جزو اصول دين است مانند تحقيق مي كردند و نشان مي د
شهادت ، و مكانهاي مقدسي چون مسجد دسـتخوش تحريـف و پـوچي    : ، امامت و كلمات وااليي چون 

ضمن اينكه در زمان پيامبر مثال مواردي مانند اشهد ان علي وليه اهللا در اذان نبوده و سني ها نيـز مـي   . شد
  . ه ما سر اين جمله گير بدهند توانند ب
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و (همه در نظر مـا ارجمندنـد؟   را تخدير و تحريف كردند اين... جهاد، عاشورا، صبر و
 ) !ايكاش نابود كرده بودند

بدعت يا شرايط زماني؟ پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  مسجد ضرار را تخريب  -10
پـس نعوذبـاهللا آنهـا نيـز كـار      . نفر عابد قـرآن خـوان را كشـت    4000) ع(علي . كرد

بطن امور را  اشتباهي كردند؟ پس متوجه مي شويم آنها معنا و باطن و نيت پنهاني در
 . مي ديدند و مانند قشري هاي احمق ما ظاهربين نبوده اند

با اينگونه تحليلها، اينك، هيچ جامعه پيشرفته اي در جهان نبايد وجود داشته  -11
اگـر  (زيرا باالخره در مقاطعي در تاريخ هر ملتـي افـرادي بسـيار ضـعيف تـر      . باشد

وارتر و ظالم تر حكومـت  و خونخ) حضرت عمر و حضرت ابوبكر را ضعيف بدانيم
پس آنها نيز بايد عقب افتاده و بدبخت باشند ولي به عنوان نمونـه بـه   . مي كرده ا ند

) و حزب نـازي (سال قبل به دست فرد ديوانه اي به نام هيتلر  45آلمان نگاه كنيد كه 
مبدل به ويرانه اي شد ولي اكنون يكي از ملل صنعتي و پيشرفته است و يـا ژاپـن بـا    

اگر هم بگوييم كـه آنهـا فقـط باعـث و پايـه گـذار       ... اكمان ميليتاريسم خود وآن ح
آيا عقل سليم . چه معنايي دارد) ع(انحراف در دين شدند پس سكوت حضرت علي 

كند يك چيز نابود شود بهتر اسـت تـا منحـرف شـود؟ ديگـر اينكـه ايـن         حكم نمي
باره هم بحـث   ودي در اينانحرافات كه توسط خلفاء در دين بعمل آمد چه بود؟ به ز

 .خواهيم كرد
: يعني شما بـه عنـوان مثـال   . در روانشناسي بحثي وجود دارد به نام فرافكني -12

خواهيد علـت عقـب افتـادگي و بـدبختي و سسـتي و اهمـال و حتـي         ناخودآگاه مي
انحرافاتي كه توسط شما يا افراد مورد عالقة شما در دين بوجـود آمـده اسـت را بـه     
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و  1مـي كنيـد  ...      مثالً آمريكا و غرب را متهم به استعمار و. يندازيدگردن ديگران ب
چرا من بايد نادان يا ضعيف باشم تا ديگران بتوانند مرا اسـتعمار  : از خود نمي پرسيد

كنند؟ مگر اسالم وقتي قدرتمند بود به تمام كشورها حمله نكرد؟ اين قانون طبيعـت  
بهتر نيست به جاي فرافكني و انداختن گناه پس آيا . شود است كه ضعيف پايمال مي

به گردن حضرت عمر و حضرت ابوبكر، سري بـه خودمـان و آقاباالسـرهاي فعلـي     
 خودمان و عالمه هاي مورد عالقه خودمان در تاريخ بزنيم؟

طبق اينگونه تحليلها آيا پايه گذار اولين خط انحراف و مايه بـدبختي تمـامي    -13
دم و حضرت حوا نبودند؟ زيرا اگر از بر خالف دستور حضرت آ) نعوذباهللا (نوع بشر 

مستقيم الهي از آن ميوه ممنوعه نمي خوردند به زمين نمي آمدند و نوع بشـر را ايـن   
چنين گرفتار شيطان و شرايط زميني نمي كردند؟ اميدوارم مرا مسخره نكنيد من طبق 

بسـيار  ) قـرآن  آيـات (تحليل خودتان تحليل كردم ضمن اينكه در اينجـا داليـل مـن    
و اسـتداللم نيـز   ) كتاب موهوم و جعلي سليم ابن قـيس (محكمتر از داليل شماست 

 ..  قويتر و قابل قبول تر توسط تمام نوع بشر
ما مي دانيم كه ابوبكر، اولين مرد بالغي بود كه بدون لحظه اي درنـگ و تامـل    •

بـا اسـالم خـود در آن    و ابوبكر بود كـه   2به پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  ايمان آورد
شرايط حساس باعث مسلمان شدن عثمان، طلحـه، زبيـر، سـعد بـن ابـي وقـاص و       

__________________________________________________ 
 
بدبخت نويسنده ايراني كه به چه جيزهايي بايد اعتراف كند زيرا ( البته من طرفدار غرب و آمريكا نيستم  1

باكي نيست عدالت بهترين قاضـي اسـت و   )  هر لحظه ممكن است از گوشه اي انگي و تهمتي وارد شود 
 . سي راستگو فردا مشخص ميشود چه كسي دروغگو بوده و چه ك

از قول پيامبر نقل شده كه تنها كسي كه بدون تامل و فكر دست بيعت داد و اسالم را قبول كـرد ابـوبكر    2
  .بود 
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و  2شد و بردگان تازه مسلمان را مـي خريـد و آزاد مـي كـرد     1عبدالرحمن ابن عوف
هزينه مي كرد و همراه پيامبر صـلي    3براي خريد زمين مسجد و تدارك سپاه اسالم 

طرناك بـه مدينـه هجـرت كـرد، پـس از رسـيدن بـه        اهللا عليه و سلم  در شرايطي خ
آيا طبق تحليل ... خالفت مقتدرانه و با درايتي عجيب، شورش رده را سركوب كرد و

تواند در حوادث بعدي نقش داشته باشد  برادران شيعه كه اعمال و رفتار يك نفر، مي
مسببين آن؟ و آيا ابوبكر باعث تقويت و تثبيت و پيروزي اسالم نبود يا الاقل يكي از 

اگر بگوييد اين اراده الهي بود كه مي خواست اسالم پيروز شود، پاسخ مي دهيم پس 
. خواست اسالم در قرون بعدي تحريف و ضـعيف شـود   همين اراده الهي بود كه مي

و اگر بگوييد اگر ابوبكر كمك نمي كرد خداونـد شـخص   ) البته به زعم اعتقاد شما(
فرمود، پس چرا خداوند اين شخص ديگـر را بـراي   ديگري را براي كمك مقدر مي 

 خالفت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  مقدر نفرمود؟ 

شيعه معتقد است علت تمام فجايع و مشكالت بعدي براي اسـالم و مسـلمين از   
گيرد اگر يك نفـر و يـا حتـي يـك گـروه،       نشات مي) ع(عدم انتخاب حضرت علي 

 : كند پس چرا تواند مسير سرنوشت بشريت را عوض مي
 اكنون امام زمان با اينهمه خيل مشتاقان ـ ظاهري ـ ظهور نمي كنند؟  -

 ؟  آيا با اين نحو استدالل، نمي توان سلسلة مقصرين را تا قابيل كشاند  -
اگر هم اكثريت مردم را مقصر بدانيم گناه حضـرت عمـر و حضـرت ابـوبكر      -

 .شتن اميريستهر جامعه ناگزير از دا): ع( چيست؟ به قول حضرت علي

__________________________________________________ 
 
. سـعد مـردي رزمـي    . دقت داشته باشيد كه حضور هريك از اين افراد در مكه و مدينه بسيار مهم بوده  1

ه اي و شـخص ابـوبكر از نظـر مشـورتي و فكـري و      عثمان از نظر مالي ، طلحه و زبير از نظر مالي و قبيل
  .وجهه اجتماعي

  از جمله بالل حبشي 2
 به خصوص در جنگ تبوك  3
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اگر خالفت و امامت دو امر جدا از همند و الزمه خالفت، قبول اكثريت است  -
يعني فقط يكروز پـس از  (و اصوال در آن ابتدا . اين گناه اكثريت بوده و نه گناه حاكم

مسلماناني كه آن همه حماسه و رشـادت از خـود بـه خـرج داده انـد      ) رحلت پيامبر
حميت مي شوند كه اقليتي بر خـالف نظـر اكثريـت     چگونه به اين سرعت آنقدر بي
  1بتوانند بر آنها حكومت كنند؟

 :اگر مقصر اوليه و اصلي واقعة عاشورا اين دو نفرند •
براي اين سخنان مرا نمي فهميـد  : فرمايد چرا امام حسين به سپاه عمر سعد مي -

تقيـه  كه دلهايتان از خوردن حرام سنگدل شـده اسـت؟ و در آن جايگـاه كـه ديگـر      
كننـد براسـتي چـه جـايي      معنايي ندارد حضرت عمر و حضرت ابوبكر را رسوا نمي

  (!!!!) بهتر از آنجا براي رسوايي غاصبان خالفت و پايه ريزان ظلم به اهل بيت 
امـروز  : گويد نفر سپاهيان حسين مي 72چرا يزيد پس از شنيدن خبر شهادت  -

نيم ريشة قضيه به نزاع تاريخي بين بني انتقام كشته شدگان احد را گرفتيم و باز مي بي
 . هاشم و بني اميه برمي گردد

چگونه حر كه باعث اصلي توقف و تغيير مسير كـاروان كـربال بـود بخشـيده      -
سال قبل در شهري ديگر و مكاني ديگر زندگي كرده انـد   50شود ولي افرادي كه  مي

 مقصرند؟

كه (ا طبق قويترين متون م. اگر پاسخ مي دهيد كه حر توبه كرد و پشيمان شد -
مي دانيم ابوبكر با اينكه خليفه بوده همراه حضـرت  ) كند حتي شيعه نيز آنرا تاييد مي

و ابـوبكر حتـي بـا آن    2.مي روند) س(عمر براي عذرخواهي به خانه حضرت فاطمه 
__________________________________________________ 

 
  !اگر معتقد باشيم كه اكثريت با خالفت ابوبكر مخالف بوده اند  1
البته يكي از داليل ضـعف ايـن متـون را    . طبق برخي متون ضعيف ، حضرت فاطمه ايشان را مي بخشد  2

فاطمه مبني بر تدفين مخفيانه ايشان مي دانند ولي ما در جاي خود به اين نكته اشاره مـي   وصيت حضرت
 .واهللا اعلم . كنيم كه به احتمال فراوان علت وصيت آن حضرت چيز ديگري بوده 
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با اينكه طبق متون صحيح بي تعصـب و خـالي از   ( 1كند مقام و موقعيت گريه هم مي
چگونه است كه اين عذر خواهي و حركت آنهـا  ) تكب جنايتي نشدهشاخ و برگ، مر
تاثير است و فقط برخي حركات آنها مورد تقليد و تبعيت قرار مي  در وقايع بعدي بي

اگر هم اين بهانه آيندگان بوده مسـلماً انسـانهاي فاسـق در آينـده هرچيـزي را      . گيرد
و ابـوبكر مرتكـب آن رفتـار     توانند بهانه كنند، براي همين اگر حتي حضرت عمر مي

نمي شدند  آيندگان گنهكار و ظالم براي توجيه رفتار خود مستمسكي از گذشته پيدا 
 2.مي كردند

هزار نامه براي حسين فرستاده و با عقيل  18علت و مسبب اينكه كوفيان ابتدا  -
بيعت كرده و سپس خلف وعده مي كنند در چيست و چه كسي بوده؟ آيا اين نشـانه  

طوايـف و قبايـل نامتجانسـي    : ي بودن و ملون بودن مردم اين شهر نيست كه ازدمدم
در حاليكه حكام قبلي اين شـهر   3بوده اند؟   تشكيل شده و حدود ثلث آنها نيز ايراني

و حضـرت  ) به كمك عبداهللا ابـن مسـعود صـحابي بـا وفـاي پيـامبر      (نيز عمار ياسر 
ق به تربيت آنها نشده اند گناه حضـرت  بوده و با اينهمه موف) ع(و امام حسن) ع(علي

 4؟ سال قبل در مدينه    بوده اند چيست 40عمر و حضرت ابوبكر كه در 

__________________________________________________ 
 
. البته احتمال ضعيف بـودن ايـن متـون وجـود دارد     . طبق برخي متون حضرت فاطمه آنها را مي بخشد  1

  .واهللا اعلم 
. مثالً آزار و اذيتهاي بدتر و طوالني تري كه كفار نسبت به شخص برتر يعني پيامبر روا مي داشتند و يـا   2
 . . 
وقتي شعار ايراني ها كه مي گويند ما اهل كوفه نيستيم را مي شنوم خنده ام مي گيرد زيرا بيعـت شـكني    3

لون بوده و اعراب كوفه را هم مثل خود شان ها  دمدمي و مت آري روحيه ايراني.از اعراب بسيار بعيد است 
چـرا  . كرده و به عمر گير مي دهند كه در ثبات عقيده و عمل كردن به حرفي كه مي زده نمونه بوده است 

 به عمر و ابوبكر اقتدا نكرده اند ؟) يعني ثبات راي و عقيده ( كوفيان در اين زمينه 

 .حتي وجود خارجي هم نداشته است  كند و در زمان ابوبكر كوفه را عمر تاسيس مي 4
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چه كساني براي اولين بار روبروي امام حسن و امام حسين شمشير كشـيدند؟   -
شورشيان عليه عثمان كه از شهرهاي بصره و مصر : دانيد براي شما مي گويم اگر نمي

زيرا امام حسن و امام حسين مقابل خانه عثمـان بـراي دفـاع از او      !و كوفه بوده اند
كساني مسبب واقعه عاشورا هستند كـه جنـگ جمـل    ! كردند ايستاده بودند و نبرد مي

يعني اولين برادركشي را در داخل امت اسالمي براه انداختنـد و طبـق صـريح متـون     
ستند اگر صلح شـود آنهـا بـه    تاريخي اينها نبودند مگر كساني از سپاه علي كه مي دان

شوند پس آتش جنگ را شعله ور كردنـد در   خاطر شركت در قتل عثمان قصاص مي
كساني كه آب را بروي عثمان بستند و او !  حاليكه تا شب قبل، همه اميد صلح داشتند

را در حال خواندن قرآن كشتند و انگشتان زنش را قطع كردند و خليفه كشي را باب 
ا را ريختند مسبب واقعة عاشورا نيستند ولي حضرت عمر و حضرت كردند و حرمته

ابوبكر كه صدها حديث در فضيلت حضرت علي از آنهـا نقـل شـده مسـبب واقعـة      
عاشورا هستند فقط به اين توهم پوچ و بچه گانه كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  

آمدنـد و خالفـت را    براي پس از خود به فرمان خدا جانشين تعيـين كردنـد و اينهـا   
 !غصب كردند

اگر بنا باشد مثل منطق شيعه تحليل و قضاوتي آبگوشـتي داشـته باشـيم بايـد      -
كه در زمان حضرت ... بگوييم كه ياد و خاطره جنگهاي مستمر و مداوم و كشته ها و

و امام حسن بر سر مردم كوفه آمد در ياد و خاطر آنهـا بـوده و آنهـا بـراي     ) ع(علي 
دوري از دردسر و كشمكشهاي مجدد با بني اميه  با پسـر علـي يعنـي     همين و براي

زيرا در اينصورت ادعـاي مـا قـويتر اسـت زيـرا حضـرت       ... حسين بيعت نكردند و
سـال   50فقط چند سال قبل در اين شهر فرمانروا بوده ولـي حضـرت عمـر    ) ع(علي
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هـم قبـول    ولي ما حتي همين تحليل را... كرده و قبل در شهري ديگري حكومت مي
 :بلكه يكي از داليل واقعة عاشورا اين بود كه 1. نداريم
كساني كه از مهاجر و انصار در ابتدا به پيـامبر اكـرم صـلي اهللا عليـه و سـلم        -

ايمان آوردند از روي خلوص نيت و با رضـاي دل، مسـلمان شـدند ولـي در زمـان      
به طمع غنيمـت يـا   اي به زور يا  حضرت عمر كه فتوحات فراواني به عمل آمد، عده

مسلمان شدند و بيشتر دردسرهاي بعدي از ناحيه همين افراد بوجود ... ندادن جزيه و
اگر سري به سپاه عمر ابن سعد بزنيد از اين دست افراد در آنجـا زيـاد خواهيـد    . آمد
 . يافت
باز هم اگر بخواهيم مانند برخي محققين شيعه تحليل هاي عوضـي داشـته و    -

را بـه گـردن حضـرت عمـر بينـدازيم مـي تـوانيم تـز         ) ع(حسـين گناه شهادت امام 
 ابن زيـاد  ما مي دانيم پدر عبيد اهللا: محكمتري بر خالف اين ارائه كنيم مبني بر اينكه
از جانب ايشـان حـاكم فـارس    ) ع(يعني زياد ابن ابيه در زمان خالفت حضرت علي 

ه دسـتور جنـگ و   مسبب  و صـادر كننـد  . و در بصره هم سمتهايي داشته. بوده است
بـاهللا   حاال آيا نعـوذ . باشد  فرزند همين شخص ميعبيد اهللا) ع(قاتل اصلي امام حسين

پدر اين شـخص را قـدرت نـداده بـود فرزنـدش      ) ع(بايد بگوييم اگر حضرت علي 
را پيدا نمي كرد؟ در اين صورت استدالل ما قويتر نيـز  ) ع(ت كشتن امام حسين أجر

بر خـالف  ! ديكتر به عاشورا بوده و مسبب نيز نزديكترهست چون زمان اين وقايع نز
ولي ما حتي همـين  ! سال قبل در مكاني ديگر حكومت مي كرده 50حضرت عمر كه 

 .تز را نيز قبول نداريم

__________________________________________________ 
 
بخواهنـد ماننـد   ) ع(آيا نمي توان تصور كرد برخي از مردم و روساي قبايل از ترس اينكه امـام حسـين    1

 پدرشان آرامش آنها را بر هم زده و مرتب با شام درگيري ايجاد كنند ، كنار كشيدند ؟
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در طول خالفت خود بـه وسـيله همـين مـردم كوفـه،      ) ع(مگر حضرت علي  -
سپاه معاويه را تا  سپاهيان پرشور و پر ادعاي جمل و نهروان را شكست نداده و حتي

آستانه شكست سوق نمي دهد؟ اگر بناست كـه بـي وفـايي و پليـد بـودن و سسـتي       
كوفيان را به گردن عمر و ابوبكر بيندازيم؟ پس دليـل رشـادت اينهـا چـه     ... اخالق و
 بوده؟

چطـور ازدواج حضـرت عمـر در    : چرا ما هميشه نيمه خالي ليوان را مي بينيم -
بار مشورت با علي ـ اينكـه    70ا ام كلثوم دختر علي ـ  زمان خالفت و اوج قدرتش ب

لوال علي لهلك عمر ـ ورود علي به مجالس و خضوع و خشـوع عمـر در    : مي گفت
برابر او در زمان خالفتش ـ جانشيني علي در مدينـه و مسـافرت عمـر بـه مدينـه در       
زمان خالفتش ـ قرار دادن علـي در شـوراي انتخـاب خليفـه و صـدها مـورد ديگـر         

تواند داليل مثبتي بر اكرام و احترام به خاندان پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  باشـد   نمي
ولي فقط يك حركت عجوالنه در روز سـقيفه كـه آن هـم توسـط خالـد ابـن وليـد        

زيـرا تمـام   !!! تواند منجر به واقعة عاشـورا شـود؟   صورت گرفت نه حضرت عمر مي
روز سقيفه مقطعي نبوده بلكه دامنه دار و وارد مثبتي كه گفته شد بر خالف جريانات 

اتفاق افتاده و اگـر بناسـت تـاثير    ) سال خالفت حضرت عمر 10(طي زماني طوالني 
آيـا اتفاقـات مسـتمر در    . گذار بوده باشد تاثير بيشتري در فرهنگ مردم داشته اسـت 

 صـورت ... اذهان مردم بهتر نقش مي بندد يا اتفاقي كه در يك روز از روي شـتاب و 
  گرفت و تمام شد؟ 

روحاني صفوي جـدل را جانشـين عقـل، تعصـب را جانشـين آزادانديشـي،        •
مصلحت را فداي حقيقت، آرمان را به جاي واقعيت، امامزاده ها را بـه جـاي كعبـه،    
مفاتيح را به جاي قرآن، تكيه را به جاي مسجد، وسيله را به جاي هـدف، شخصـيت   

دعا را به جاي عمل، تقيـه را بـه جـاي     را به جاي سخن، محبت را به جاي معرفت،
شهامت، توريه را به جاي صداقت، تقليد را به جاي تحقيق، تعبد را به جـاي تعقـل،   
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شفاعت را به جاي تزكيه، زنجيـر زنـي و قمـه     -از ستمگر  -انتظار را به جاي انتقام 
ان زني را به جاي امر به معروف و ظلم ستيزي و در يك كالم، دين را وسيله كسب ن

كرد تا دولت صفوي بتواند اختالف را جانشين اتحاد كرده و مردم را بـراي نبـرد بـا    
دولت عثماني بسيج كند تا اينگونه خيال اروپاي مسيحي از تهاجم دولت متعصـب و  

پس سرآغاز بدبختي و زوال جامعه مسـلمين  . مقتدر سني مذهب عثماني آسوده شود
قتدار اروپا و تحريف مبـاني واالي تشـيع،   و قطعه قطعه شدن سرزمينهاي مسلمان و ا

آري روحـاني صـفوي بـا    . دولت و روحاني صفوي بود نه حضـرت عمـر و ابـوبكر   
فرافكني اين موضوع و با زرنگي تمام، حضرت عمـر و ابـوبكر را بـه جـاي شـاهان      

 2 . در جايگاه اتهام قرار داد 1صفوي
ديد ما اينگونه تحليـل  از  3در نهايت بايد گفت كه بسياري از قضايا در جهان  •
 . 4شود ولي از ديد خداوند تحليل قضايا به گونه اي ديگر است  مي
  
  

__________________________________________________ 
 
 !يا در حقيقت خودش  1
سال پيش بيشتر مسئولند يـا علمـا و    1400سط بيابانهاي عربستان در من نمي دانم عمر و ابوبكر عرب و 2

سـال پـيش ؟ بـراي درك     200و  300پادشاهان صفوي ايراني شيعه مذهب ساكن در قلب ايران متعلق به 
 .بهتر و مفصلتر قضايا به كتاب تشيع علوي و تشيع صفوي ، شهيد دكتر علي شريعتي مراجعه كنيد 

قرن قبـل و آن مـورد اخـتالف     14ياي اجتماعي و فرهنگي ، آن هم متعلق به به خصوص اگر جزو قضا 3
 .باشد . . . ميان دانشمندان دو طرف و 

من در اينجا با شهامت تمام به اين موضوع اعتراف مي كنم كه ممكن است تمام تحليلها و نقطه نظـرات   4
البته دقيقاً به همـين  . ضوع نگاه كرده ام من نيز مورد تاييد خداوند نباشد زيرا من از ديد عقل بشري به مو

تحليلهاي برادران محقق من نيز مورد تاييد خداوند نيست زيـرا آنهـا نـه تنهـا بـر      : علت ، قوياً معتقدم كه 
كنند بلمه از ديد احساسات مذهبي و تعصبات فرقه اي و پيش زمينه هاي  مبناي عقل بشري قضاوت نمي 
و مسلما اگر در عربسـتان بـه   . نشينند  به قضاوت مي. . .  مادر و استاد و  فرهنگي جامعه و تقليد از پدر و

  . . . دنيا مي آمدند دست تمام وهابي ها را از پشت مي بستند 
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 :ريشه يابي انحراف •
 :انحراف واقعي از زمان صفويه آغاز شد و از زماني كه  
روايات مجعول تاريخي، اخبار ارجاف و اسرائيليات، بدون هيچگونه كار علمي  -

وارد كوچه و بازار و منبر و تكيه شـد و آرام آرام   و تحقيقي توسط به ظاهر عالمه ها
از وقايع تاريخي برداشتهاي . اينگونه دروغها در عمق جان و فرهنگ مردم ريشه كرد

صحبت فقط از نبرد و تفرقـه بـود  و سـاير    . غلط مطابق با زمان حال صورت گرفت
  .نكاتي كه مي توانست باعث اتحاد شود به بوتة فراموشي سپرده شد

ز زماني كه اولين دسته بنديهاي سياسي تحت عنوان دين عثمـان و ديـن علـي    ا -
  .بر اثر تلقينات دشمنان حضرت علي در راستاي ايجاد تفرقه در عراق. شكل گرفت

از زماني كه روايات و احاديث اسالمي مطابق فرهنگ مرز و بوم  ايراني تجزيـه   -
  . و تحليل شد

حكومتها وسيله اي شد براي  انحراف توده از از زماني كه دين توسط دولتها و  -
يا جهت بسيج عمومي بـراي نبـرد بـا دول    . بدبختي هاي موجود به مسائل قرنها قبل

  )مثال عثماني  در زمان شاه عباس(سني 
از زماني كه دين دكان عده اي شد و وسـيله اي شـد بـراي ارتـزاق مـداحان و       -

صـفويه كتـاب مـي    1اهان تريـاكي  شهرت برخي علماء كه فقط جهت خوشايند پادش
  . نوشتند
از زماني كه طريقة جدل به جاي مباحثه و تعصب به جاي منطق در گفتگوها و  -

  .كتابها جا باز كرد

__________________________________________________ 
 
مانند شاه سلطان حسين كه ايران را دو دستي تقديم محمود افغان كرد فقط براي اينكه نمي خواسـت از   1

 . پاي منقل بلند شود 
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از زماني كه علمـاء و نويسـندگان موظـف شـدند مقصـراني در تـاريخ بـراي          -
  . بدبختي و ضعف و اهمال خودشان و پادشاهانشان، پيدا كنند

جاسوس انگليسي مستر همفر وارد ايران و تركيه و عـراق شـد و    از زماني كه -
گزارش كاملي از وضعيت موجود براي دولت متبوع خود فرسـتاد و آنهـا هـم بـه او     

داستان حمله حضرت عمر به سمت خانـه علـي را بـا آب و    : دستور دادند سعي كن
بين دول و ملل جهت جلوگيري از اتحاد ( 1...بين شيعه رواج دهي و... تاب فراوان و
 ) مسلمان
  
  
  :سوزاندن احاديث -6

  ماجراي سوزاندن احاديث در زمان حضرت عمر 
حضرت عمر تمام احاديث اعم از جعلي و غير جعلي را از ميان بـرد و طبـق    -

روايات اصول كافي امامان هر چه مي گويند از امام قبلي اسـت تـا برسـد بـه پيـامبر      
آيا به ايـن طريـق، حضـرت    . دشان نمي گويندصلي اهللا عليه و سلم  و چيزي از خو
زيرا الاقل مي دانيم احاديثي كه در دست ماسـت  . عمر، كمك بزرگي به شيعيان نكرد

 !اگر جعلي باشد متعلق به قرن دوم است و نه دوران حضرت عمر و ابوبكر
چرا حضرت عمر و ابوبكر قرآن، را كـه مهمتـر بـود جمـع آوري كردنـد در       -

ن بود و كافي بود كاري نكنند و بنشينند تا قرآن خود بـه خـود   حاليكه قدرت دستشا
  )چون شما آنها را مغرض و معاند مي دانيد.(تحريف و نابود شود

__________________________________________________ 
 
و  72ص  –ترجمه دكتر محسـن مويـدي    –همفر جاسوس انگليسي در ممالك اسالمي خاطرات مستر  1
  )  1362 –تهران  –انتشارات امير كبير (  –دستورالعمل  5بند  78و  77
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چرا در قرآن بر لزوم يادداشت يا ثبت سخنان پيـامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم       -
حـرف  اشاره اي نشده در صورتيكه بر لزوم بلند ...) اگر اينقدر مهم است و حياتي و(

 ؟ شود نزدن در حضور پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  چندين آيه نازل مي
چرا فقط عبداهللا بن عمرو بن عاص تنها كسي بوده كه از رسـول خـدا اجـازه     -

روايات بحار را رها كن سخن من از روايات معتبـر  (نوشتن احاديث را داشته است؟ 
 )كتب قديمي تاريخي و بدون تعصب است

: علي رسـول خـدا روزي خطبـه اي خواندنـد و فرمودنـد      به فرموده حضرت -
هر كه عامدانه بر من دروغي بگويـد بايـد كـه    .... دروغ بستن بر من بسيار شده است
پس به تبع اولي پس از فوت ايشان بازار دروغ گويي . (جايگاهش را در دوزخ بگيرد

و اوضـاع  و دروغ نويسي مي توانسته رايج باشد و براي حضرت عمر در آن شـرايط  
 )چه چاره اي جز اين بوده؟

شيعه معتقد است كه تمام صحابه پس از پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم  مرتـد     -
و همه حق علـي را پايمـال كردنـد و آيـات قـرآن كـه دال بـر        ) نفر 3به جز (شدند 

پس چگونـه در اينجـا مـي گوينـد كـه هـدف       ... خالفت او بود را زير پا گذاشتند و
نوشتن احاديث يا گفتن حديث در ساير بالد، جلوگيري از نشـر   حضرت عمر از منع

و آيـا تـا   ! فضايل علي و احاديث منصوص خالفت او  توسط صـحابه بـوده اسـت؟   
كنون تناقضي باالتر از اين در تحليل تاريخ وجود داشته؟ عده اي آمدند و حق علـي  

د همين عده را غصب كردند و بقيه در مقابل اين غصب خالفت، سكوت كردند و بع
اي كه سكوت كرده بودند مي خواستند فضايل علي را بنويسـند يـا نقـل كننـد ولـي      

  !!!!حضرت عمر مانع شد
ما مي دانيم كه خداوند در قرآن وعده حفظ قرآن را داده كه قرآن نيز محفوظ  -

گر چـه بيشـتر   (ماند آيا نعوذ باهللا خداوند نمي توانست وعده حفظ احاديث را بدهد 
يامبر صلي اهللا عليه و سلم  به مدد حافظه قوي اعراب باقي ماند باقي ماندن احاديث پ
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قرآن نيز بيشتر منوط به حفظ آن توسط اصحاب بود و نه كتابت آن  زيرا در آن زمان 
كاغذ و به طور كلي انسانهاي بيكاري و باسواد براي نسخه برداري بسـيار كـم بـوده    

 )اند
ي اهللا عليه و سلم  نـه باسـوادي بـوده و نـه     در عربستان زمان پيامبر اكرم صل -

و حتي باقي مانـدن قـرآن كـه خداونـد حفـظ و بقـاي آنـرا        . وسايل نوشتن و كتابت
خـود نـوعي معجـزه اسـت اكنـون سـخن از       ) البته به دست اصـحاب (تضمين كرده 

جـايي كـه قـرآن بـه آن     . كنـد  سوزاندن احاديث چه تصوري را در شنونده ايجاد مي
سوره توبه آن نه نوشته شده بوده و فقط يك نفر آنرا حفظ بوده ديگـر  اهميت و مثال 

مسلماً اگر هم چنين موردي وجود داشته . چه كساني احاديث را مكتوب كرده بودند
در سطحي بسيار اندك و محدود بوده كه شيعه مانند هميشه در اينجا نيـز دسـت بـه    

 . بزرگنمايي زده است
يخ مي خوانيم كـه اصـحاب پيـامبر صـلي اهللا     ما در تار: آيا تعجب آور نيست -

عليه و سلم  در جمع آوري يا عدم جمع آوري قـرآن شـك داشـته انـد و ابـوبكر و      
حـال ايـن   . ديگران به اصرار بيش از حد حضرت عمر به اين كار رضايت مي دهنـد 

سـوزاندن احاديـث،   ! چه هياهويي است كه شيعه در اين زمينـه بـراه انداختـه اسـت    
مطهري در كتاب سـيري در امامـت   ! شود سوزاند سخن آيا سخن را ميحديث يعني 
نقل حديث در زمان حضرت عمر ممنوع نبـوده بلكـه كتابـت آن    (كند كه  اعتراف مي
كه آن هم به خاطر عدم مخلوط شدن آن با آيات قـرآن كـه بـه تـازگي     ) ممنوع شده

د هم اكنون جمع آوري و مكتوب شده بوده است و اگر حضرت عمر چنين نكرده بو
قرآني كه در دست ما بود با احاديث جعلي و غير جعلي منسوب به پيامبر صـلي اهللا  

نكته جالب توجه ديگر اينكـه در تمـام روايـات مـي     . عليه و سلم  مخلوط شده بود
شنيدم، گفت، و هيچ كجا سخن از خوانـدم و نوشـتم   : گويد بينيم گوينده يا راوي مي

اري در عربستان و بين اعراب بر گفتن و شنيدن بوده اين يعني اينكه عرف ج! نيست
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در نهايت اگر هم حديثي توسط حضرت عمر . و اعتماد آنها بر حافظه قوي خودشان
شد محال بود كه شيعيان، احاديثي كه زير نظـر حضـرت عمـر جمـع      جمع آوري مي

ن آوري شده را قبول كنند زيرا برخي از علماء آنها تا همـين اواخـر در صـحت قـرآ    
جمع آوري شده توسط حضرت عمر و ابوبكر و عثمان نيز شك داشتند چه برسد به 

 ! احاديث
ما مي دانيم به محض وفات پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم ، در تعـداد دفعـات     -

ضمن اينكه شما غصب خالفت و پيمان شـكني مـردم را   . تكبير بر ميت اختالف شد
فرامـوش و قـاطي   : ت همـه چيـز را  نيز پيش مي كشيد پس وقتي مردم به اين سـرع 

نفر اين سـئواالت   3كردند و يا زير پا گذاشتند و به قول شما همه مرتد شدند به جز 
 : پيش مي آيد

حضرت عمر و ابوبكر كار بسيار خوبي كردند كه دستور دادنـد احـاديثي كـه     -
و !!! توسط مرتدين نوشته شده بود سوزانده شود تا جلوي تحريف اسالم گرفته شود

زيـرا چـه اعتمـادي    !!! الاقل مردم نسلهاي بعد كه مرتد نيستند اين كار را انجام دهند
مكتوبات و منقوالت يك عده مرتد كه هنوز كفن پيامبرشـان خشـك نشـده    : است به

بيعت با علي را شكستته اند و رفته اند در  سـقيفه تـا خليفـه اي ظـالم و غاصـب را      
  انتخاب و با او بيعت كنند؟ 

مگر آيات قرآن و احاديث شكر و نمكند كه بـا هـم قـاطي    "گويد  يتيجاني م -
ولي شما سنت نبوي و آيات قـرآن را چـون شـير و شـكر آميختـه بـه هـم         "شوند؟
اكنون پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در موقفي خاص و شرايطي خاص يـك  . دانيد مي

خني ديگـر  سخن را گفته و يك عده حاضر بوده اند و در موقف و شرايطي ديگر سـ 
شود بـا ايـن حسـاب بيـان بفرماييـد كـه در        مي. گفته و افرادي ديگر حاضر بوده اند

صورت ضبط و ثبت اين احاديث بالفاصله پس از ايشان چه باليي بر سر اسالم مـي  
آن هم زماني كه حوزه هاي علميه و علماي عظام و دانايان علم رجال و روايـه  (آمد؟



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

ايـن  (گر و خـائن و مسـتبد و حـاكم     را اين افراد حيلهو چ)  نبوده است... و درايه و
به جـاي سـوزاندن احاديـث، نقشـه جعـل و      :) چهار شرط الزم  انجام اين كار است

يا آزادانه بـه همـه   ) با كمك بقيه مرتدين(ورود احاديثي به نفع خودشان را نكشيدند 
و انحـراف و   اجازه كتابت و نشر و گفتن احاديث را مي دادند تا اسالم دچار تشـتت 

قرن بعد افتاد و اسالم يه صـدها   2و آن اتفاقي كه با ثبت احاديث در (نابودي شود؟ 
 !) فرقه تبديل شد در همان سالهاي اول پس از وفات پيامبر بيفتد

پيـامبر صـلي اهللا   : شما در جريان افسانه قلم و دوات مي گوييد طبق آيه قرآن -
و ما ينطق عـن الهـوي و از پـيش    : ي بودهگفته طبق كالم وح عليه و سلم  هر چه مي

خود چيزي نمي گفته پس چرا نبايد سخنان ايشان با آيات قرآن مخلوط شود؟ و اگر 
چنين شده بود آيا نمي نشستيد و حضرت عمر و ابـوبكر را بـه ايـن خـاطر، لعـن و      
نفرين نمي كرديد كه آنها از روي عمد و به قصد تحريف و نابودي قرآن احاديث را 

آوري كردند؟ دقت كنيد كه اعراب معتقدند پيامبر گرامي اسـالم فصـيح تـرين     جمع
سخنان را در بين عرب داشته اند و امكان تخليط سخنان نغز ايشـان بـا آيـات قـران     

 . وجود داشته است
 1جمع آوري قرآن در زمان خالفت ابوبكر به اصرار حضرت عمر شروع شـد  -
قرآن، يعنـي  . وسط او اينكار به پايان رسيدسال بعد در زمان خالفت عثمان و ت 20و 

سـال طـول كشـيد     20چيزي كه همه بر آن متفق القول بودند فقـط جمـع آوري آن   
چگونه از حضرت عمر در زمينه احاديث انتظار ديگري داريد؟ پس چه خوب اسـت  
در تحليل وقايع تاريخي خودمان را به آن زمان ببريم و طبق شرايط و امكانات همان 

 . به قضاوت بنشينيمزمان 

__________________________________________________ 
 
عمر نبايد نگران نابودي قـرآن مـي بـود    . آيه قرآن درباره علي است  300جالب است اگر به قول شيعه   1

 !!! وسط عمر را كتمان فضايل علي مي دانيد زيرا شما علت سوزاندن احاديث ت
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شـيعه بـا احاديـث زيـر     : در اينجا بايد به نكتة مهمي اشاره كنـيم و آن اينكـه   -
اصحاب من مانند سـتارگانند بـه هـر    : مخالف است و اين احاديث را جعلي مي داند

بهترين مردم مردم و امت  –همه اصحاب عادلند  –كدام از آنها مي توانيد اقتدا كنيد 
ه جاي آن دركتب شيعه احاديثي از اين دست مـي بينـيم كـه همـه     و ب... زمانه منند و

مـا نيـز در   ! نفـر  5يا  3اصحاب پس از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  مرتد شدند مگر 
اينجا با شيعه همصدا مي شويم و از او مي پرسيم پس چرا مي گوييد حضرت عمـر  

 عليه و سلم  مـي داد؟ و  بايد به چنين افراد بدي اجازه نقل حديث از پيامبر صلي اهللا
براي لجبازي و دهن كجي به حضرت عمـر كـه خليفـه اي    (چه تضميني بود كه آنها 

دروغ به هـم نبافنـد و يـا دروغ    )  بوده در زمينه اجراي احكام، عادل و خشن وقاطع
البته به نظر من در ايـن زمينـه، سـني و    ) حاال به ضرر او يا به نفع رقباي او(ننويسند 
از حماقت است كه همه اصـحاب پيـامبر   . و راه افراط و تفريط پيموده اندشيعه هر د

يا آبروداري (صلي اهللا عليه و سلم  را مرتد و بدنيت بدانيم و حسن ظن بيش از حد 
اگر بگوييم همة اصحاب پيامبر صلي اهللا عليه و سلم ، نيتي صددرصـد  ) زيادي است

مـن بـه خـوبي    . كان اشتباه بـوده انـد  خالصانه داشته و از نظر علمي كامل و بدون ام
و (در اينكه چرا  كتابت احاديث را ممنـوع كـرده   ) رض(متوجه نيت  حضرت عمر 

 : شده ام) حتي در برخي موارد نقل آنها را
  
 

حضرت عمر، شخصيتي داشته كه به راحتي نمي توانسته به كسي اعتماد كنـد   -1
حتـي شـايد همـين عـدم     و . مانند مورد عدم انتخاب جانشين براي پـس از خـودش  

. اعتماد او را واداشت كه مرتباً به ابوبكر اصرار كند تا آيات قرآن را جمع آوري كننـد 
سال خالفت ابوبكر از اصحاب پيامبر  2سال رسالت و  23او پيش از اين و در طول 

صلي اهللا عليه و سلم  اشتباهات و تخلفات و برخي غرض ورزيهـا را ديـده بـوده و    
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او حتي . باالخره خو و طبيعت بشري است. ت همه آنها مانند هم نيستمي دانسته ني
. بـوده اسـت  ) به جز مدينه و مكـه (شاهد شورش رده و مرتد شدن بسياري از قبايل 

خوب، وقتي براي قرآن كه سياق الهي بودن آن معلوم بوده و بايد دو شاهد آنرا تاييد 
به همه اجازة نقل يا كتابت حديث مي كرده اينهمه دقت به كار بردند چگونه براحتي 

يكي از افرادي كه حضرت عمر او را از اينكار بازداشـته ابـوهريره بـوده و    . را بدهند
مگر اينكه به (مگر نه اين است كه شيعه هيچ يك از احاديث ابوهريره را قبول ندارد 

امكان اينكه فقـط عـده اي را از اينكـار بـازمي داشـت نيـز       !) نفع حضرت علي باشد
از نظـر  . وجود نداشته و با عدالت حضرت عمر و شرايط آن روز سازگار نبوده است

 . نيز در مضيقه بوده اند...) كاغذ و قلم و افراد با سواد و(ساير امكانات 
  
  
پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  هر حديثي را به مناسبتي خـاص فرمـوده بودنـد     -2
 )موالهحديث من كنت مواله فعذا علي (: مشهورترين آن(

عده اي بـا حضـرت علـي     كدورتكه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم ، آنرا به خاطر 
خوب ما مـي دانـيم   ) فرمودند ولي شيعه از آن برداشت خالفت منصوص كرده است

كه نقل همين حديث باعث وجود چه تفرقـه عظيمـي در امـت اسـالمي و انشـعاب      
خـوب اگـر حضـرت    ... نشد ودائمي آن به شيعه و سني شد و چه خونها كه ريخته 

عمر اجازه مي داد هر كسي هر حديثي را به دلخواه خود بيان كند و تحليل خـودش  
  ! را بر آن بار كند كه ريشة اسالم در همان قرن اول هجري كنده شده بود

با روحيه اي كه از اعراب  و شرايط آن روزگار سـراغ داريـم بسـيار محتمـل      -3
ت قرآن مخلوط كنند زيرا گوينده و ناقل هـر دوي آنهـا   بوده كه آنها احاديث را با آيا

البته براي ما كه در قرن بيسـتم هسـتيم   . پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  بوده است
شايد اين نكته اي عجيب باشد ولي مطمئن باشيد اگر حضرت عمـر اجـازه مكتـوب    
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نين درجـه اي از  كردن احاديث را داده بود اكنون قرآني كه در دست ما بود داراي چ
. خلوص و اطمينان نبود و چه بسا سرنوشتي بدتر از تورات و انجيل را پيدا مي كـرد 

شـيعه ايـن   (يك نفر عرب بدوي براي آموختن قرآن، به نزد عبداهللا مسعود مـي آيـد   
توانـد تلفـظ    كند نمـي  عبداهللا ابن مسعود آنچه تالش مي) شخص را خيلي قبول دارد

شـود و بـه آن عـرب     عرب بياموزد پـس در انتهـا عصـباني مـي    طعام االثيم را به آن 
خـوب، حتمـاً   !!! آري: گويـد  و آن عرب مي! مي تواني بگويي طعام الفجار؟: گويد مي

پـس مطمـئن   . شـود  رگهاي گردن هر شيعه يا سني با شنيدن اين موضوع سـرخ مـي  
كـه مـي   باشيد اگر همين سهل انگاريها در كتابت قرآن يا احاديث رخ مـي داد چهـا   

 !!! شد؟ و چها كه نمي شد
پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  هر حديثي را در موقعيتي خـاص بيـان مـي     -

كردند و برخي احاديث نيز ناسخ و منسوخ دارد آيا تصـميم حضـرت عمـر بازتـاب     
 طبيعي از چنين شرايط رئاليستي نبوده است؟

از كاتبان وحي بـه نـام   در زمان حيات پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  يكي  -
عبداهللا ابي سرح در آيات قرآن دست مي برد و بعد فرار مي كند و به مكـه مـي رود   
خوب وقتي كسي از خدا نمي ترسد و جلوي چشـم پيـامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم       
چنين كاري آن هم با قرآن مي كند چه تضميني است براي وقتي كه پيامبر اكرم صلي 

جهان رفته اند و نمي توانند مچ دروغگـو را بگيرنـد؟ آن هـم بـا      اهللا عليه و سلم  از
 . احاديث كه بالغت قرآن را نداشته و امكان جعل آن بوده است

  
 

  اتهامات متفرقه ديگر  –7
برخي مي گويند چرا هنوز بدن مبارك پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  دفن شـده   •

ه براي ما كـه در قـرن بيسـتم در    عده اي در سقيفه مشغول انتخاب خليفه بودند؟ البت
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نظامات خاص شهري و دولتي زندگي مي كنيم مساله عجيب است زيرا مـا از زاويـه   
 :ديد خود به موضوع نگاه مي كنيم ولي لحظه اي به آن زمان برويم

تمام مورخين متفق القولند كه قبل از هجرت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم، بين  -
تاريخي و طوالني وجود داشته و حتـي يكـي از علـل     دو قبيلة اوس و خزرج نزاعي

موفقيت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در جلب دعوت انصار و هجرت به مدينه ريشه 
 . در همين اختالف آنها دارد

 23ابوبكر از كودكي با پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  همنشين بوده و در طـول   -
ضـمن  . حظه اي از كنار او دور نشده اسـت سال بعثت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم ، ل

اينكه او در همان فرهنگ رشد كرده و دقيقاً عادات قومي و قبيله اي را به خوبي مـي  
او مرد مصلحت انديش و پخته اي بـوده و قـريش در همـه زمينـه هـا بـا او       . دانسته

آيا مـي تـوان تصـور كـرد كـه او از رقابـت ديرينـه اوس و        . مشورت مي كرده است
با يكديگر و احتمال نزاع بين اين دو قبيله در صورت انتخاب خليفـه از بـين    خزرج

يكي از دو قبيله، بي خبر بوده است؟ پس آيا تشخيص او درست نبـوده كـه اگـر بـه     
سقيفه نرود و سرگرم تدفين پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  شود ريشـه اسـالم در   

بعـدي، احتمـال حملـه قبايـل راهـزن بـه       با عنايت به اتفاقات . (جا كنده خواهد شد
مدينه، شورش گسترده اهل رده و سرپيچي از خوانـدن نمـاز و پـرداختن زكـات بـه      
...) اضافه نقشه هايي كه ابوسفيان در سر داشته و اقوام پراكنده و زخم خوردة يهود و

 قرن 14آري براي ما كه در قرن بيستم، گوشة گرم اتاق خود نشسته ايم و از شرايط (
 )پيش بي خبريم بسيار راحت است كه حكم تكفير ديگران را صادر كنيم

  



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

شيوة انتخاب رهبر بر مبناي ) 1از جمله مدينه(در آن زمان در عربستان شمالي  -
و مانند اكنـون، روز انتخابـات از قبـل تعيـين     . شوري و آراء اكثريت مردم بوده است

د وجود نداشـته و اگـر مـردم بـا     شده و صندوق راي و ابطال آراء و از اين موار نمي
كسي دست بيعت مي دادند ديگر كار تمـام مـي شـد و محـال بـود بيعـت خـود را        

با توجه به نكات فوق، مجسم كنيد اگر ابوبكر و حضـرت عمـر در صـحنه     2.بشكنند
حاضر نمي شدند چنانچه يك نفر از بني اميه خليفه مي شد و يـا يـك نفـر از قبيلـه     

آمد؟ و مسلماً به جاي اخذ بيعـت اجبـاري    بر سر اسالم مي خزرج، آنوقت چه باليي
 .گذراندند ، تمام بني هاشم را از دم تيغ مي)ع(از حضرت علي

مي دانيم كه شرايط با رحلت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بسيار حساس شـد   -
و تعدادي از قبايل پس از شنيدن خبر وفات پيـامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم ، مرتـد      

بـه عـالوة امكـان حملـه     . هر لحظه امكان گسترش اين ارتداد وجود داشت شدند و
 ...قبايل راهزن به مدينه و

افرادي مانند ابوسفيان بسيار عالقه داشتند كه اوضاع به وضعيت سابق برگردد  -
بـوده كـه تمـام    ) ع(اصرار ابوسفيان با بيعت بـا حضـرت علـي    : و مهمترين دليل آن

__________________________________________________ 
 
. . البته مردم مدينه از اهالي عربستان جنوبي بوده كه معتقد به اصل شرافت خانوادگي و قداست الهـي و   1
ريشه در همين عقيـده  ) ع(در تعيين رهبر بوده اند شايد يكي از علل تمايل آنها به انتخاب حضرت علي . 

 . داشته باشد 
سال بعد و به دورة عثمان بر مي گردد كه عالوه بر اينكه علـل فراوانـي داشـته     25عت شكني به اولين بي 2

توسط عده معدودي بيعت شكسته شد و يكي دو نفر با چهره نقاب زده و به صورت مخفيانـه وارد خانـه   
در . اشـتند  عثمان شده و او را كشتند و گرنه حتي آن عده معدود بيرون خانه نيز قصد كشتن عثمـان را ند 

نيز بايد گفت نيمي از جمعيت كوفه  را موالي ايراني تشـكيل  ) ع(مورد بيعت شكني كوفيان با امام حسين 
سـال   50مي دادند و اصوال كوفه شهر جديدالتاسيسي بوده كه از حالت قبيله اي خارج شـده و زمـان نيـز    

عت نكرده وفقط به ايشان نامه نوشته پس از جريانات مورد بحث بوده ضمن اينكه كوفيان با امام حسين بي
 . . . بودند و 
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نيز به او پاسخ مي دهند كـه چقـدر   ) ع(د و حضرت علي مورخين آنرا تاييد كرده ان
اكنون بايد پرسيد ابوسفيان چـه نقشـه هـايي در    . كينة تو نسبت به اسالم طوالني شد

 .واهللا اعلم 1؟ سر داشته
اكنون در كنار اين مسائل بحراني در تاريخ مي خوانيم كه در سقيفه ضمن جر  -

خصوص انتخاب خليفه در مي گيـرد   و بحثهاي حادي كه ميان انصار و مهاجرين در
تـدفين  : اكنون با جمع بندي تمام اين مـوارد  2!شود دستها به قبضه شمشير نزديك مي

؟ ضمن اينكه حضرت علـي   پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  مهمتر بوده يا انتخاب خليفه
لي و ضمن اينكه پيامبر اكـرم صـ   3.اند عهده دار اين وظيفه بوده... و ابن عباس و) ع(

اهللا عليه و سلم  صلح ميان مسلمانان و جلوگيري از تفرقه و خـونريزي را برتـرين و   
 ... مهمترين وظيفه هر مسلمان مي دانسته اند

در انتها الزم به ذكر است كه در برخي از منابع آمده كه عمر و ابوبكر پـس از   -
ل صحت اين روايـت  البته احتما. نماز بر پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  به سقيفه رفتند

زياد است زيرا در رواياتي ديگر مي خوانيم كه ابوعبيده جراح و زيد ابن سـهل، قبـر   
پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  را ترتيب دادند و طبـق روايـات قطعـي مـي دانـيم كـه       
ابوعبيده در سقيفه حاضر بوده و جزء اولين نفراتي بوده كه با ابوبكر بيعت كرده و در 

__________________________________________________ 
 
 .ن بي خبر نبوده اند آهم از ) ع(كه صددرصد حضرت علي  1
اكثر مورخين در اين رابطه متفق القولند و اين از نكاتي است كه جاي هيچ شكي ندارد پيامدهاي بعـدي   2

  .آنرا خودتان حدس بزنيد 
ك عايشه گنجايش بيش از چند نفر را نداشته اسـت كـه مـا از    نكته جالب توجه ديگر اينكه حجره كوچ 3

حضرت علـي و هـيچ   . همه انصار و مهاجر انتظار داريم در مراسم تدفين پيامبر اكردم شركت كرده باشند 
 .يك از بني هاشم نيز آنها را در آن زمان به خاطر اينكار مورد شماتت قرار ندادند 
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پس محال است كه در هر دو مكـان حضـور   . هم به سزايي داشته استپيروزي او س
 1.داشته باشد

يكي ديگر از اتهامات وارد بر حضرت عمر اين اسـت كـه او صـيغه زنـان را      •
 ولي ما مي دانيم كه 2. ممنوع كرد

افراد بي ظرفيتي مانند خالد ابن وليد در جنگها سراغ هر زني كه مي خواستند  -
شته و بعد او را صيغه مي كردند مسلم است كه حضـرت عمـر،   رفته و شوهر او را ك

   3.براي بستن باب چنين مواردي صيغه را ممنوع كرده
در زمان حضرت عمر، وضع مسلمانها به خاطر فتوحات بي شمار خوب شده  -

ظرفيت با استفاده از جواز صيغه، بنيان خانواده را رو بـه ضـعف و    و مسلماً عرب بي
 .استسقوط و تهديد برده 

از آنجا كه برخي از زنان عرب هنوز در حال و هواي دوران جاهليت بوده اند  -
مسلم است كه از اين طريق براي خودشان دكان بـاز كـرده و موقـع دسـتگير شـدن،      

و هزاران دليل ديگر كه ما به علت اينكه در آن زمان نبوده . كرده اند صيغه را بهانه مي
 .ايم و تهمت و افتراء مي زنيمدانيم و فقط نشسته  ايم آنرا نمي

به نكاتي از اين قبيل بر مـي خـوريم    4در افسانه هاي شيعه و مداحي مداحان •
 5بـوده انـد   ... حسود، ترسو، بخيل، منافق، كافر و: كه حضرت عمر و حضرت ابوبكر

__________________________________________________ 
 
 –هـادي خـاتمي    –جرجـي زيـدان و گوسـتاو لوبـون      –و عـرب  نقد و بررسي دو كتاب تمدن اسالم  1

 341انتشارات كتابخانه صدر ص 
 . . . !!!جالب است كه علل تنفر عوام و روحانيون از عمر يكي دو تا نيست  2

 . . .عمر ذاتا مخالف جنس زن بوده بر عكس خالد : شايد يكي از علل دشمني عمر با خالد اين بوده كه  3
قيقات علمي محققين روانشناس تاريخ شناس جامعه شناس دين شناس قرآن شـناس غيـر   و حتي در تح 4

 !!!متعصب 
سال همنشيني با پيامبر چه نتايج جالبي در بر داشته است و پيامبر نيز نه تنها نتوانسته  25جالب است كه  5

 .كنار خود نرانده است  آنها را تغيير دهد بلكه به آنها دختر داده و از آنها دختر گرفته و آنها را از
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بـار   70شود كه چگونه يـك نفـر حسـود،     و صد البته اين سئوال براي من مطرح مي
ه اگر علي نبود حضرت عمر هالك مي شد؟ و يا ابوبكر كه مرتـب  درباره رقيبش گفت

چطور ابوبكر بخيل، مرتب بـرده هـاي   . مي گفته مرا رها كنيد و با ديگري بيعت كنيد
را در مكه با آن مبالغ گزاف مـي خريـده و آزاد مـي كـرده     ) مانند بالل (تازه مسلمان 
بر صلي اهللا عليه و سلم  بـا اينكـه   اند ولي ما مي بينيم پيام گويند ترسو بوده است؟ مي

از قبيله مطرح قريش بوده آنهمه در مكه مورد آزار و اذيت قرار مي گيـرد آنگـاه آيـا    
مي توان باور كرد كه حضرت عمر و ابوبكر كـه از دو قبيلـه كـم اهميـت بـوده انـد       

؟ و چگونه است كه عمربن عبدود وقتي از خندق  اند كرده براحتي در مكه زندگي مي
ه اين طرف مي پرد نام حضـرت عمـر را صـدا مـي زنـد، اگـر حضـرت عمـر آدم         ب

ترسويي بوده آيا مسخره نيست كه قهرمان عرب، نام يك نفر ترسـو را بـراي مبـارزه    
چگونه است . صدا كند؟ مي گوييد آنها براي اينكه بعدها خليفه شوند مسلمان شدند

في مي كنيد در ايـن مـورد خـاص،    اين آدمهايي كه شما آنها را نادان و كم اطالع معر
سال ديگر خليفـه شـد؟ عـالوه بـر      23شود  برند مي مي اينقدر زرنگ مي شوند كه پي

اينكه اين دو نفر چه سوء استفاده اي از خالفت كردند كه نيتشـان خالفـت بـوده تـا     
آخرت و حتي دنياي خود را براي آن به باد داده باشند؟ آيا پس از خود، خالفـت را  

؟ آيا كاخي ساخته يا كنيزكاني خريدند؟ يا تبليغ گر  دين  د يا قبيله خود دادندبه فرزن
 ؟  و انديشه جديدي بودند

آيا منافق، حاضر است براي چيزي كه به آن ايمان نـدارد مرتـب پـول خـرج      •
كند؟ از جانش بگذرد؟ ما ايراني ها حتي در مواردي كه به آن ايمان داريم مي ترسيم 

 . ز بذل جان نيز بعضاً  ابا داريمپول خرج كنيم و ا
در طول تاريخ، تمام تالشها، جنايتهـا، و اهـداف شـوم يـك ريشـه و مبنـاي        •

اكنـون مـا   . اقتصادي داشته است زيرا با پول است كه مي توان به ساير اهداف رسـيد 
گذشـتند و  ... بينيم كه عمر و ابوبكر از مال و جان و وطـن و خـانواده و   در تاريخ مي
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ي خالفت خود يك نفر از اقوام خود را منصب نداده و يك دينار از بيـت  حتي در ط
 . پس خدا به داد شما در شب اول قبر برسد. المال برداشت نكردند

توزيع ناعادالنه بيت المال يكي ديگر از ايرادات شيعه به حضرت عمـر اسـت    •
مان را در فهرست زيرا او سهم زنان پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  را بيشتر داده نام سل

سـابقين و  ) سـلمان منـا اهـل البيـت    : بر اساس حديث پيـامبر (كند  اهل بيت ثبت مي
من كاري به اينكه كار حضرت عمر ... مهاجرين در اسالم را سهم بيشتري مي دهد و

بـر  (درست بوده يا اشتباه ندارم زيرا از شرايط و اوضاع و احوال آن زمان بي اطالعم 
ن شيعه كه از تمـامي شـرايط اجتمـاعي و حتـي روانشناسـي       خالف برخي نويسندگا

ولي شما هم كه مانند ايشان عمل مـي كنيـد   )   ! افراد در تمام دورانهاي تاريخ مطلعند
ايـد بـراي    قائـل شـده  ... شما هم براي خانواده هاي شهدا هزار و يك امتيـاز و وام و 

ل مي كنيد حق ايراد گرفتن پس شما هم كه مانند او عم... رزمندگان براي جانبازان و
دقت كنيد كه مثال طلحه در احد، دستش را جلوي شمشـيري كـه   ... ((به او را نداريد

به طرف پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  مي آمده مي گيرد تـا پيـامبر صـلي اهللا عليـه و     
تو خود حديث مفصل بخوان ... شود و سلم  كشته نشود و دستش از همانجا شل مي

 ))لاز اين مجم
  
  
  
  
 :افسانه قلم و دوات •

گويـد ابـن    كند و مـي  روايت مي سعيد بن جبير: گويد همچنين ابوجعفر طبري مي
! روز پنجشـنبه يـي   روز پنجشـنبه و چـه  : مي گفـت ! عباس كه خدايش رحمت كناد

روز  آن: سپس چندان گريست كه اشك چشمش ريگها را خيس كـرد، بـه او گفتـيم   
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د كه بيمـاري رسـول خـدا صـلي اهللا عليـه وسـلم        روزي بو: پنجشنبه چه بود؟ گفت
براي من لوحه و دوات يا فرمود استخوان كتف و دواتي بياوريد  سخت شد و فرمود

 فرمـود . تا براي شما چيزي بنويسم كه پس از من گمـراه مشـويدآنان سـتيز كردنـد    

آنـان   شـود  برخيزيد و بيرون رويد و در حضور هيچ پيامبري شايسـته نيسـت نـزاع   
آنـان خواسـتند    گويـد  بپرسيد چه مـي ! گويد؟ شود، آيا هذيان مي او را چه مي: دگفتن

من در آنم بهتر از چيزي است  رهايم كنيد كه آنچه :سخن خود را تكرار كنند فرمود
مشـركان را   سفارش كرد و فرمـود  و سپس در سه مورد كه مرا به آن فرا مي خوانيد

گان همان گونه كه من جايزه مي دادم جايزه نمايند از جزيرة العرب بيرون كنيد، و به
وصـيت سـوم عمـدا سـكوت كـرد در       پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم  در مـورد   دهيد

  .صورتي هم كه فرموده است من فراموش كردم
كـه پيـامبر اكـرم صـلي اهللا عليـه و سـلم  در        1در برخي متون شيعه و سني آمـده 

و انصـار درخواسـت قلـم و     آخرين روزهاي عمر خود در حضور برخـي از مهـاجر  
ولي حضرت عمر مانع ! كاغذ كردند تا چيزي بنويسند كه آنها تا قيامت گمراه نشوند

  :شود در اينجا برخي سئواالت در ذهن انسان، مطرح مي  2!اينكار شد
يعني عـدم گمراهـي   (چرا پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  كار به اين مهمي  -

و در شرايط مناسب تري انجام ندادند؟ مثال در حضور  را زودتر) امت تا روز قيامت
همه در مسجد مدينه تا كسي جرات مخالفت نداشته و يا بعداً نتواند انكـار و حاشـا   

 كند؟

ما طبق صريح آيات قرآن كريم مي دانيم كه پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم   -
ولي در اينجا نعوذ باهللا   }٣:جمالنَّ {] َوَما يَْنِطُق َعِن الَھَوى[:حرف بيهوده نمي زنند

__________________________________________________ 
 
 .صحيح نيستد در متون شيعه و سني طبق تحقيق استادان بي طرف ، بسياري از موار 1
حتي  در برخي متون قديمي مانند ابن سعد آمده كه پيامبر فرمودند قلم و دوات بياوريد تا ابـوبكر را بـه    2

  .قبول كنيم چون ايشان امي بوده اند ولي ما حتي همين قضيه را هم نمي توانيم . عنوان جانشين بنويسم 
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گفتن كلمه اكتب يعني بنويسم به جاي املي - 1: پيامبر اكرم چند كار بيهوده كرده اند
يعني بگويم تا شما بنويسيد در صورتي كه ايشان طبق صريح آيات قرآن و شواهد 

 ايشان افصح عرب بوده اند و اعراب براي بيان هر. تاريخي، سواد نوشتن نداشته اند
جاعل دروغگوي  -2املي : مي گفتند مقصودي كلمه اي خاص دارند كه اينجا بايد

چيزي بنويسم كه : گويد اين حديث، در ادامه از زبان پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  مي
كه چنين چيزي هم طبق صريح قرآن و شواهد متعدد تاريخي : تا ابد گمراه نشويد

كند و تعالي هر جامعه  و زوال را طي مي هر تمدني دوران تولد و رشد. محال است
تواند جلوي  همانگونه كه صرف وجود قرآن نمي. اي بسته به خود آن مردم است

تواند جلوي  بدبختي يك جامعه را بگيرد به طريق اولي صرف سخن پيامبر نيز نمي
تا كنون نيز حتي يك تمدن هم نداشته ايم كه هميشه در مسير . گمراهي را بگيرد

به تاخير انداختن چنين سخن مهمي كه جلوي   -3. ت و تعالي بوده باشدپيشرف
گناهي ) يعني نزديك مرگ(گمراهي امت تا قيامت را مي گيرد آن هم تا آن شرايط 

اگر سخن ايشان فرمان خدا بوده كه بايد هم زودتر مي گفتند و  - 4نابخشودني است 
واست شخصي ايشان بوده كه و اگر درخ. هم در همان شرايط به هر حال مي گفتند

گويد سومي را نگفتند كه در صورت صحت همين نشان مي  نهايتا راوي مي -5. فبها
 . دهد كه ايشان امر خالفت را به سكوت برگزار كردند

اگر منظور پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در غدير خم، اعالم خالفت حضـرت   -
وشتن همين موضوع را داشته اند بوده و در هنگام نوشتن وصيت نيز قصد ن) ع(علي 

هزار نفر در غدير و تصريح به اين موضوع توسط  120آيا حضور و شهادت و بيعت 
محكمتر و ) كه نوشته هم شده(پيامبر در آن لحظه و پشتوانه خداوندي طي آية تبليغ 

پر اعتبار تر بوده يا نوشتن مطلبي در بستر بيماري در اتاقي كوچك و در حضور عده 
 عدود؟ اي م

شيعه معتقد است كه اگر پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم  ايـن وصـيت را  مـي       -
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) البته طبق برخـي روايـات سفارشـات خـود را گفتـه انـد      (نوشت يا حتي مي گفت 
اين سخن يعني اگر پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم    . انحرافي در اسالم حادث نمي شد

طـور شـما معتقديـد يـك سـخن      چ. مي نوشت و يا  مي گفت همه قبول مي كردند
پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در بستر بيماري در حضور عده اي معدود مـورد قبـول   

كه در روز ) آيه تبليغ(واقع مي شده و حضرت عمر نگذاشت بنويسند ولي آية قرآن 
هزار نفر همراه با بيعت و سفارش پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم    120غدير در حضور 
پس اگر نوشـته مـي شـد از بيعـت     !!! توسط همه زير پا گذاشته شد؟صورت گرفت 

كردند پس چرا اينهمـه غصـه و    غدير كه محكمتر و پرشاهدتر نبود آنرا هم نقض مي
  داد و فرياد؟

ما در تاريخ، وقايع بيشمار و كم اهميتي را سراغ داريم كه حضرت عمر با آن  -
ي كسي به او توجه نداشـته و او  روحيه عجول و تند و تيز خود مخالفت مي كرده ول

هم به سرعت متوجه اشتباه خود شده و عذرخواهي مي كرده اسـت چطـور در ايـن    
 مورد به اين مهمي حرفش را به كرسي مي نشاند؟ 

روز قبل از اين با نصب حضرت علي در غدير خم به  70شيعه معتقد است  -
ْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي اليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُ [اليوم : خالفت آيه زير نازل شد

اكنون اگر ... امروز دين شما را كامل كردم :}٣:المائدة{] َوَرِضيُت لَُكُم اِ�ْسَ�َم ِدينًا
دين اسالم كامل شده و نعمت تمام، پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  چه چيز 

و آيا ! خداوند آنرا فراموش كرده باشدخواسته اند بيان كنند كه نعوذباهللا  ديگري را مي
 ! با عدم بيان آن دين اسالم را ناقص رها نكردند

ما در طول زندگاني پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  حتي يـك مـورد هـم سـراغ      -
حتي در جنگ احد بـا اينكـه   . نداريم كه ايشان از تصميم خود صرفه نظر كرده باشند

خود بـر نگشـته و  مـي فرماينـد درسـت       خورند از سخن مي دانسته اند شكست مي
چگونه است كـه در ايـن   . نيست پيامبري لباس رزم بپوشد و آن را از بدن خارج كند
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ايشان به خاطر حرف يك نفر ) يعني عدم انحراف امت تا قيامت(مورد به اين مهمي 
 !!! سكوت مي كنند

ر اديـان و  يكي از داليل محكم و معتبر و قوي مسلمانان در برابر پيـروان سـاي   -
آيا با قبول اين روايت كه  1دليلي بر اعجاز قرآن، امي و بيسواد بودن پيامبر اكرم است

شود؟ زيـرا پيـامبر    بيشتر شبيه افسانه است اين اصل مهم و قطعي زير پا گذاشته نمي
اكتب يعني بنويسم و نمـي فرماينـد املـي يعنـي مـي      : در متن اين افسانه مي فرمايند

 . يسيدگويم تا شما بنو
پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در موارد كم اهميـت تـر از ايـن هـم بـا وجـود        -

اميد نشده و پيام خود را ابالغ كرده است چرا در  سكوت نكرده نا... خطرات جاني و
كـه همـه   (اين مورد يعني عدم گمراهي امت تا قيامت، فقط به خاطر حرف يك نفـر  

 .ه و سكوت مي كنندناراحت شد) اند دانسته روحيه او را مي
بـه  ) ع(آيا صرف نوشتن يك جمله حتي اگـر منظـور تعيـين حضـرت علـي       -

تواند جلوي گمراهي و عدم انحراف مسلمين تا روز قيامـت را   خالفت بوده باشد مي
بگيرد؟ و اگر چنين چيزي امكان پذير اسـت بسـيار شايسـته و بـه جـا بلكـه الزم و       

نه از نقطه نظر . از سوي خداوند ذكر شودواجب بوده كه چنين جمله اي در قرآن و 
علمي و نه از نظر تاريخي چنين چيزي محال است كـه يـك جملـه بتوانـد تـا قيـام       

 2.قيامت باعث سعادت ملتي شود
چرا مي گويند حضرت عمر در جريان غدير ناراحت نشـد و حتـي بـه علـي      -

شدي ولـي در   گفت به به كه تو اي علي از امروز موالي من و هر زن و مرد مسلمان
 .كند اينجا هنوز پيامبر لب از لب باز نكرده اعتراض مي

__________________________________________________ 
 
   يمراجعه كنيد به كتاب پيامبر امي از مرتضي مطهر 1
ان اهللا ال يغيروا ما بقوم حتي يغيـروا  : بلكه خداوند در قرآن سعادت يك ملت را اينگونه بيان مي فرمايد  2

 .ان را تغيير دهند خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر اينكه آنها خودش. ما بانفسهم 
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حضرت عمر به شهادت اكثر روايات تـاريخي مـردي بسـيار سـاده دل بـوده       -
شود كه مي فهمد قصـد پيـامبر صـلي اهللا عليـه و      چگونه در اينجا اينقدر باهوش مي

 .به خالفت است) ع(سلم  انتخاب حضرت علي
معتقديد كه عمر و ابوبكر در آخرين روزهـاي حيـات   شما در داستان ديگري  -

پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم  در سپاه اسامه در بيرون مدينه بوده اند و آنقدر تعلل 
مي كنند كه پيامبر فوت كند و آنگاه با شنيدن خبر فوت به مدينه بر مي گردنـد پـس   

يا در جايي ديگر مي نويسيد ! عمر و ابوبكر در آن لحظه كنار پيامبر چكار داشته اند؟
وقتي خبر رحلت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  گفته شد حضرت عمر شمشير كشـيد  
و گفت هر كس بگويد پيامبر مرده من او را مي كشم و او اينكار را كـرد تـا فرصـت    
باشد ابوبكر از منزل همسر دومش در سنح ـ بيرون مدينه ـ بـه مدينـه بيايـد و زمـام       

براستي  عمر و ابوبكر در آن روزها كجا بودند؟ در مدينه، . دست بگيردخالفت را به 
براسـتي بـه چـه دليـل، در مـورد      ... در سنح، در سپاه اسامه، امام جماعت مسـجد و 

داستانهايي كه اينهمه درباره آنها شك و شبهه وجود دارد آخرت خودمـان را بـه بـاد    
 ! مي دهيم؟

مدينه مي بيند كه لباسش را باال مي  روزي ابن عباس حضرت عمر را در بازار -
حضرت عمر، متوجه ابن عبـاس  . زند و چند ضربه شالق روي پاي خودش مي زند

حضـرت  . نـه : گويد علت اينكار را مي داني؟ ابن عباس مي: گويد شود و به او مي مي
دارم تنبيـه  ... خودم را به خاطر آن حرفي كه گفتم پيـامبر نمـرده و   : (گويد عمر    مي

يعني به خاطر يك برداشت اشتباه داشته خودش را تنبيه مي كرده آن وقت ) كنم  مي
ممكن است در حضور پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم  چنـين سـخني را گفتـه باشـد؟      

در حقيقت ايـن مـاييم كـه داريـم هـذيان مـي       . گويد اين مرد دارد هذيان مي: يعني(
 !!!) گوييم
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شاره و در غدير تصريح شده ديگر چه در قرآن ا) ع(اگر انتخاب حضرت علي -
 نيازي به نوشتن آن بوده است ؟

ايـن  ) يا حتـي در مدينـه يـا مكـه    (چرا پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در غدير  -
نوشته را با اخذ تاييد ساير روساي قبايل كه حاضر بودند انجام ندادند؟ براستي چـرا  

 ":فشـاري كـرده و مـي گوينـد    روضه خوانها اينقدر بـا آه و نالـه روي ايـن قضـيه پا    
چرا شـما   "نگذاشتند پيامبر آخرين وصيت خود را انجام داده و جانشين تعيين كند؟

مردم را اينقدر احمق فرض كرده ايد؟ مگر شما معتقد نيستيد پيـامبر اكـرم صـلي اهللا    
هزار نفر علي را بـه عنـوان جانشـين     120روز قبل در غدير جلوي  70عليه و سلم  
 معرفي كرد؟

ما مي دانيم پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  در طول عمر گهربار خـود هـر    -
تصميم يا سخن را بر مبناي اشارات الهي انجام مي دادند و هيچگاه بنا به ميـل خـود   

و دقيقاً به همين علت هيچگاه هيچ چيزي مـانع ايشـان در بيـان     1چيزي نمي گفتند 
اجازه نداشتند در گفتن حـق ـ نعوذبـاهللا ـ     به عبارتي ديگر ايشان حتي . حقيقت نشد
اكنون چرا فقط در همين يك مـورد  . يا موضوعي را مسكوت بگذارند. كوتاهي كنند

 فقط به خاطر سخن يك نفر سكوت مي كنند؟ ) آن هم به اين مهمي(

نويسنده و گوينده شيعه از هر طرف يك چيزي را مي چيند تا بر عليه  -
: كه در صحيح بخاري نام حضرت عمر آمده او گفته آنجا! حضرت عمر به كار ببرد

اين مرد هذيان : درد بر او چيره شده و آنجا كه نام شخص نيامده گوينده گفته
حاال از كجا آن سخن را حضرت عمر گفته و اين سخن را يك نفر ديگر؟ . گويد مي

د چرا نباي) هجران، مهاجرت(تازه هجر به خودي خود معناي دور شده را مي دهد 
هجر را دوري و فراغ ترجه كنيم به خصوص كه  گوينده در ادامه گفته عزيمت 

__________________________________________________ 
 
  } 3:النَّجم{] وما ينْطقُ عنِ الهوى[ 1
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شود برادران من در ادامه باز هم به صورت  بخوانيد؟ البته كار به همينجا ختم نمي
شود  مگر مي: چينشي و نيمه جويده عمل مي كنند آنها در تحليل قضيه مي گويند

و ما ينطق عن : ؟ مگر قرآن درباره او نگفتهپيامبر صلي اهللا عليه و سلم  هذيان بگويد
ولي برادران من ادامه آيه را هم . گويد الهوي او از روي هوي و هوس سخن نمي

او از  :}٣/۴:النَّجم{] إِْن ھَُو إِ�َّ َوْحٌي يُوَحى []َوَما يَْنِطُق َعِن الَھَوى[: بخوانيد
ز جانب وحي الهي گويد بلكه اين قرآن ا روي هوي و از پيش خودش چيزي نمي

اين يعني آنكه وقتي پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در مقام ابالغ آيات الهي . است
ولي . گويد يا چيزي بر مطالب الهي كم و اضافه نمي كند است از خودش چيزي نمي

و ) بگو من نيز بشري مانند شما هستم(انما انا بشر مثلكم است : در ساير موارد
آزادي اسراي بدر در مقابل فديه، :  بي شماري مانند  اتآي.داراي رغبات شخصي

مويد سخن ماست كه ايشان چه بسا سخناني مطابق .. عبئس شدن در برابر كور، و
گويد طبق  شيعه در تحليل شان نزول آيه اكمال مي. اند طبيعت بشري خود مي گفته

ات كردند ديگر روز بعد كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  وف 81حديث ابن عباس تا 
خوب  آيا در خواست پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  جهت نوشتن . آيه اي نازل نشد

وصيت به الزام وحي و دستوري از ناحيه خداوند بوده يا نه؟ اگر طبق وحي بوده 
روز اين امر به اين مهمي را به تعويق انداختند؟ و چرا ابالغ نكردند؟ و آيا با  81چرا 

خداوند نعوذباهللا مرتكب معصيتي نشدند؟  و اگر اين مورد از  عدم ابالغ فرمان
شود با  رغبات شخصي ايشان بوده كه پيش از اين نيز اصحاب مي دانسته اند كه مي

اصل شوري كه در قرآن آنهمه پيرامون آن آيه (نظرات شخصي ايشان مخالفت كرد 
وج از مدينه براي مانند خر) موافقت كه نيازي به شوي ندارد. آمده يعني مخالفت

نبرد احد كه اكثريت جوانان انصار موافق خروج بوده و پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  
و ساير افراد مسن مخالف بودند ولي نظر اكثريت غلبه مي كند و مسلمانها شكست 

به . شود شوند ولي كسي مورد لعن و نفرين واقع نمي نفر كشته مي 70مي خورند و 
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ييد پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  دو مورد از اين سه مورد را به هر حال شما مي گو
چرا؟ آيا سكوت . صورت شفاهي ايراد فرمودند ولي در مورد سوم سكوت كردند

َوَما [آيه ايشان به اشاره وحي بوده يا تصميم شخصي ايشان بوده؟ اگر شما معتقديد 

مسلما سكوت او . گويد خن نمياو از روي هوي س: }٣:النَّجم{] يَْنِطُق َعِن الھََوى
 .و به اشاره وحي فقط دو مورد را بيان كرده اند!!! نيز از روي هوي نيست

  
 

آيا به عقيده شيعه داستانهايي مانند وجود سايه بان در جنگ احـد يـا بـدر يـا      -
وجود اشخاصي در تاريخ مانند ابن سباء موهوم و افسانه نيست؟ در تاريخ هم آمـده  

نيز موجود است؟ ولي آيا همه اينها دليل بر صحت است يا اينكه در كتب اهل سنت 
انسان بايد به عقل و شـعورش رجـوع كنـد؟ حتـي اسـاتيدي ماننـد دكتـر شـهيدي         

در صـورتيكه ايـن   . را دروغ مي داننـد ) در تحريك ابن ملجم(داستانهايي مانند قطام 
همانطور كـه آقـاي   داستان هيچ نفع و ضرري براي كسي نداشته ولي با اينحال قطعاً 

 چرا نبايد چنين داستانهايي دروغ باشد؟ . شهيدي فرموده اند دروغ محض است

نويسنده روماني كنستان ويرژيل گئورگيو كه   نمي توان او را به سـني بـودن    -
ترجمـه ذبـيح اهللا   (محمـد پيـامبري كـه از نـو بايـد شـناخت       : متهم كـرد در كتـاب  

 : 1ويدگ در رابطه با اين افسانه مي)منصوري
برخي از تذكره نويسان گفته اند كه چند ساعت قبل از مـرگ، محمـد  صـلي اهللا    
عليه و سلم  درخواست كرد كه كاتبي بيايد تا اينكه آخرين وصاياي او را بنويسـد و  

__________________________________________________ 
 
جالب است كه بدانيد اين نويسنده مانند نويسندگان ما گوشه خانـه ننشسـته و طبـق خـواب و خيـاالت       1

خود و يا مطابق احساسات مذهبي خود ، اين كتاب را ننوشته بلكه تمام متون اسـالمي را مطالعـه كـرده و    
طه با  ابوذر غفاري  به عربستان رفته و منطقه اي كه قبيله ابوذر در آن زندگي مي كرده است را حتي درراب

 !از نزديك ديده و بعد دست به قلم برده است 
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ولي اين روايت خيلـي  ! اما نتوانست. قصد داشته است كه جانشين خود را تعيين كند
هللا عليه و سلم  قوي تر و بااراده تر از آن بـود  ضعيف است براي اينكه محمد صلي ا

كه در مورد مساله اي مانند موضوع تعيين جانشين خود كه براي دنياي اسالم اهميت 
حياتي داشته دچار ترديد شود و نتواند نظريه خود را بگويد با توجه به اينكه محمـد   

رچـه مـي گفـت از    صلي اهللا عليه و سلم  طوري در اطرافيان نفوذ كالم داشت كـه ه 
محمد صلي اهللا عليه و سلم  كه در هشتاد جنگ كوچـك  . طرف آنها پذيرفته مي شد

و بزرگ شركت كرد و فرماندهي آن جنگها را به عهده داشت دليرتـر از آن بـود كـه    
نتواند جانشين خود را تعيين نمايد و دچار رودربايستي شود و لذا اين روايـت قابـل   

 .قبول نيست
ك قوة تخيل خود را به آن زمان ببريم و فرض كنيم چنـين اتفـاق   بياييد با كم -

اكنون نگاه كنيد چه كساني در كنار پيامبر صلي اهللا عليه و سلم   حضور . افتاده است
عمر، ابوبكر، عمار، عثمان، ابـوذر، سـلمان،    عايشه، فاطمه، علي ،: مانند هميشه. دارند

ز ايـن افـراد سـابقه مخالفـت سـراغ      خوب به جز عمر از هيچيـك ا ... طلحه، زبير و
ولـي در  ) نق زدنهاي عايشه هميشه مربوط به مسائل خـانوادگي بـوده اسـت   (نداريم 

داستان وصيت،  مي خوانيم كه در حضور پيامبر صلي اهللا عليه و سلم ، غائله و بلـوا  
آيا نبايد در ايـن قصـه شـك    ! يعني دست كم نيمي از افراد مخالفت كردند. به پا شد
  كرد؟
حتي اگر اين داستان درست هم باشد دقيقاً نشان دهنده اين موضوع است كه  -

پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  در غدير يا قبل از آن براي مـردم جانشـيني تعيـين    
و براي يك محقق بي طرف خيلي تيز بين غير متعصب كه شيعه يا سني . نكرده است

بر صلي اهللا عليه و سـلم  قصـد داشـته    نيست، بسيار دشوار است كه حدس بزند پيام
 .علي را معرفي كند يا ابوبكر را
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از كجا معلوم، سخن حضرت عمر از ديد ما و از فرهنگ ما يك سخن ناپسند  -
است و از كجا معلوم اين سخن، رمزي بين حضرت عمر و پيامبر صـلي اهللا عليـه و   

 سلم  نبوده باشد؟ 

 1ه و سلم  معرفي ابوبكر نبوده است؟ از كجا معلوم، قصد پيامبر صلي اهللا علي -
ابـوبكر  . دقت كنيد كه جانشين بايد تا حدود زيادي مانند شخص قبلي بـوده باشـد  (

تقريبا همسن پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بوده، وضعيت ظاهري او نيز تـا حـدودي   
لم  شبيه پيامبر بوده، مصلحت بين و دورانديش بوده، مانند پيامبر صلي اهللا عليـه و سـ  

كه هميشه تسليم اوامر خدا بوده تا زمان رحلت پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم  حتـي    
 ...) يك مورد مخالفت از ابوبكر با پيامبر در تاريخ ثبت نشده است و

هميشه اطرافيان يك نفر وقتي او دارد از دنيا مي رود عنايت و توجه بيشـتري   -
حاضر كه در زمان حيات پيـامبر صـلي   شود باور كرد كه افراد  به او دارند چگونه مي

اهللا عليه و سلم  براي او آنهمه جانفشاني كردند در آن لحظات غمبار حتي يـك نفـر   
 بلند نشد تا دستور او را عملي كند؟

  
 منافقان مدينه  •

مي پرسند چرا پس از خالفت ابوبكر، خبـري از منافقـان    2برخي از محققين شيعه
د بگويند كه ايشـان نعوذبـاهللا، جـزو دار و دسـته     نيست و به طور تلويحي مي خواهن

  :پاسخ. منافقان بوده است

__________________________________________________ 
 
زيرا پذيرفتن چنـين  . براي درك بهتر اين جمله به قسمت غدير و سقيفه بخش جمع بندي مراجعه كنيد  1

ا با لعن و نفرين عمر و ابوبكر گذرانـده اسـت بسـيار سـخت و     جمله اي براي يك نفر شيعه كه عمري ر
 . حتي مضحك است 

 رجوع كنيد به تفسير نمونه ذيل آيه ابالغ 2
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هدف و نيت منافقان چه بود؟ از آيات قرآن و روايات و داسـتانهاي تـاريخي    -
متوجه مي شويم كه هدف آنها نابودي اسالم بوده آن هم به طـرق مختلـف، از رهـا    

تـا همدسـتي بـا    ...) بـدر و توسط عبداله ابن ابـي در  (كردن دسته جمعي سپاه اسالم 
و ابوبكر نه تنها در زمان حيات پيـامبر صـلي اهللا عليـه و    . يهوديان مدينه و كفار مكه

سلم  هيچگاه از رفتار آنها تبعيت نكرد بلكه پس از خالفت، به تاييد تمـام مـورخين   
و اسـالم را از  . را سـركوب كـرد  ...  طرف، شورش اهل رده و مدعيان پيـامبري و  بي

 3و چنان ثباتي در شبه جزيره ايجاد كرد كه پس از . وپاشي حتمي نجات دادخطر فر
سال، حضرت عمرابن خطاب حكومت را به دست گرفتـه و دو ابرقـدرت آن زمـان    

پس اهداف آنها با منافقـان، در يـك راسـتا نبـوده     . يعني ايران و روم به زانو درآمدند
  .است
و آيا ايـن  :... آيه تبليغ مي خوانيم در تفسير نمونه آيت اهللا مكارم شيرازي ذيل -

در حاليكه مي دانيم پـس از فـتح مكـه و سـيطره و نفـوذ      . آيه مربوط به منافقان بوده
اسالم در سراسر شـبه جزيـره عربسـتان، منافقـان از صـحنه اجتمـاع طـرد شـدند و         

يعني اينكه منافقـان   1. نيروهاي آنها در هم شكسته شد و هر چه داشتند در باطن بود
 .ضعيف شده و رو به نابودي مي رفتندت

ما مي دانيم كه مسلمين و حتي شخص پيامبر صلي اهللا عليه و سلم ، منافقـان   -
را نمي شناخته و حتي وجود آنها مشخص نبوده تا اين كه آيات قرآن از سوي خـدا  

به ابوبكر وحي مـي   -نعوذ باهللا  –خوب آيا . خبر از وجود چنين اشخاصي مي دهد
از چهره باطني منافقان و نيات شوم آنها در زمان خالفت او خبـري داشـته    شده تا ما
 .باشيم

__________________________________________________ 
 
وقتي مي خواهند ابوبكر را بكوبنـد  . اين هم يك نمونه ديگر از تحليلهاي گزينشي و از روي احساسات  1

مي خواهند صحت آيه تبليغ را ثابت كننـد مـي   مي گويند چرا در زمان او خبري از منافقان نيست و وقتي 
 . . . به قول دكتر شريعتي ايول . . . گويند در اواخر عمر پيامبر ، منافقان قلع و قمع شده بودند 
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منافق بودند چه تفاوتي ميـان  ) باهللا نعوذ(اگر حضرت عمر و حضرت ابوبكر  -
آنها با ساير منافقان مدينه است كه اين دو نفر مرتـب در راه اسـالم پـول خـرج مـي      

جنگها شركت مي كردند ولي منافقان گـاه  اين دو نفر در تمام ! كردند ولي منافقان نه
و بيگاه، ابوبكر هميشه مطيع محض دستورات پيـامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم  بـوده      

پيامبر صلي اهللا عليـه و  ! ولي منافقان نه) حتي در مورد امكان طالق دخترش، عايشه(
ليـه و  سلم  هيچ سمتي به منافقان نمي دادند ولي ابوبكر در حيات پيامبر صـلي اهللا ع 

 ... سلم  داراي سمتهاي مختلفي بوده و
در دو سال آخر حيات پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  نيـز تحـرك و فعاليـت و     -

 . خبري از منافقان نيست
بـوده انـد ولـي ابـوبكر از     ) در بين انصار(تقريباً تمامي منافقان از اهالي مدينه  -

وزگاران را مطالعـه كـرده انـد    كساني كه روابط قبيله اي در آن ر. مهاجرين مكه بوده
 . منظور من را بهتر   مي فهمند

شورش رده و پس از آن حمله به سه امپراطوري فرصتي براي ظهـور صـنف    -
 .منافق را نمي داده است

در تاريخ حتي يك مورد هم ثبت نشده كه عمر و ابوبكر كاري كرده باشند كه  -
نـه بـه كسـي منصـبي دادنـد نـه        1)تا آنها راضي و ساكت شوند(به نفع منافقان بوده 

شـيعه بنـا بـه چـه     (!) پس محقق . المالي و نه سخني كه آنها را راضي نگهدارند بيت
 مداركي به اين نتايج علمي يقيني رسيده؟ 

منافقان در زمـان حضـرت   : ايكاش مي توانستم از نويسنده محترم سئوال كنم -
نيتشان خوب بوده ) ع(چه كساني بوده اند؟خوارج كه به قول حضرت علي) ع(علي 

__________________________________________________ 
 
شخص عمر بوده كه حتـي پيـامبر را از     حتي به شهادت تاريخ يكي از سرسخت ترين دشمنان منافقان ، 1

 . ي آنها منع مي كرده خواندن نماز ميت باالي سر جنازه ها



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

افـرادي ماننـد معاويـه و    . و مخالفتشان نيز روشـن و آشـكار  . ولي راه را اشتباه رفتند
كـار منـافق،   (طلحه و زبير نيز كه شمشير از رو كشيده و با آن حضرت نبـرد كردنـد   

زيرا اگر اينها را منافق بـدانيم بنـابر اولـي،    ) پنهاني و در خفا و با توطئه همراه است 
انيم اهل رده در زمان حضرت  ابوبكر را هم منافق بدانيم پس براستي چـرا در  مي تو

به جز يك نفر به نام اشعث كه البتـه  (زمان حضرت علي نيز از منافقان خبري نيست؟
مخالفت و دشمني او با حضرت علي اظهر من الشمس بوده و همه مردم كوفـه ايـن   

 )نكته را مي دانستند
 

 :تماجراي ابالغ سوره برائ
شيعه معتقد است كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  ابتدا سوره برائت را بـه ابـوبكر   
داد ولي بعد وحي نازل شد و جبرييل گفت اين سوره را فقط مـردي از خانـدان تـو    

جالب است كه زمين و زمان بـراي خـرد كـردن شخصـيت     (بايد بر مشركين بخواند 
ر نمي توانسـته ايـن نكتـه را بـه پيـامبر      ابوبكر همكاري مي كرده اند و جبرييل زودت

بگويد و خداوند نعوذباهللا از روي قصد چنين كرده تا شخصيت يك نفر را خرد كنـد  
و او كينه علي را به دل بگيرد تا در سقيفه تالفي كند پس نعوذباهللا خداوند اولين بذر 

ر سيره ابـن  ولي اصل داستان كه د) تفرقه را پاشيده است و دهها نكته خنده دار ديگر
ابوبكر در سال هشتم به عنوان اميـر حجـاج از   : هشام به آن اشاره شده اينگونه است

سوي پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  انتخـاب و حجـاج قبايـل مسـلمان تحـت امـر او       
رهسپار حج شدند بعد از اينكه قافله ابوبكر حركت كرد آيات سوره توبـه بـر پيـامبر    

شد و جبرييل گفت شخصي از خاندان خودت بايد آنـرا   صلي اهللا عليه و سلم  نازل
به ابوبكر رسـيد ابـوبكر پرسـيد آمـده اي     ) ع(وقتي حضرت علي. بر مشركين بخواند

من مامورم ولـي بايـداين سـوره را    : مي فرمايد) ع(امير باشي يا مامور؟ حضرت علي
كـردن آن   اكنون نگاه كنيد معنا يكي است ولي نحوه بيـان . خودم بر مشركين بخوانم
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چقدر متفاوت است و مشخص است كه اين داسـتان، طـي قـرون بعـدي بـر مبنـاي       
و نـه  (اكنـون چـرا حضـرت علـي     . تمايالت فرقه اي اين چنين تحريف شده اسـت 

  :بايد اين سوره را ابالغ كند) ابوبكر
حضرت ابوبكر مسن بـوده و داراي صـدايي ماليـم و زيبـا و هميشـه هنگـام        -

مي گرفته  ولي روح سوره توبه بدون بسم اهللا، خشن، حاكي خواندن قرآن گريه اش 
تعيين ضـرب االجـل و ممنوعيـت    . از كشتن مشركين در هر نقطه اي كه يافت شوند

بهترين شخصيت براي ابالغ چنين پيامهاي قـاطع و  . است... ورود مشركين به مكه و
كـه  . برنده اي شخصيت مشرك كش و جوان و پهلـوان حضـرت علـي بـوده اسـت     

ضرب شست او را اكثر قبايل پيش از آن به صورت عيني و عملـي درك كـرده و بـه    
) ع(همين دليل، پيام زباني وحي را با مصداق عيني و عملي آن يعني حضـرت علـي   

  . كرده اند بهتر درك مي
پيامبر اكـرم صـلي اهللا عليـه و سـلم ، بسـيار بزرگـوارتر از آن بـوده انـد كـه           -

ي يك مورد هم سراغ نداريم كـه ايشـان شخصـيت    حت. شخصيت كسي را خرد كنند
دشمنان خودشان را هم خرد كرده باشند چه برسد به ابوبكر كه پدر همسـر و رفيـق   

 .دوران كودكي و بزرگسالي ايشان بوده اند
به گواهي تاريخ، ابوبكر هميشه قرآن را به صورت بسيار حزين و غمگيني مي  -

بـي  ) بـه خصـوص در مكـه   (و رد مي شدهخوانده به نحويكه هر كس از كنار خانه ا
سورت توبـه چيـزي    يتولي در اينجا ماه. اختيار مي ايستاده و گوش مي كرده است

شروع شده معلـوم   )رحيملبسم اهللا الرحمن ا(سوره اي كه بدون . جز اين را مي طلبد
پس شخصـيت ماليمـي ماننـد    . است كه در آن خبري از مهرباني و بخشندگي نيست

 . آنرا بخواند ابوبكر نبايد
  

   :آيات قرآن
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كه  عمر و ابوبكر نيز جـزو آنهـا بـوده    ) مهاجر و انصار(در ستايش اصحاب اوليه 
  :اند

كند كه جايي بـراي ايـراد    آيات قرآن به قدري دقيق و كامل مطالب را بيان مي -
گويد سرد و سالمت شو كه  مثال به آتشي كه ابراهيم در آن بوده مي. باقي نمي گذارد

  . سالمت را نمي گفت آتش به قدري سرد مي شد كه حضرت ابراهيم يخ مي زداگر 
آيـا   . ما بايد مسائل فقهـي خـود را كـه در قـرآن آمـده  از ديگـران بيـاموزيم        -

روايات تاريخي و ساير موارد موجود در قـرآن را نيـز بايـد مطـابق سـليقه ديگـران       
نسان با حيـوان در قـدرت   زيرا تفاوت ا 1بفهميم، پس تفاوت ما با حيوانات چيست؟

حتي در حيوانات نيز درجه پاييني از تفكـر و انتخـاب وجـود    . تفكر و انتخاب است
و اگر بنا شود ديگري به جاي ما فكر كند و به جاي ما انتخاب كند پـس بهتـر   . دارد

 2نيست ما بميريم تا همان ديگري زندگي كند؟ 

برخي  :}٣:التَّحريم{] ْعِض أَْزَواِجِه َحِديثًاَوإِْذ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَ [:سوره تحريم -
پيامبر سخني درباره خالفت بعدي ابوبكر و حضرت عمر به : مفسران قديمي معتقدند

سعيد جبير گفت از عبداهللا عباس كه سر آن بود : ميان آورده بوده ابوالفتح مي نويسد
نگر تا با كس رسول يك روز عايشه را گفت من با تو سري دارم خواهم گفت : كه

آن چيست؟ فرمود پدر : و عايشه گفت. نگويي و اين امانت است مرا به نزديك تو
در حال كه . و پس ايشان عثمان. تو و پدر حفصه از پس من امامت خواهند كرد

رسول از خانه بيرون رفت او ديوار حفصه بكوفت و او را خبر داد و او ديگري را 

__________________________________________________ 
 
ايشان مانند حيواناتند بلكه بـدتر  : الياولئك كاالنعام بل هم اضل سب: اين معناي دقيق اين آيه قرآن است  1
. 
همانا ما بزرگانمـان را پيـروي   . انا اطعنا ساداتنا و كبرائنا فاضلوناالسبيال : روز قيامت گنهكاران مي گويند 2

 . كرديم پس ما را گمراه كردند
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تفسير (د عايشه با پدر گفت بر سبيل بشارت خبر داد تا اين منتشر شد و گفتن
 ) ابوالفتح
شود كه خدا از تمامي مومنان حاضـر راضـي    در بيعت رضوان آيه اي نازل مي -

گويد آنها مومن نبودند ولي ما در  است و آنها را به بهشت مي برد شيعه در پاسخ مي
ارنـد و طبـق   فقط مومنان حق آبـاداني مسـاجد خـدا را د   : اي ديگر مي خوانيم كه آيه

مدارك محكم تاريخي ابوبكر نه تنها هزينه زمين مسجد مدينه را پرداخت كرد بلكـه  
باز ممكن است پاسخ داده شود كه معاويه نيـز مسـجد   . در ساخت آن نيز كمك كرد

ولي ابوبكر ـ بر خالف معاويه ـ در حضور شخص پيامبر صـلي اهللا عليـه و     . ساخت
لي اهللا عليه و سـلم  در هـيچ برحـه اي از زنـدگي     سلم  بود و همانطور كه پيامبر ص

خود با كسي تعارف نداشت مي توانست حضرت عمر و حضرت ابوبكر را منع كنـد  
نمونه هاي فراواني از اينكه پيامبر اكرم با كسي تعارف نداشته اند در تاريخ ثبت ... (و

دروغ  اول سخن ايشان به ام سلمه در شب زفاف عايشه كـه تعـارف را نـوعي   : است
سوم دادن آيات . دوم دادن پرچم لشكر در روز سوم حمله به خيبر به علي. مي نامند

ضمن اينكه مناسبات بيشماري كه بين پيـامبر  ...) و) ع(سورة برائت به حضرت علي 
صلي اهللا عليه و سلم  و ابوبكر بوده و در فوق بـه آن اشـاره شـد ـ بـا تحليـل مـا ـ         

دوسـت و همنشـين   ... بـا كـافران و  : گويد ومنين ميمخالف آيات قرآن است كه به م
 . نشويد
ممكن است آقايان اين ايراد را وارد كنند كه حضرت عمر و ابوبكر مومن  -

يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آََمنُوا َ� تَْرفَعُوا أَْصَواتَُكْم فَْوَق [ :نبودند ولي  آقاي تيجاني آيه

القَْوِل َكَجْھِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض أَْن تَْحبَطَ أَْعَمالُُكْم َصْوِت النَّبِيِّ َوَ� تَْجَھُروا لَهُ بِ 
را در خصوص حضرت ابوبكر و عمر مي داند و   }٢:الحجرات{] َوأَْنتُْم َ� تَْشعُُرونَ 

 .اي كساني كه ايمان آورده ايد: در صدر اين آيه خطاب به اين دو نفر آمده
 

مـا  . كند عاقل را يك اشاره كفايت مي :پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  فرموده اند -
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مي بينيم پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  براي ابوجهل، شق القمـر كـرد و هـزار و يـك     
معجزه ديگر، ولي او ايمان نياورد ولي ابوبكر همينكه از در وارد شد و پيـامبر اسـالم   

آيـا   1سـت داد را بر او عرضه كرد ابوبكر، پذيرفت و با پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  د
نكتـه اي كـه    3و آيا طبق احاديث، انسان مومن، عاقـل نيسـت؟    2ابوبكر عاقل نبود؟ 

من در اين كتـاب بـا هـزار و يـك دليـل      : ذكرش در اينجا خالي از لطف نيست آنكه
مسائل زيادي را ثابت كردم ولي  4...عقلي و منطقي و تاريخي و آيه قرآن و حديث و

ابوجهل هاي نادان، چشم را بسته و فقط به انكار و عناد  اطمينان دارم خوارج زمان و
هرچند اگر اين گروه، تصديق كنند براي من جاي تاسف دارد و انكـار   5.مي پردازند

تنها دليل من نيـز از نوشـتن ايـن مطالـب،     . آنها بسي مايه خوشوقتي من خواهد بود
و ديگر عهدي . انستيماتمام حجت بر عموم مردم است تا در آن دنيا نگويند ما نمي د

آن كـس  . است كه خداوند از عالمان گرفته كه در برابر جهل نادانان، ساكت ننشـينند 
  .گويد، جنايتكار است كه نمي داند شايد معذور باشد ولي آن كس كه مي داند و نمي

آن هم با پيامبر در صورتيكه مي دانسته اگر دست مشركين به پيـامبر  (هجرت  -
بنا به قول تمام مورخين، هدف كفار   )اهانش را قتل عام مي كنندبرسد او و تمام همر

بازگرداندن پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  به مكه نبوده بلكه هدف، كشتن ايشان بـوده  

__________________________________________________ 
 
 . تنها كسي كه بدون لحظه اي ترديد به من ايمان آورد ابوبكر بود : پيامبر در جايي فرموده اند  1
 .به تصديق تاريخ قريش هميشه در امور تجارتي با ابوبكر مشورت مي كرده است  2
 .عقل در اصول كافي : رجوع كنيد به فصل اول  3
 .وم و بازي كنم بدون اينكه مانند عالمه ها با كلمات كلنجار بر 4
 .شايد براي اينكه من عنوان عالمه نداشته و معروف و مشهور نيستم  5
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فقط ابـوبكر  . و بعيد است فقط حضرت ابوبكر از اين ماجرا بي خبر بوده باشد. است
 1. باز بگذارداجازه داشته در خانه اش را به سمت مسجد مدينه 

ابوبكر ترسيده ولي او بـراي جـان پيـامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم        : گويد شيعه مي
روايتـي  ! ترسيده و نه براي خودش، مگر اينكه بگوييد از افكـار مغـز او خبـر داريـد    

ديگر سخن ما را تصديق مي كند كه ابوبكر زودتر از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بـه  
اين غار به داشـتن  (مئن شود حيوان خطرناكي داخل غار نباشد داخل غار رفت تا مط
ضمنا التحزن در آيه به معناي غم و اندوه اسـت و بـا تـرس    ) مار معروف بوده است

فرق دارد و از همه گذشته خداوند در قرآن به پيامبر هم فرموده التحزن مثـل سـوره   
 127/نحل
ـ   - الل و فـروختن تمـامي   بذل مال و خريدن برده هاي تازه مسلمان از جملـه ب

اموال خود براي تامين  مخارج جنگ تبوك و هنگاميكه پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم   
 .اهللا و رسوله: از ايشان مي پرسد پس براي خانواده ات چه گذاشتي مي فرمايد

دقت كنيد كه كفار قصد دستگيري يا برگرداندن پيامبر صلي : هجرت به مدينه -
 .اشتند بلكه مي خواستند او و همراهانش را بكشنداهللا عليه و سلم  را ند

 . اميرالحاجي در سال هفتم هجرت  -
 . علمداري لشكر در جنگ تبوك -
شـيعه  :  برگزاري نماز جماعت در ايام بيماري پيامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم     -

طبق داستاني واهي معتقد است كه پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم  وارد مسـجد شـد و    
با توجه به اينكه نمازها بـه   -1كنار زد و خودشان نماز را ادامه دادند ولي  ابوبكر را 

مرتبه برگزار مي شده و پيامبر صلي اهللا عليه و سلم   5صورت جداگانه و در هر روز 

__________________________________________________ 
 
سـيره ابـن   (  يشهيد دكتـر علـي شـريعت    330ص  1تاريخ و شناخت اديان ج :  تفصيل و توضيح بيشتر  1

 )هشام نيز بر اين نكته ، تاكيد دارد 
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مرتبه نمـاز جماعـت در    65روز در بستر بيماري بوده اند يعني حدود  13يا  7حدود
سلم  برگزار شده است آيا پيـامبر اكـرم صـلي اهللا     ايام بيماري پيامبر صلي اهللا عليه و

و بـه جـاي    1مرتبه ابوبكر را كنـار زده  65مرتبه وارد مسجد شده و  65عليه و سلم  
از ادب و  -2البته طبق استدالل برادران محقـق شـيعه   !!! ايشان امام جماعت شده اند

حتي عليـه دشـمنان   بزرگواري پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  هيچگاه چنين مواردي را 
چگونه است كه در جريان سقيفه بني ساعده كه فقط چند روز پس  -3. سراغ نداريم

تـو  : كنـد كـه   از اين واقعه بوده حتي يكي از مخالفان ابوبكر به اين واقعه اشاره نمـي 
حتي لياقت امام جماعت شدن را هم نداشتي و پيامبر آمد و تو را كنار زد حـاال مـي   

در صورتيكه بـر عكـس يكـي از اسـتدالالت حضـرت عمـر       !!! خواهي خليفه شوي
خطاب به انصار همين موضوع بوده كه پيامبر ابوبكر را در اقامه نماز بـر همـه مقـدم    

 . داشت
 

  :نيات و عملكردها
اي مردم خالفـت  : حضرت ابوبكر پس از خالفت در مسجد به منبر رفت و گفت

در . ن مهتر شما هستم نه بهتر شـما من بر شما دليل فضيلت من بر شما نيست بلكه م
و طبق سنت پيامبر  صـلي اهللا عليـه و   . هر كاري از شما مشورت و كمك مي خواهم

اگر مالحظه كرديد كه من از طريق انصاف منحـرف گشـتم شـما    .سلم  رفتار مي كنم

__________________________________________________ 
 
منافقان ، بسيار مودب و خـوش برخـورد بـوده    پيامبر اكرم در تمام زندگي خود حتي نسبت به كافران و  1

اند ولي طبق روايات شيعه از هر فرصتي براي خوار و خفيف كردن ابوبكر و عمر استفاده مي كرده اسـت  
پس آنها چقـدر خـوب بـوده    . بوده است . . . . در حاليكه ابوبكر پدر زن ايشان و يار غار و حامي مالي و 

 . دور نمي شده اند  اند كه با اينهمه از كنار پيامبر
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مي توانيد از من كناره گرفته و با ديگري بيعت كنيـد و اگـر هـم بعـدالت و انصـاف      
  1.پشتيبان من باشيد رفتار كردم

نيت ابوبكر و حضرت عمر از قبول اسالم و پس از رحلت پيامبر صلي اهللا عليه و 
بردن به نيات واقعي انسانها بسيار دشوار  سلم  و پذيرفتن خالفت چه بوده است؟ پي

گويند تا حـدودي   ولي از روي عملكردها و روابط بين افراد و سخناني كه مي 2است
ما در قسمت علي بهترين ميزان، از روابـط بـين   . واقعي آنها پي برد مي توان به نيات

آن حضرت با خلفاء سخن گفتيم و در اينجـا عملكـرد ايـن دو نفـر قبـل و پـس از       
رحلت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  را بررسي مي كنيم تا ببينيم آيـا تفـاوتي در نـوع    

پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بـه   سخنان و انديشه ها و رفتار آنها قبل و بعد از رحلت
سـال سـختي و    23چشم مي خورد و يا آنچنان هدفي داشته انـد كـه بـه خـاطر آن     

فداكاري مالي و جاني در كنار پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم ، رسـيدن بـه سـعادت و     
بهشت ابدي را به خاطر آن از دست داده باشند؟ و تمام سوابق خود را با سوء نيتـي  

برخي از شيعيان، بنا !!! رده باشند كه هيچ فايده مادي براي آنها نداشته است؟پايمال ك
كنند ولـي مگـر خداونـد در     به داليلي بسيار واهي و پوچ، خلفاء را لعن و نفرين مي

با اينكه مي دانسته او هدايت ... گويد با فرعون به نرمي سخن بگو قرآن به موسي نمي
ه رفتارها برادران سني را از خود مي رنجانيم من به پس چرا ما با اينگون. نخواهد شد

طور قاطع به اين نتيجه رسيده ام كه حداقل لعني كه در زيارت عاشورا آمـده جعلـي   

__________________________________________________ 
 
  يفضل اهللا كمپان 78ص . علي كيست  1
البته براي افراد خنگي مانند من مشكل است وگرنه محققين غيب بين و داناي شـيعه از تمـامي انديشـه     2

  سال پيش ، مطلعند 1400هاي پيدا و پنهان افراد 
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و يا منظور، عمر و ابوبكر نيستند زيرا به طـور كامـل بـا روح اسـالم و آيـات       1است
اگر علماء از بيـان   .قرآن و دستورات دين و روش و سيره تمام امامان ما منافات دارد

  .حقايق مي ترسند مرا از گفتن آن باكي نيست
خوب، با اين توصيفات آيا ابوبكر پس از رحلت پيامبر صلي اهللا عليه و سـلم    •

با نيت سوء مرتكب برخي رفتارها شد؟ يا اينكه نيت او خوب بـوده ولـي در برخـي    
يـن مـا هسـتيم كـه طبـق      موارد اشتباه كرده است؟ يا اينكه حتي اشتباه هم نكرده و ا

سال پيش را تجزيه و تحليل مي كنـيم و   1400فرهنگ و رسوم زمانة خودمان وقايع 
ولـي بـه احتمـال فـراوان از آنجـا كـه او       . خدا داناتر است. مرتكب اشتباه مي شويم

 2.معصوم نبوده در برخي موارد بدون هيچ قصد سوئي مرتكب خطاهايي شده اسـت 
ند روي تمام سوابق او را بپوشـاند؟ بـاز هـم تعيـين آن بـا      توا ولي آيا اين خطاها مي

و آيا بهتر نيست ما در امـوري كـه در آن   . ميزان عدالت خداوند در روز قيامت است
نامه اعمال خود را سياه تـر از ايـن   : شك و شبهه داريم سكوت كنيم و به قول عطار

كينه نسبت به حضـرت  البته براي هموطنان عزيز من كه از كودكي با بغض و  3.نكنيم
عمر و ابوبكر بزرگ مي شوند و ورد زبـان آنهـا لعنـت اسـت درك حقيقـت بسـيار       

بر خـالف تـرور   (دشوار است و شايد يكي از داليل آن اين است كه ترور شخصيت 
به مرور ) كند واقعي كه يك لحظه است و همه مردم را طرفدار شخص ترور شده مي

__________________________________________________ 
 
محمـد و خـانواده اش شـده را    كـه بـه   ) اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد ( چرا نبايد اولين ظلمي  1

توسط ابوجهل و ابولهب ندانيم ؟ با وجود آنهمه روايات و آيات قطعي معتبر كه وجود آزار و اذيـت انهـا   
  . . . )مانند مرگ حضرت خديجه در شعب ابيطالب و . ( كند  نسبت به پيامبر و خانواده اش را تاييد مي

فت و حمله به سوي خانه حضرت فاطمه دليلـي بـر عـدم    اظهار پشيماني او در انتهاي عمر از قبول خال 2
 .سوء نيت اوست 

و ال تقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفواد كل : و اگر هم عطار سني است به قول خداوند  3
 !!!اولئك كان عنه مسئوال يا نكند مي گوييد نعوذ باهللا خداوند هم سني است يا تقيه كرده 
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وجهه يك نفر او را خرد مي كنند به نحوي كه  و ذره ذره صورت گرفته و با تخريب
ايـن كـار در طـول    . باور چيزي خالف آن به هيچ وجه براي ديگران، ممكـن نشـود  

تاريخ توسط مورخين مغرض و به خصوص پس از دوران صفويه بـه نحـو گسـترده    
اي در سطح جامعه ايران شكل گرفته و اكنون به اين مرحلـه رسـيده اسـت كـه مـي      

 1.بينيم
  
  
 

 ب و لعن س •

رسوايان آلوده، پخش و شيوع عيبهاي مردم را دوست دارند تا براي بدنامي هـاي  
 )  ع(حضرت علي . 2خود زمينه عذر تراشي داشته باشند 

  من اگر پاكم و گر بد تو برو خود را باش          كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت     
 )حافظ(                                                                                                

بدترين : رسول خدا روزي براي مردم خطبه مي خواند و فرمود): ع(امام باقر  -
كسي كه از صله و بخشش : فرمود. گفتند چرا يا رسول اهللا. شما را به شما خبر ندهم

ان كردند خدا مخلوقي را بدتر از آنها گم. دريغ كند و بنده خود را بزند و تنها بخورد
. گفتند چرا يـا رسـول اهللا  . بدتر از اين را به شما خبر ندهم: سپس فرمود. او نيافريده
آنها گمان كردند خدا . كسي كه به خيرش اميد نيست و از شرش ايمني نباشد: فرمود

. يـن شما را خبـر نـدهم بـه بـدتر از ا    : مخلوقي را بدتر از او نيافريده و سپس فرمود

__________________________________________________ 
 
هيچ چيزي نتواند حقيقت را در كلـه هـاي ابوجهـل    ) عج(مي كنم به جز شمشير امام زمان البته من فكر  1

 .هاي زمانه فرو كند 
  ) 37ح  32فصل  407:  1غررالحكم (  2
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چـون  . كسي كه زياد فحش دهد و لعنت كند: فرمود. چرا يا رسول اهللا: عرض كردند
  1. مومنين را نزدش نام برند آنها را لعنت كند و چون آنها يادش كنند لعنتش كنند

از امام صادق نيز نقل شده هر كس فحش مي دهد يا زنا زاده است يا شـيطان   -
 2. اش شريك بوده در نطفه
رسوايان آلوده پخش و شيوع عيبهاي مردم را دوست دارند  ):ع(حضرت علي  -

  3.تا براي بدنامي هاي خود زمينه عذر تراشي داشته باشند
اين امت پس از من هفتاد و سه فرقـه  : حضرت علي در خطبه اي مي فرمايند -
شود بدانيد بدترين آنها كسـاني هسـتند كـه ادعـاي دوسـتداري مـرا دارنـد ولـي          مي

 .من نيسترفتارشان مانند 
بگـو مـي خواهيـد شـما را از زيانبـارترين      : خداوند در قرآن كريم مي فرمايد -

اعمال، آگاه كنم؟ كساني كه نهايت تالش خود را در زندگاني دنيا به كار مي برنـد و  
 ! پيش خود حساب مي كنند كه بهترين عملكرد را داشته اند

ات و احاديث فـوق  به عنوان يك تمرين عملي از خواننده عزيز مي خواهم آي -
تواند مصداقها و نمونـه   را با ذهن خود مورد تجزيه و تحليل قرار داده و ببيند آيا مي

هايي براي آن در اطراف خود پيدا كند؟ آنگاه در مرحله بعد ببيند چه كساني امـروزه  
 واقعا سزاوار لعن و نفرينند؟

__________________________________________________ 
 
 اصول كافي كتاب ايمان و كفر  1

  اصول كافي  2
     

  37ح  32فصل  407:  1غررالحكم   3 -
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نـر آنهـا گـوش    براستي من در قرن بيستم و در ميان مردمي كه ادعاي هـوش و ه 
فلك را پر كرده، شرم دارم كه چنين بحثي را باز كـنم ولـي از بـاب نهـي از منكـر و      

  .اينكه نگويند نمي دانستيم، مجبورم
يك روز يكي از روحانيون مشهد كه مسئوليت مهمي را نيز دارا بود در پاسـخ   -

ـ   ....يـك بـار شـتر، ارزن لعنـت بـر      : گفته بود شاگردانشمشكل يكي از  ا بفرسـت ت
كـه بـه ايـن روحـاني مقـام و       تعجب من از حماقت كسي نيست! مشكلت حل شود

منصب داده، از ناداني اين روحاني نيز تعجب  نمي كنم زيـرا بـاالخره در بـين تمـام     
تعجب و افسوس من از افراد بيشماري اسـت  . شود صنوف، آدم خر فراوان يافت مي

روحـاني چنـد قـرن قبـل در      همكـار سـني همـين آقـاي    ! نشينند كه پاي منبر او مي
حكومت عثماني، باالي منبر دستش را داخل عسل كرده و سپس داخـل كيسـه ارزن   
فرو كرده بود و به گوسفندهايي كه پاي منبرش نشسته بودند گفته بود چقدر ارزن به 

شـود كـه يـك نفـر شـيعه را       دست من هست؟ همينقدر ثواب براي كسي نوشته مي
ه عقلشان اندازه يك ارزن است، بهتر از اين پاسخهاي ارزني  البته از كساني ك!!! بكشد

درسـت ماننـد خـوارج كـه     ! اين يعني نگاه مرغي بـه مسـائل  . (انتظاري وجود ندارد
 )نگاه ارزني! ديد گنجشكي: يا به قول برناردشاو. چشمشان فقط قرآن سر نيزه را ديد

  
  

 حضرت فاطمه  •

عليه و سلم  هم نامشخص است بلكـه در   نه تنها قبر بقيه دختران پيامبر صلي اهللا
ضمن اينكـه اهميـت و ارزش   ! قبرستان بقيع، قبر هيچ كسي معلوم و مشخص نيست

براي . حضرت فاطمه در قرون بعدي نزد افراد زيادي از عاشقان اهل بيت بوجود آمد
همين در همان زمان، تفاوتي بين حضرت فاطمه و سـاير فرزنـدان پيـامبر صـلي اهللا     

نيـز تـا   ) ع(قبر حضرت علي . سلم  وجود نداشته كه قياس ما را باطل بدانيدعليه و 



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

 ساليان دراز، مخفي بوده است آيا ايشان نيز با حضرت عمر و ابوبكر قهر بوده اند؟

شما معتقديد كه حضرت فاطمه خواست تابوتي براي او بسازند كـه بـدن ايشـان    
شوند و كسي نداند و در مراسم هـم   اگر بنا بوده ايشان در نيمه شب دفن. پيدا نباشد

شركت نكند اين درخواست چه معنايي مي دهد؟ پاسخ از دو حال خارج نيسـت يـا   
به خاكسپاري پنهاني ايشان مانند دهها داستان دروغين ديگر دروغي بيش نيست و يا 

درخواسـت چنـين كـاري را    ... ايشان از شدت عفت و رعايت حجاب و عصـمت و 
. جنازه در روز بوده و موضوع هم، دخلي به عمر و ابـوبكر نـدارد  داشته اند و تشييع 

كر نيز بـر جنـازه آن حضـرت حاضـر     بحتي طبق برخي روايات حضرت عمر و ابو(
براستي اگر هدف حضرت فاطمه رسوا كردن  عمـر و ابـوبكر   ) شده و نماز خواندند

سال  1400ين بوده كه ما مي دانيم حكومت در ا... در تاريخ و رسوا كردن سني ها و
از اول تا كنون در عربستان در دست آنها بوده آيا آنهـا نمـي توانسـتند بـراي خنثـي      
كردن اين هدف از همان اول قبري دروغين بسازند و بگويند اين قبر قاطمه است تـا  
رسوا نشوند؟ پس چون چنين كاري نكردند آيا نمي توان فهميد چنين هدفي در كار 

 نبوده است؟ 

تمال فراوان از محل دفن حضرت فاطمه با خبر بـوده آيـا ممكـن    اسماء به اح -
 ابوبكر نگفته باشد؟ : است به همسرش

شما مي گوييد بقية امامان نيز با خلفاي جور همعصر بوده و حتـي آن خلفـاء    -
از قول امام زمان نيز حديثي را نقل مي كنيـد كـه   . موجب شهادت آن امامان شده اند

چرا ساير امامان بـه حضـرت فاطمـه    . سرمشق و الگوستبراي من در فاطمه بهترين 
تاسي نكرده و براي رسوا كردن خلفاء وصيت نكردند مخفيانه و پنهاني دفن شـده و  

 . محل قبرشان معلوم نباشد
اين يك اصل مسلم تاريخي و تجربي است كـه هـر گـاه انسـان رازش را بـه       -

ست كه در تشـييع شـبانه   شيعه معتقد ا. شود ديگري گفت آن راز بين مردم پخش مي
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حضرت فاطمه حضرت علي و سلمان فارسي و  زبير و اسماء و ابن عبـاس  حاضـر   
بوده اند چگونه ممكن است كه اين افراد محل دفن را به هيچكس نگفته باشـند؟ بـا   

يا اينكه بعدها با علي دشـمن شـدند   ! اينكه بعضاً روابط خوبي هم با خلفاء داشته اند
 ! اش مي كردندبايد محل قبر را ف

گويد حضرت فاطمه پس از هر نمـاز عمـر و ابـوبكر را نفـرين مـي       شيعه مي -
نفر از ياران  40واقعه اي كه (كرده است ولي مگر خداوند در جريان واقعه بئر معونه 

كند كه نفرين نكن و ما تو را  به پيامبر خطاب نمي) پيامبر اكرم را به شهادت رساندند
و مگر همه مسلمين از جملـه حضـرت فاطمـه    . ده نفرستاديملعن كننده و نفرين كنن

 . نبايد از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  الگو بگيرند
آيا امكان ندارد حضرت فاطمه پس از مشاهده تدفين پدرشان شاهد جرياناتي  -

 بوده اند و ايشان نخواسته اند چنين اتفاقي تكرار شود؟ ... خرافي و

و حامل پيامي است كه آن حضرت خواسته انـد قبرشـان   مي گويند اين نشانه  -
بـا  ... تا مايه رسوايي و ايجاد سئوال براي مردمان در طول تاريخ باشد و. مخفي باشد

اين حساب آيا اينكه اسماء همسر ابوبكر هميشه و تا آخرين لحظات كنـار حضـرت   
ابـوبكر بـا    نشـانه عـدم عـداوت بـين    . (تواند نشانه چيزي باشـد  فاطمه بوده اند نمي
به خصوص با عنايت به اين نكته كه پس از رحلت ابوبكر حضـرت  ) حضرت فاطمه

توانـد نشـانه    و آيا ازدواج حضرت عمر با ام كلثوم نمي. كند علي با اسماء ازدواج مي
چيزي باشد و آيا نام سه فرزند علـي كـه حضـرت عمـر و ابـوبكر و عثمـان اسـت        

 ....تواند نشانه چيزي باشد و نمي
  

 : طبه حضرت فاطمه در مسجد مدينهخ •
به خصوص اگـر آن شـوهر،   . در زمان ابوبكر زنها تابع شوهران خود بوده اند -

چنين سخنان تندي را در )  س(اگر حضرت فاطمه . سالخورده و خليفه هم بوده باشد
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مسجد در حضور همه به ابوبكر گفتـه بـود آيـا امكـان داشـت ابـوبكر اجـازه دهـد         
ايراد چنين سـخناني همـه جـا تـا آخـرين لحظـات در كنـار         همسرش اسماء پس از
؟ با عنايت به اينكه شما اين افراد را ديكتاتور و حسود و منـافق   حضرت فاطمه باشد
 .معرفي كرده ايد

در اين خطبه تلويحاً به حوادث شوم آينده اشاره شده است و همين موضوع،  -
مگـر طبـق صـريح    . لعيناء استظن انسان را تقويت مي كند كه اين خطبه ساخته ابوا

شـود   آيات قرآن فقط خدا عالم الغيوب و داناي رازهـا و آنچـه در آينـده واقـع مـي     
آيـات آخـر   : پاسخ علي به آن مرد كه علم غيب منحصر در اين موارد است(نيست؟ 

 ) سوره لقمان و مخصوص خداوند
ي اهللا حضرت ابوبكر به تصديق تاريخ، يكي از فداكارترين يـاران پيـامبر صـل    -

عليه و سلم  بوده و حتي در موقع عروسي پيامبر با خديجه و يـا عروسـي حضـرت    
در موارد متعددي نيز گفته كه فاطمه را . فاطمه با حضرت علي تالش زيادي مي كند

بيش از دختر خودش، عايشه دوست دارد آيا امكان دارد حضـرت فاطمـه بـه جـاي     
  باشند؟  تشكر، چنين سخناني را عليه او ايراد كرده

...) سيره ابـن هشـام و  (جز در كتاب بالغاه النساء در كتب و منابع دست اول  -
اي به اين خطبه نشده است؟ و حتي اينكه حضرت فاطمه در مسجد سـخنراني   اشاره

 ! ابوبكر: سخنران دختر پيامبر و طرف مقابل: كرده اند زيرا واقعه واقعه مهمي بوده
اصحاب نقل شده ولـي ايـن خطبـه اصـالً      نفر از 110چرا واقعه غدير توسط  -

 راوي ندارد؟

اولين كسي كه اين خطبه را مطرح كرده و پس از او بقيه نويسـندگان از قـول    -
او در كتابهاي خودشان نقل قول كرده اند  نويسنده كتاب بالغاه النسـاء بـوده اسـت    

ـ    (اين شخص در كتابش نوشته   ي من به ابوالحسن زيد ابن علي ابـن حسـين ابـن اب
: شهيد شده و نويسنده كتاب يعني 122در حاليكه زيد بن علي در سال ) طالب گفتم
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نگاه كنيد كه اين خطبه اي كـه    !!! به دنيا آمده است 204احمد ابن ابي طاهر، در سال 
داراي چه سـند  ... شود و به در و ديوار زده شده و اينهمه در همه جا به آن اشاره مي

اري نداريم كه نويسنده دروغ گفته، آري شايد نويسنده يـا  البته ما اصر! محكمي است
كاتبان بنا به قول دكتر شهيدي اشتباه كرده باشند ولي باالخره مـا بايـد  بـدانيم راوي    
كيست؟ مگر نبايد بررسي كرد و فهميد كه آيا راوي دروغگو بوده يا راسـتگو از چـه   

) نويسنده كتاب بالغاه النساء(كسي شنيده و چه كساني از او شنيده و براي ابي طاهر 
: تعريف كرده اند؟ ضمن اينكه بعيد است اين سلسله طوالني كه او نقل كـرده يعنـي  
بـر  .  (ابوالحسن زيد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب، اشتباه كاتبان باشـد 

 )خالف نظر دكتر شهيدي
نـداريم كسـي     سراغ 1اين خطبه پر از صنايع لفظي و ادبي است ما تا آن زمان -

چنـين اسـتفاده فراوانـي    ) به خصوص سـجع (در مقام دادخواهي از آرايشهاي لفظي 
پس از بازگشت ) س(حتي اگر اين را هم قبول كنيم چرا حضرت فاطمه . كرده باشد

با نثر مسجع سخن مي گوينـد؟  ) ع(از مسجد در داخل خانه باز هم با حضرت علي 
ا به رخ شوهرشان بكشند؟ مگـر علـي خـودش،    اند قدرت ادبي خود ر خواسته آيا مي

خداي سخن نبوده و آيا امكان دارد فاطمه اي كه ما او را معصـوم مـي دانـيم چنـين     
سخنان تند و سبكي به همسرش گفته باشد؟ در آخر اين سئوال پيش  مي آيد كه بـه  
فرض اينكه در مسجد افرادي حاضر بوده اند و سخنان حضرت فاطمه را حفظ كرده 

 240در خانه چه كسي بوده كه آن سخنان را حفظ كرده باشد؟ تا پس از گذشت اند 
 سال مانند خطبه داخل مسجد ايشان، يك نفر بيايد و آنرا مكتوب كند؟ 

__________________________________________________ 
 
حضـرت زينـب در بارگـاه يزيـد بـه تبـع       ) سال بعد  40 (دقت كنيد كه من گفتم تا آن زمان پس از آن  1

 .پدرشان  از اين صنايع لفظي استفاده كردند 
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سخناني كه در اين خطبه ايراد شده بسيار تند و گزنده است و گوينده آن نيـز   -
زيـادي از مـردم در مسـجد     تنها بازمانده پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سـلم  و تعـداد  

اند ولي بسيار جاي تعجب اسـت كـه بازتـاب چنـين      مدينه حاضر بوده و آنرا شنيده
اتفاق مهمي را در گفتگوهاي آن زمان كه در كتب و منابع دست اول ضبط شده نمي 

يعني حتي يك اشاره ديگر كه قرينه اي باشد و مـا را مطمـئن كنـد كـه چنـين      ! بينيم
البته گفتگوهايي بين حضرت فاطمه و ابـوبكر رد  . پيدا نمي كنيم سخنراني ايراد شده

 ...! و بدل شده ولي ايراد سخنراني
حضرت فاطمه در جايي فرموده اند بهترين چيز براي يك زن آن است كه نـه   -

چرا حضرت علـي  ) عالوه بر اينكه صداي زن محرم است(ديده شود و نه او را ببينند
راي تظلم به مسجد نرفتند؟ قياس سخنراني حضرت براي احقاق حق خودشان ب) ع(

 :گانه اي است زيرا فاطمه با سخنراني حضرت زينب در بارگاه يزيد قياس بسيار بچه
جو مدينه پس از رحلت پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  با جو قصر يزيد در شام  -1

. كنـد يعني هر كسي مي توانسته در مسجد مدينه حتي به خليفه اعتراض . يكي نبوده
اگر خواستي كج شوي با ايـن  : گويد همانطور كه آن عرب بدوي به حضرت عمر مي

  ! شمشير تو را راست مي كنيم
حضرت زينب به جز امام سجاد مردي را همراه خود نداشته اند و حتي امـام   -2

ولي حضرت . سجاد با وجود بيماري آن سخنان تند را در حضور يزيد، بيان مي كنند
نفـر طرفـدار    250ن و ابوذر و عمار و به قول سـيد شـرف الـدين    علي، زبير و سلما

 ايشان در آن لحظه كجا بودند؟
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با توجه به واقعه غـدير كـه دو مـاه قبـل از آن     (آيا تاثير سخنان حضرت علي  -3
مي توانسته بيشتر باشد يا تاثير سخنان حضرت فاطمه بـا عنايـت   ) 1اتفاق افتاده بوده 

وده، خداي سخن بوده، داماد و بـرادر و پسـرعمو و   مرد ب) ع(به اينكه حضرت علي 
وحتي به قول شما جانشين پيامبر بـوده  ... (وصي پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بوده و

 )هزار نفر با ايشان بيعت كرده بودند 120ماه قبل  2و 
مردم حاضر در مدينه با مردم حاضر در شام كه زير بمباران تبليغاتي حتـي از   -4

تعجـب مـي   ) كه مگر او نماز هـم مـي خوانـده   (ادت علي در مسجد شنيدن خبر شه
 . كنند، از زمين تا آسمان تفاوت داشته اند

شهادت امام حسـين و  : شرايطي كه ايجاب كرد حضرت زينب سخنراني كنند -5
 . بود... اسارت خاندان ايشان و

شما معتقديد حضرت فاطمه بر اثر ضربه اي كه از ناحيه در، چند روز قبل از  -
حتي (روز يا سه ماه يا شش ماه بعد شهيد شدند  40ايراد اين خطبه  به ايشان خورد 
زني چنين  ضربه اي خورده : چگونه ممكن است كه) جنين ايشان سقط و شهيد شد

توانـد چنـد روز بعـد وارد     كه منجر به شهادت او و حتي سقط جنينش شده ولي مي
 !!! ند؟مسجد شود و چنين سخنراني طوالني را ايراد ك

ما طبق داليل محكم تاريخي مي دانيم در همين ايـامي كـه شـما مـي گوييـد       -
حضرت فاطمه چنين خطبة جنجالي را ايراد كرده اند شهر مدينه هر لحظـه در خطـر   
سقوط و حمله قبايل راهزن قرار داشته است و هر لحظه بيم سقوط مدينه و نـابودي  

چگونه امكان دارد حضرت فاطمـه بـه   اكنون در چنين شرايطي . رفته است اسالم مي
جاي دعوت به اتحاد و ايجاد آرامش چنين خطبه اي ايراد كرده و به همـه از انصـار   

__________________________________________________ 
 
با هر برداشتي كه از سخنان پيامبر داشته باشيم چه منظور پيامبر اعالم خالفت حضرت علي بوده باشد و  1

  . چه سفارش مردم به دوستي با او 
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خواسته با علي بيعت كنـد چنـين    گرفته تا ابوبكر، توهين كنند؟ مگر ابوسفيان كه مي
 !  ايجاد آشوب و فتنه در مدينه: نيتي در سر نداشته است

 

 : تناقخفقان، ديكتاتوري و اخ
يكي از اتهامات بسـيار مسـخره اي كـه از سـوي برخـي محققـين شـيعه بـه          •

شـود وجـود خفقـان و اختنـاق در زمـان       حضرت عمر و حضرت ابـوبكر وارد مـي  
احاديثي كـه بـه نفـع شـيعه بـوده      : آنها در اين راستا قصد دارند بگويند كه. آنهاست

رات دفـاع از حقانيـت   كسـي جـ    توسط اين افراد سوزانده يا مسكوت گذاشته شده ـ 
حضرت علي و اهل بيت را پيدا نكرده ـ و آنها با زور سرنيزه بـه حكومـت رسـيدند     

 : ولي
در جو مساوات و برادري و برابري كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در مدينـه   -

) الاقـل بـراي دوره اي  (و بين اصحاب بوجود آورده بود تمامي تفـاخرات قبيلـه اي   
اهميت ترين تيره هاي  ما مي دانيم كه ابوبكر و حضرت عمر از كم. فراموش شده بود

قريش بودند و همين به قدرت رسيدن آنها دليل وجود آزادي و دموكراسي كامـل در  
 .آن شرايط است

نفر از اصحاب روايت  110با اين حساب چگونه است كه واقعه غدير توسط  -
  شده و به دست ما رسيده است؟

يد كمتر حكومتي را پيدا مي كنيد كه در اولين ثانيه ها و اگر سري به تاريخ بزن -
روزهاي به قدرت رسيدن مرتكب اختناق و ديكتاتوري شـده باشـد زيـرا نـه هنـوز      

اكنـون در  . دستگاه و سازماني بوجود آورده و نه هنوز جاي پاي خود را سفت كـرده 
جاي ديكتـاتوري  هول و الي حمله قبايل راهزن به مدينه و ارتداد گسترده قبايل چه 

اگر هم شدت عملي در تـاريخ در ايـن روزهـا بـه     (و اعمال خشونت با مردم بوده؟ 
 ) خورد دقيقا به خاطر وجود خطراتي است كه برشمرده شد چشم مي
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روزي !!!: مثالهاي زيادي از ايـن خفقـان و ديكتـاتوري در تـاريخ وجـود دارد      -
تم كج شوم مرا راست حضرت عمر در زمان خالفتش در مسجد گفت اگر من خواس

گويد اگر خواستي كج شـوي تـو را    شود و مي ناگهان يك عرب بدوي بلند مي. كنيد
روزي ديگر حضرت عمر مشـغول سـخنراني بـوده     ـ    !با اين شمشير راست مي كنيم

حضرت عمر مـي پرسـد   . شود صداي تو شنيده نمي: گويد شود و مي يك نفر بلند مي
يشتري از پارچه بيت المال براي خـودت برداشـته   چون سهم ب: جواب مي دهد. چرا
شود فرزندش را بيـاورد تـا    حضرت عمر مجبور مي) قد حضرت عمر بلند بوده(اي 

شهادت دهد كه او پارچه سهم خودش را براي تهيه لباس به پدرش داده ـ حضـرت   
عمر فدك را در زمان حكومتش پس مي دهد ولي به علت اخـتالف ميـان حضـرت    

موضوع همچنان الينحل باقي مي ماند ـ به حضرت عمر خبر مي رسد  علي و عباس 
فرزندت شراب خورده دستور مي دهد به او شالق بزنند وسط كار بـه او خبـر  مـي    

گويـد بقيـه اش را بـه     حضرت عمر مي. رسد كه فرزندت در جريان اجراي حد مرد
ر ذره حضرت عمـ : جسدش بزنيد ـ حتي به شهادت متعصب ترين نويسندگان شيعه 

اي از بيت المال را براي خود برنداشت، حتي يك منصب كوچك بـه يكـي از افـراد    
هنگـام  : گويـد  كاخ و حرمسرايي نساخت، سـالم بنـده آزاد شـده مـي      اش نداد ـ  قبيله

 14حضرت عمر از كاله و عمامه گرفتـه تـا كفـش، بـيش از      خالفت، سراپاي لباس
 .كرد ديناري به تن مي 40ت، لباس خالف درهم ارزش نداشت در صورتي كه قبل از

سال، جوي روشـنفكرانه و حـق طلبانـه     10پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  طي  -
مبتني بر مشورت و آزادي در مدينه ايجاد كرد چگونه دو نفر ناگهان مي توانند بيايند 

و در كجاي تاريخ يك يـا دو نفـر بـه تنهـايي     !!! و اين جو را يك شبه بر هم بريزند؟
لشگري و بدون برنامه ريزي از قبل توانسته اند يك شبه جو را بر هم بريزند و  بدون

 همه چيز را وارونه كنند؟

محققين ما، تمام شواهدي كه دال بر ديكتاتوري خلفاء وجـود دارد را از روز   -
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آنهـم بـا آن   (پرآشوب و پرحادثه سقيفه گرفته اند در صـورتيكه حـوادث يـك روز    
. معتبري براي تجزيـه و تحليـل يـك دوره حكـومتي باشـد      تواند مالك نمي) شرايط

براستي به جز روز سقيفه آيا دليلي بر ديكتاتوري سراغ داريـد؟ البتـه اگـر سـركوب     
ياغيان و كساني كه مخل نظم بوده اند را  ديكتاتوري بدانيد ما در زمان پيـامبر اكـرم   

بيشتري را مي تـوانيم   هاي بسيار نيز نمونه) ع(صلي اهللا عليه و سلم  و حضرت علي 
 .براي شما پيدا كنيم

  !!!شد بار گفته اگر علي نبود عمر هالك مي 70اين چه ديكتاتوري بوده كه  -
چگونه اين ديكتاتور پس از آنكه ابولوء لوء او را تهديد به قتل كـرد و او هـم    -

 شود هيچ كاري در اين زمينه صورت نداد تا او بيايد و نقشه اش را عملـي  متوجه مي
كند؟ الاقل چرا براي خودش محافظ و بـادي گـارد نگذاشـته؟ زيـرا اصـوال تمـامي       

 !!! داشته اند...    ديكتاتورهاي تاريخ به خاطر زورگويي و ترس از مردم محافظ و
اين چه ديكتاتوري است كه وقتي مي خواهد به فلسـطين بـرود مدينـه را بـه      -

 !!!) تي در كار بوده باشدالبته اگر مخالف!!! (مي سپارد) علي(دست مخالفش 
ازدواج ) حضرت علي(اين چه ديكتاتوري است كه با دختر سردسته مخالفين  -
ايكـاش همـه   )آن هم در زمان خالفـت و هنگاميكـه در اوج قـدرت بـوده؟    . (كند مي

   شد  مخالفتها و همه مخالفين، اينگونه بودند، دنيا بهشت مي
مـاه از بيعـت    6انـد تـا   تو مـي ) ع(اين چه خفقاني بـوده كـه حضـرت علـي      -

به مسجد برود و هر چه دلش مي خواهـد  ) يعني يك زن(؟ همسرش    كند خودداري
البته اين خطبه جعلي اسـت و شـكي هـم در جعلـي بـودن آن      (  1! گويد به خليفه مي
 )وجود ندارد

__________________________________________________ 
 
ي و جعلي است و ما در اينجا فقـط از بـاب محاجـه آورديـم     البته اين موضوع به احتمال زياد ساخته گ 1

  وگرنه اصال وقوع چنين اتفاق بسيار بعيد است 
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اين چه حكومت خفقان زايي بوده كه سردسته مخالفين شبها همراه همسـر و   -
چيـزي شـبيه بـه    (رفتـه؟   حمايت انصار به در خانه آنها مـي  دو فرزندش براي جلب

 )اغتشاش و شورش و تحريك ديگران در حكومتهاي حال حاضر
 

 سب و لعن  •

نفس خودت را براي خودت محاسبه كن چرا كه براي ديگران، حسابرسي جز تو 
)                                                                                           ع(م علي اما                                                          .     وجود دارد

  :نظر شعراء و حكماء پيرامون بدگويي از ديگران
 
           مـا نگوييم بـد و ميـل بـه نـاحـق نكنيـم   

  سيـه و دلـق خود ازرق نكنيـمجامة كس                                                    
         عيب درويش و توانگر به كم و بيش بد است  
  كار بد مصلحت آن است كه مطلق نكنيم                                                  
       گر بدي گفت حسودي و رفيقي رنجيد   
  اش كه ما گوش به احمق نكنيمگو تو خوش ب                                               

      حافظ ار خصم خطا گفت نگيريم بر او      
  ور بـه حـق گفـت جـدل با سخن حق نكنيم                                                

  شيرازيحافظ                        
  

  چـه در بنـد پيـكار بيگانـه اي              تـو بـا دشمــن نفـس همخـانـه اي 
  بـه گـرز گران مغز مردم مكوب        تو خود را چو كودك ادب كن به چوب
  چو خون در رگانند و جان در جسد           تـرا شهوت و حـرص و كين و حس
  چه در بند خاري تو گل دسته بند      بـود خـار و گل بـا هم اي هوشمند
  تنبيند ز طـاووس جز پاي زش      كسـي را كـه زشتي بود در سرشت
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  كـه ننمايـد آيينـه تيـره روي        صفايي به دست آور اي خيره روي
  نه حرفي كه انگشت بر وي نهي       طـريقي طلب كـز عقوبـت رهـي
  كه چشمت فرو دوزد از عيب خويش                منه عيب خلق اي فرومايه پيش 
  تـر دامنم چـو در خـود شنـاسم كـه            چـرا دامـن آلـوده را حد زنـم
  پس آنگـه بـه همسايـه گـو بد مكن       چـو بد ناپسند آيدت خود مكن 
  كــه حمـال سـود و زيــان خـودم            تـو خـاموش اگر من بهم يا بدم
  يكـي را بـه ده مـي نـويسد ثــواب                  نكـوكـاري از مـردم نيـكـراي
  بينــي ز ده عيبـش انـدر گــذرب       تو نيز اي عجب هر كرا يك هنر
  جهـانـي فضيـلت بــرآور به هيچ        نه يك عيب او را بر انگشت پيچ 
  بـه نفـرت كنـد ز انــدرون سيـاه      چو دشمن كه در شعر سعدي نگاه 
  بخـور پستـه مغـز و بينـداز پوست       نه هر چشم و ابرو كه بيني نكوست

  بوستان سعدي                                                                              
  

تو خود آن كن كه به ديگران مي آموزي ؛ نخست خود را خـوب بـه فرمـان آر و    
  سپس ديگران را

به راستي كه سخن خشم آلود رنج آورد و به تو نيز همـان  . درشت مگو تا نشنوي
  .رسد

  .رگترين دارايي هاتندرستي بزرگ ترين نعمت هاست و خرسندي بز
هيچ آتشي چون آرزو و هيچ بدي چو كينه نيست، هيچ شادماني برتـر از آرامـش   

  .نيست
آن كس كه شادي اش را در رنجه داشتن ديگران آرزو كند، گرفتار بندهاي نفرت 

  .است و از نفرت آزاد نيست
و خشم را به دور افكن، منيت را رها كن، به همه بنـدها چيـره شـو، دلبسـته نـام      
  شكل مباش و چيزي را از خود مدان، پس در اين حال، تو را رنجي نخواهد بود



  ALFOS                                                                                                    آلفوس جلد اول

 

  
نخوت همواره نقش مهمتـري   در مواخذات و ايراد جوييهاي ما از گنه كاران ، •

مالمتهاي ما بيش از آنكـه قصـد اصـالح كـردن ايشـان را      . كند از همدردي بازي مي
ز خطاها و كاسـتي هـاي آنـان بـري     داشته باشند بدين منظور ادا مي شوند كه ما را ا

 ) الروشفوكو ـ تفكرات. (نشان دهند
 

  )از پروين اعتصامي(شعر عيبجو 
كــين مــرغ زشــتروي چــه خودخــواه و       زاغي بطرف باغ به طاووس طعنه زد 

  خودنماست
  اين ريب و رنگ را نتوان گفت دلرباست    اين خط و خال را نتوان گفت دلكش است     

  دمش چو دم روبه و رنگش چو كهرباست    از آن كج رود براه       پايش كج است و زشت
  تنها پرنده اي كه در اين عرصه و فضاست    از فرط عجب و جهل گمان مي برد كه اوست 
  اين بي هنر نه در خور اين مدحت و ثناست    اين جانور نه اليق بـاغ است و بوستان          
  از پا فتـــادة هــوس و كشتة هواست      دسريرسم و رهيش نيست به جز حرص و خو

  هرگز نگفته است بد انديش حرف راست     طاووس خنده كرد كه راي تو باطل است      
  هرگز دليل را نتـوان گفت ادعـاست             مردم، هميشه نقش خوش ما ستوده اند
  ، نيـت آلوده برنخاست از قلب پاك                 بدگويي تو اينهمه از فرط بد دليست

  در عيب خويش ننگرد آنكس كه خودستاست  مـا عيـب خـود هنر نشمرديم هيچگاه          
  چشمم ز راه شرم و تاسف به سوي پاست           گـاه خـرام و جلـوه بـه نزهتگه چمن
  دزدي كند بـه هر گذر و بـاز ناشتاست           ما جز نصيب خويش نخورديم ليك زاغ

  نقص و خرابي و كژي ديگرم كجاست          من چه عيب ديده كسي غير پاي زشت در
  آرايش وجود من اي دوست بي رياست          پيرايه اي ز عمد نبستم به بال و پر
  چيزي نخواستيم فلك داد آنجه خواست                    ما بهر ريب و رنگ نكرديم گفتگو

  بر من فزود آنچه كه از خلقت تو كاست           كارآگهي كه آب و گل ما بهم سرشت
  مرغي كالغ الشخور و ديگري هماست   در هر قبيله بيش و كم و خوب و زشت هست
  چون بنگري همان سيه زشت بينواست     صـد سـال گـر بـه دجله بشوينـد زاغ را
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  ما را هميشه ديدة صياد در قفاست     آزادي تو را نگرفت از تو هيچكس 
  كس دم نمي زند كه صوابست يا خطاست            سپهر چو حكمي نوشت و داد فرمانده 

  از ما و فكر ما  فلك پير را غناست           ما را براي مشورت اينجا نخوانده اند 
  خودبين، به كشتي آمد و پنداشت ناخداست        احمق،كتاب ديد و گمان كرد عالم است   

  اين خورده گيري از نظر كوته شماست         اي  ما زشت نيستيم، تو صاحب نظر نه
 اين رمزها به دفتر مستوفي قضاست       طاووس را چه جرم اگر زاغ، زشت روست

 

تصويري كه روحاني و مداح شيعه از حضرت عمر در مغـز شـيعيان سـاخته     •
است تصوير مردي عصباني و خودراي و خودكامه است كه پس از رسول اكـرم هـر   

جلـوي وصـيت   : استه كرده و احدي هم جرات مخالفت نداشته استكاري دلش خو
قـرآن را تحريـف   . دختـر او را مـي كشـد   . پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  را مي گيـرد 

احاديث پيامبر . كند به زور با دختر علي ازدواج مي. كند خالفت را غصب مي. كند مي
تون تاريخي عميق مي شوي ولي وقتي در م... صلي اهللا عليه و سلم  را مي سوزاند و

توانسته يك واو از قرآن كم يـا   به تواتر به اين مساله برخورد مي كني كه او حتي نمي
 ! و حتي يك وجب پارچه از سهم غنايم جنگي از پسرش بگيرد! زياد كند
من عقيده ندارم يك نفر بتواند مسير تاريخ را عوض كنـد ولـي مطمئـنم اگـر      •

اكنون  نه قرآني داشتيم و نه اسالمي و اگر هم بـود بـا   ابوبكر و حضرت عمر نبودند 
 . تحريف و غلط به دست ما رسيده بود

نـازل  ) انصـار و مهـاجرين  (يكصد آيه از قرآن در تعريف و ستايش اصحاب   •
بسـيار  . شده است، بدون هيچگونه ابهام و تاويلي به صورتي بسيار واضـح و روشـن  

ر اكرم صلي اهللا عليـه و سـلم ، آنقـدر بـي     بعيد است اين افراد به محض وفات پيامب
هميت و بي غيرت شده باشند كه كسي بيايد و در گوش دختر پيامبر صلي اهللا عليـه  
و سلم  سيلي بزنـد و جنـين او سـقط شـود و در نهايـت مسـبب مـرگ او باشـد و         

ممكن است بگوييد از اين اتفاق كسي خبـر  . هيچكس حتي اعتراضي هم نكرده باشد
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سال با پيـدا شـدن كتـاب     350چگونه در قرن چهارم و پس از گذشت  پس! نداشته
هـايي را مـي بينـيم؟ حتـي در زمـان خالفـت        سليم ابن قيس در آنجا چنـين افسـانه  

نه ايشان و نه هيچ شخص ديگري بـه چنـين اتفـاق مهمـي حتـي      ) ع(حضرت علي 
و دختر ) نمحس(قتل نوه پيامبر : زيرا موضوع بسيار مهم است. اشاره هم نكرده است

و بعيد است فكر كنيم مردم مدينه در همان زمان از اين مسائل بي اطالع بوده اند ! او
! سال از اين وقـايع مطلـع شـده اسـت     1400و اكنون شيعه در سرزمين ايران پس از 

جالب است كه اصحاب بزرگواري مانند ابن عباس يا زيد يا عبـد اهللا ابـن مسـعود و    
به جاي اعتراض با حضرت عمر همكاري مي كـرده  ... و سلمان فارسي و عمار ياسر

و حتي ابن مسعود مدتها پس از شهادت حضرت عمر با شنيدن نام او بـه گريـه   ! اند
پس همكاري همه جانبه اصـحاب و حتـي   !) با شنيدن نام قاتل دختر پيامبر(مي افتد 

كسـي  شود چنين نتيجه قـاطعي بگيـريم كـه     حضرت علي با عمر و ابوبكر باعث مي
تـوانيم   دختر پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  را نكشته است و بـا بـدترين تحليلهـا مـي    

بگوييم فقط به خاطر طبع بشري كدورتي بين حضرت فاطمه و عمر و ابـوبكر پـيش   
آمده است كه به خاطر رحلت زودهنگام حضرت فاطمه، شايد فرصتي نشد تـا ايـن   

تا افسانه سرايان در تاريخ، بكنند آنچه  كدورت به آشتي بدل شود و اين بهانه اي شد
 . كردند
ما شما را به آنچه در دل داريد مواخذه مي : خداوند در آيه اي از قرآن فرموده •

شيطان ظاهر بين از آدم فقط خـاك  . كنيم و نه به آنچه از روي لغو بر زبان مي آوريد
شياطين انسان  .و گفت من به او سجده نمي كنم) و به نوعي درست هم ديد(را ديد 

نما نيز از حضرت عمر، فقط تند و تيزي زبان او را ديده اند در حاليكـه در اطرافيـان   
پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم ، بي غل و غش تر و صاف و صادق تر از حضـرت  

 عمر وجود نداشته است  

در تاريخ در ارتباط با شخصيتهاي مطـرح همـواره دو جريـان وجـود داشـته       •
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كه گذشت زمـان و وجـدان عمـومي    ... رادي مانند چنگيز و هيتلر و نرون واف. است
جامعه جهاني پس از گذشت اندك زماني چهره آنها را نشان داده و نام آنها به بـدي  

ولي جريان دومي هم بـوده كـه سـعي در تخطئـه و     . در تاريخ بشري ثبت شده است
ياري از عملكردهاي آنـان  ترور شخصيت افرادي داشته كه نيت آنها خوب بوده و بس

نيز خوب بوده ولي به خـاطر سرشـت و ماهيـت بشـري مرتكـب برخـي خطاهـا و        
اشتباهات شده اند به همين دليل، پاره اي از انسانهاي شيطان صفت براي رسيدن بـه  
پاره اي اهداف و اغراض سياسي سعي در ترور شخصيت آنها داشته اند نمونـة بـارز   

فرادي مانند دكتر مصدق يا دكتر فاطمي بوده اند كـه حتـي   آن در زمان نزديك به ما ا
دكتـر  (جان بر سر عقايد خود گذاشته و به دست عوامل شاه محكوم و اعـدام شـده   

شـايد آنهـا خطاهـا و    ) دكتـر مصـدق  (يا در دادگاه محكوم و تبعيـد شـدند   ) فاطمي
در نيـت   اشتباهات زيادي هم داشته بودند ولي به جز انسانهاي احمق و نادان كسـي 

گويد من كه مي دانم نيت مصدق خوب است  حتي شاه به ثريا مي(كند  آنها شك نمي
دقيقاً همين اتفاق در ارتباط بـا حضـرت عمـر و حضـرت     )   !و او وطن پرست است

ابوبكر نيز افتاده است هرچند تاريخ، خود بهترين قاضي است و اكنون جز نامي نيك 
  .از اين افراد بر جاي نگذاشته است

قرار و شيوة ما در اين تحقيق بر آن است كه براي تحليل درست هر واقعه اي  •
خود را به همان محيط و همان زمان ببريم اكنون به دور از هر گونه جنجال تعصـبي  

 : بايد علت سفارش پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  به اهل بيت را بررسي كنيم
د به يك نفـر بـه ترتيـب و اهميـت     در فرهنگ اعراب آن روزگار، نزديكترين افرا 

  : 1زير بوده اند 

__________________________________________________ 
 
چنانچه كسي در طبقات ارث و ميزان سهم االرث ، تحقيقي انجام دهـد ايـن اصـل بـراي او مسـلم تـر        1
  . شود مي
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همسـر و دختـر    -5برادر و پسر عمو  -4پسر  -3عمو   -2پدر و جد پدري  -1
. انـد  آورده كه در حاشيه بوده و به صورت نيم بند آنها را از نزديكان فرد به شمار مـي 

هـيچ  كـه در آن زمـان، زن   ) اظهـر مـن الشـمس   (شايد هيچ نيازي به توضيح نباشـد  
اكنون پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  مي دانـد  . جايگاه سياسي و اجتماعي نداشته است

كه دشمنان زيادي دارد و تقريباً همه قبايل را داغدار كرده است و انتقام گيري شـيوة  
هميشگي اعراب بوده آيا ايشان نبايد سفارش خـانواده خـود را بـه ديگـران بكننـد؟      

امروز تالفي احـد  : دهن باز كرد و باعث شد يزيد بگويد همان عقده اي كه در كربال
شد؟ و براي اينكه نقش دختر در جايگاه اهل بيت يـك نفـر، بسـيار كمرنـگ و بـي      

اهميـت شـدن    آن هم دختري با سني بسيار كم زيرا سن كم نيز در بـي (اهميت بوده 
انـد   پيامبر اكرم صـلي اهللا عليـه و سـلم  مجبـور بـوده     ) يك شخص، مهم بوده است

سفارش تنها دخترشان را مشخصاً بيشتر بكنند تا مردم او را نيز جزو اهل بيت بدانند 
جدا از اخبار واحد و عجيب و غريب و جعلي مانند حديث كساء كـه بـوي پـارتي    (

اكنـون  ) بازي و عدم عدالت و افسانه سرايي و بيهودگي از سـر و روي آن مـي بـارد   
  : سفارش فاطمه به ديگران از قرار زير است عالوه بر اين مورد بسيار مهم، علت

البتـه پيـامبر پـس از فاطمـه صـاحب      . (آخرين فرزند هميشه عزيزترين است -1
ابراهيم مي شوند كه نسبت به او نيز بسيار عشق و عالقه نشان مـي دادنـد كـه او در    
كودكي مي ميرد و چه بسا اين مصلحت خدا بوده و گرنه مسلماً شيعه يا بـه او مقـام   

 ) ايي مي داد يا مقام نبوت يا مقام امامتخد
 فوت ساير فرزندان و باقي ماندن فقط فاطمه  -2
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زنده به گور كردن دختران و بي اهميت بودن فرزند دختر و خوار و بي مقدار  -3
كردن زنان باعث مي شده پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  به عنوان الگـويي عملـي ايـن    

 .و فاطمه نقض كنند 1اصول را در ابراز محبت به  عايشه
 . نسل پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  از جانب فاطمه باقي ماند -4
فقر و آسيبهاي سه ساله در محاصره اقتصـادي و سـاير صـدمات هجـرت بـه       -5

 ) خديجه(مدينه و از دست دادن مادر 
عالقه شديد اعراب به عمو و پسر عمـوي خـود و اينكـه علـي پسـر عمـوي        -6

 . ستايشان همسر فاطمه بوده ا
پاكي و پاكدامني و بزرگ شدن فاطمـه تحـت تعـاليم اسـالمي از همـان اوان       -7

 . كودكي و معرفي ايشان به عنوان الگوي يك زن پاكدامن و قانع براي ساير زنان
با عنايت به موارد فوق و اينكه طبق نص صريح و روشن قرآن كريم پيـامبر اكـرم   

قل انمـا انـا بشـر مـثلكم بگـو مـن       ( صلي اهللا عليه و سلم  بشري بوده مانند سايرين
واقعاً نمي دانم يعني انسان هر قـدر هـم احمـق باشـد بايـد      . انساني مانند شما هستم

معني اين چند كلمه ساده را بفهمد هرچند اگر كسي خودش را به خـواب زده باشـد   
 همه اين موارد باعث شده كه پيامبر صلي اهللا) با هيچ زباني نمي توان او را بيدار كرد

عليه و سلم ، مطابق رغبات شخصي خود، سفارش به فاطمه كرده باشـند و براسـتي   
براي من جاي تعجب است كه دست تقدير چگونه تمامي مصـالح مـورد نيـاز بـراي     

مثال بايد در غدير چنان اتفاقي بيفتد و ! گمراهي شيعيان را در كنار هم قرار داده است
ار معتـرض شـود تـا شـيعه از دل ايـن      بعد علي در سقيفه حاضـر نشـود و بـه اينكـ    
  را بيرون بكشد؟) ع(جريانات، خالفت منصوص حضرت علي

__________________________________________________ 
 
زه دهنـد ايشـان در آخـرين    اگر پيامبر عايشه را دوست نمي داشت از ساير زنان خود نمي خواست اجـا  1

  . روزهاي عمر خود در اتاق او باشند 
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  ابوبكر، ابرمردي از تبار ابراهيم بت شكن: مختصري از كتاب •

  ابوبكر در كالم پيامبر و صحاب
احاديث نبوي و اقوال صحابه كه داللت بر افضليت و برتري مقام و منزلت ابوبكر 

ب پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  ميكنند، جداً فراوانند و بسـياري  نسبت به ساير اصحا
از آنها با سند صحيح نقل و در معتبرترين منابع حديث و تـاريخ اسـالم ثبـت شـده     

  :ذيالً چند نمونه از اين احاديث را از نظر ميگذرانيم. است
ـ        داهللا به تواتر از امام علي، ابن عباس، ابـن عمـر، ابوسـعيد خـدري، جـابر بـن عب

در محضر رسول خـدا نشسـته   : انصاري و انس بن مالك نقل شده است كه گفته اند
: پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم  فرمـود   . بودم كه ابوبكر و عمر نزد آن حضرت آمدند

اي علي، چيـزي  . اين دو نفر آقاي پيران اهل بهشت هستند، مگر پيامبران و رسوالن«
  » .را كه گفتم با آنان مگو

ايتي از جابر بن عبداهللا انصاري آمده است كه چون ابوبكر بـه مجلـس وارد   در رو
اينك مردي نزد شما ميĤيد كه خداوند بعـد از مـن كسـي را    «: شد، رسول خدا فرمود

هنگـامي  » .برتر و بهتر از او نيافريده و برايش شفاعتي همانند شفاعت پيامبران اسـت 
  . يد و در آغوش گرفتكه ابوبكر آمد، پيغمبر برخاست و او را بوس

پيـامبر مـرا ديـد كـه     : روايت شده است كـه گفـت  ) صحابي(به تواتر از ابودرداء 
جلوتر از كسي راه ميروي كـه در دنيـا و   «: جلوتر از ابوبكر راه ميرفتم و به من فرمود

آخرت بهتر و برتر از توست؟ خورشـيد طلـوع و غـروب نكـرده بـر كسـي برتـر از        
  » .رسوالن ابوبكر، مگر پيامبران و

از ابوذر غفّاري نقل شده است كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  خطاب بـه عايشـه   
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  » .اي عايشه، من سيد پيامبرانم و پدرت برترين صديقان و تو مادر مؤمنان«: فرمود
با چندين سند از ابوسعيد خدري و جابر بن سمرة روايت شده اسـت كـه پيـامبر    

اهل علّيين كساني را كـه از آنهـا پـائينتر هسـتند،     «: فرموداكرم صلي اهللا عليه و سلم  
و ابـوبكر و  . بينند، چنانكه شما ستارگان را به هنگام طلوع در افق آسـمان ميبينيـد   مي

  » .عمر از جمله آنها و از بهترين آنها هستند
: عبداهللا بن مسعود از پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  روايت كرده اسـت كـه فرمـود   

امبري از ميان امتش خاصاني دارند و خاصان مـن از اصـحابم ابـوبكر و عمـر     هر پي«
  » .هستند

در حديثي منسوب به پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  كه در منابع عرفان و تصوف به 
ابوبكر به واسـطه نمـاز خوانـدن و روزه گـرفتن     «: طور گسترده نقل شده، آمده است

دليل سرّي كه در سينه اش قرار دارد، حـائز ايـن    بلكه به. بسيار بر شما برتري نيافت
  » .مقام شده است

اگـر ايمـان   «: درباره برتري ايمان ابوبكر، از آن حضرت منقول اسـت كـه فرمـود   
  » .ابوبكر را با ايمان اهل زمين بسنجند، ايمان او سنگينتر خواهد بود

  
كداميك از «: پرسيدماز ايشان . به تنهايي با رسول خدا بودم: عبادة بن صامت ميگويد

: فرمـود » اصحابت برايت محبوبترند تا او را آنچنان كه دوست ميداري دوست بدارم؟
بعـد كـه اي پيـامبر    «: پرسيدم. آنگاه خاموش گشت» .ابوبكر، بعد عمر و سپس علي«

چه كسي ممكن است بعد از اينها باشد جز زبيـر و طلحـه و سـعد و    «: فرمود» خدا؟
وطلحه و ابوايوب و تو اي عباده و ابي بن كعب و ابودرداء و ابن ابوعبيده و معاذ و اب

سـلمان و  : آنگـاه ايـن جماعـت بردگـان آزاد شـده     . مسعود و ابن عوف و ابن عفّان
اينها اصـحاب خـاص مننـد و همـه اصـحابم      . صهيب و بالل و سالم مولي ابوحذيفه

  » .گرچه برده اي حبشي باشد. برايم عزيزند و محبوب
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عمرو عاص از جنگ ذات السالسل پيروزمندانه بازگشـت، بـه خـدمت    روزي كه 
يا رسول اهللا، چه كسي را از ميان مـردم  «: پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  رفت و پرسيد

مقصودم از «: عرض كرد» .عايشه را«: حضرت فرمود» از همه بيشتر دوست ميداري؟
  » .پدرش ابوبكر را«: فرمود» .مردان است

رسول خدا بر منبر رفت و پس از حمد و ثنـاي خداونـد،   : ميگويد انس بن مالك
بينيم شما درباره اصحابم اختالف ميكنيد؟ يقين بدانيـد   چه شده است كه مي«: فرمود

تم واجـب       اهل بيت و اصحابم را تـا روز قيامـت بـر امـ من و حب كه خداوند حب
: يـان جمـع پاسـخ داد   ابـوبكر از م » ابوبكر كجاسـت؟ «: سپس فرمود» .گردانيده است

پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  او را نزد خود خواند و او را » .اينجا هستم يا رسول اهللا«
به سينه خويش چسبانيد و به ميان دو چشمش بوسه زد و ما اشكهاي پيامبر را كه بر 

آنگاه دسـت ابـوبكر را در دسـت گرفـت و بـا      . ديديم گونه اش جاري شده بود، مي
ايـن شـيخ مهـاجرين و    . اين ابوبكر صـديق اسـت  . اي مسلمانان«: رمودصداي بلند ف
اين دوست من است كه مرا تصديق كـرد، هنگـامي كـه مـردم تكـذيبم      . انصار است

كردند و ياريم داد، زماني كه مردم طردم كردند و از مال خود بالل را بـه خـاطر مـن    
د و خداونـد از چنـين   پس لعنت خداوند و لعنت كنندگان بر مبغض او بـا . آزاد كرد

فردي بيزار است و هر كس ميخواهد كه از خداوند و از من برائت جويد، از ابـوبكر  
كساني كـه حاضـر هسـتند، ايـن مطلـب را بـه اطّـالع غـايبين         . صديق برائت جويد

بنشين يا ابابكر، همانا خداوند اين مقـام را  «: سپس خطاب به ابوبكر فرمود» .برسانند
  ».ستبراي تو شناخته ا

   
ابوبكر آقاي ما و بهترين ما و محبوبترين ما نزد رسول خدا «: عمر بن خطّاب ميگويد

  » .بود
در راه . روزي عمر در زمان خالفتش براي انجام مراسم حج به جانب مكّه ميرفت
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پيرمردي در جلوي ايشان ظاهر شد و در ستايش عمر سه مصرع شعر با اين مضمون 
قرآن بر او نازل شده است، كسي را خدمتگزارتر بـه ديـن و    بعد از پيامبر كه«: خواند

عمر از اين مدح به شـدت خشـمگين   » .ارزشهاي انساني از عمر بن خطّاب نديده ام
پيرمـرد شـاعر   » واي بر تو، پس ابوبكر صديق چه ميشود؟«: شد و با عصبانيت گفت

طمـئن بـاش اگـر    م«: عمر گفـت » .از مقام و منزلت ابوبكر صديق بيخبر بودم«: گفت
  » !ابوبكر را ميشناختي و باز از همچو مني تعريف ميكردي، ترا مجازات ميكردم

  
در روايات متواتر از علي بن ابيطالب نقل شده اسـت كـه ايشـان ابـوبكر را برتـرين      

: محمد حنفيه فرزند علي ميگويد. صحابي پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  معرّفي ميكرد
ـ «: از پدرم پرسيدم مگـر  «: گفـت » در، بهتـرين فـرد پـس از رسـول خـدا كيسـت؟      پ

: گفـت » پـس از وي كـه؟  «: عرض كردم» .ابوبكر است«: گفت» .نه«: گفتم» نميداني؟
: آنگـاه پيشدسـتي كـردم و گفـتم    » .عمـر «: گفـت » .نـه «: گفتم» مگر نميداني پسرم؟«
نان است پدرت يك تن از مسلما«: گفت» .و تو سومين نفري! پدرجان، بعد از او تو«

  » .و همان حقوق و تكاليفي را دارد كه ايشان دارند
هر كس مرا بـر  . مرا بر ابوبكر و عمر برتري ندهيد«: از علي نقل است كه ميگفت

  » .ابوبكر و عمر برتري دهد، همانا كه افترا زده است
پـس از پيـامبر   «: از علـي پرسـيدم  : اصبغ بن نباتة از بزرگان اصحاب علي ميگويد

نخست ابوبكر صـديق اسـت، سـپس عمـر، سـپس      «: گفت» مردمان كيست؟برترين 
خداونـد  : پيامبر را ديدم و از او شنيدم كه ميفرمود. عثمان و آنگاه من هستم اي اصبغ

مواودي در اسالم نيافريده است پاكيزه تر و پرهيزگارتر و باتقواتر و عادلتر و فاضلتر 
  ».از ابوبكر صديق

نظر ما براي خالفت شايسته تر و محقتـر از همـه ابـوبكر     از«: زبير بن عوام گويد
زيرا او يار غار رسـول اهللا و داراي فضـائل عظيمـي اسـت كـه مـا از آن       . صديق بود
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) در نمـاز (آگاهي داريم و پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در حيات خود او را امـام مـا   
  » .قرار داده است

  :حسان بن ثابت در ستايش ابوبكر ميسرايد
الً جـر لْ بِـهعـدي ةِ لَمرِي نَ البـوا               مملع ول اهللا قَدسر بكانَ ح و  

او محبوب رسول خدا از ميان همه مردم بود و همگـان ايـن را ميداننـد و    «: يعني
  ».هيچكس با او برابري نتواند كرد
بوبكر و سپس عمر را بر ما در زمان رسول خدا نخست ا«: عبداهللا بن عمر ميگويد
پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  از اين مطلب آگـاهي داشـت و   . ديگران تفضيل ميداديم

  ».فرمود انكاري نمي
اگر پيامبر ميخواست خليفه اي تعيـين كنـد، چـه    «: از ام المؤمنين عايشه پرسيدند

: گفـت » ؟پس از او چـه كسـي  «پرسيدند؛ » .ابوبكر را«: پاسخ داد» كسي را برميگزيد؟
  1» .ابوعبيدة بن جرّاح«: گفت» و پس از وي كه؟«: گفتند» .عمر«

ابوبكر و عمر در دوران حيات پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم، سمت وزارت آن 
  .حضرت را داشتند

او وزيـر  «: جابر بن عبداهللا روايت ميكند كه حضرت رسول درباره ابـوبكر فرمـود  
  » .من و قائم در امت من است

اگر شما دو نفـر دربـاره   «: فرمود يامبر صلي اهللا عليه و سلم  خطاب به آن دو ميپ
  » .موضوعي اتّفاق نظر داشته باشيد، من با شما مخالفتي نخواهم داشت

در احاديثي منسوب به پيامبر صلي اهللا عليه و سلم، ابوبكر و عمر به منزله چشم و 
نقل ميكند كه روزي پيامبر صـلي  حذيفة بن يمان . گوش آن حضرت معرّفي شده اند

__________________________________________________ 
 
ممكن است اين شبهه وارد شود كه نعوذ باهللا حضرت عايشه دروغ گفتـه انـد ولـي اگـر بنـا بـود دروغ        1

بگويند در جريان جنگ جمل دروغ مي گفتند قبل از شروع جنگ يك نفر از سران قبايل از ايشان سـئوال  
  خير: دهند  صوص دستوري از شخص پيامبر داري ؟ حضرت عايشه پاسخ ميكند آيا در اين خ مي
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تصميم دارم كه مرداني را به اين سـو و آن سـو بفرسـتم تـا     «: اهللا عليه و سلم  فرمود
با ابـوبكر و عمـر چـه    «: عرض كردند» .كارهاي شايسته و بايسته را به مردم بياموزند

نياز نيستم، زيرا آن دو همچون چشم و گوش ديـن   من از آن دو بي«: فرمود» ميكني؟
از بزرگتـرين   –و جالب توجه اينكه ابن بابوية قمي معروف به شيخ صدوق » .هستند

در حديثي از امام رضا و ايشان از پدران بزرگـوارش از امـام حسـين     -علماي شيعي
ابوبكر به منزله گوش من و عمر به منزله چشم «: روايت ميكنند كه رسول خدا فرمود
  » .من و عثمان به منزله قلب من ميباشند
  :عطّار نيشابوري در اين باره ميفرمايد

  چـو پيـغمـــبر ابوبكر و عـمــر را         بصر خواند اين يك و سمع آن دگر را
  نبي چون هر دو را سمع و بـصر خواند    كسي كاين دو نــدارد كور و كر مـاند

  
 روايات بسياري بر اين اساس نقل شده است كـه پيـامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم      

جهـت نمونـه، ابـن    . مسلمانان را درباره امور بعد از مرگش به ابـوبكر ارجـاع ميـداد   
زني به حضور پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  آمد و بـا  : عباس و جبير بن مطعم گويند

اگر روزي به مدينه آمدم و شـما  «: ايشان در موردي گفتگو كرد و ضمن سخن گفت
  » .يش ابوبكر بروپ«: حضرت فرمود» را نيافتم، چه كنم؟

قتّاده نقل ميكند كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  از مردي شتري خريد و بنا نهـاده  
اگر آمدم و شـما را نديـدم، يعنـي    «: آن مرد گفت. شد كه قيمت آنرا در آينده بپردازد
اگـر آمـدي و   «: پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  فرمود» شما فوت كرده بوديد، چه كنم؟

اگر آمدم و ابوبكر نبود، «: گفت» .ي، نزد ابوبكر برو و پول خود را از او بگيرمرا نديد
: مرد بهانه جويي كرد و گفـت » .نزد عمر برو«: فرمود» يعني فوت كرده بود، چه كنم؟

پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم  از ايـن    » !اگر عمر را هم نديدم و مرده بود، چه كنم؟«
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اگر عمر هم مرده بود، آنگاه تو هم «: د و فرمودهمه بيشرمي و گستاخي خشمگين ش
  » !اگر توانستي بمير

در روايتي از انس بن مالك خادم پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم  آمـده اسـت كـه      
طايفه بني مصطلق مرا به خدمت رسول اهللا فرستادند تا از ايشـان بپرسـم آنهـا    : گفت

: فرمـود . پردازند؟ آمدم و پرسيدمزكات اموالشان را بعد از وفاتش به چه كسي بايد ب
  » .به ابوبكر بپردازند«

همـه  «: پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در آخرين روزهاي حياتش فرمـان داد كـه  . 4
كـه در ميـان   . درهايي را كه به مسجد باز ميشوند، مسدود كنيد، مگر در خانه ابـوبكر 

الني در شـرح صـحيح   امام ابـن حجـر عسـق   » .يارانم هيچ كس را از او بهتر نميدانم
حـديث مزبـور   «: بخاري سخن حافظ ابن حبان را درباره اين حديث نقل ميكند كـه 

زيـرا  . دليل است بر اينكه خليفه پس از پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم  ابـوبكر اسـت    
و بدين ترتيب » .تمام دربهاي مسجد را ببنديد«: مطلب را تكميل كرد آنگاه كه فرمود

  ».رسيدن به خالفت قطع كردطمع ديگران را در 
احاديث فراواني به دست ما رسيده است كه در ضمن آنها پيامبر مسـلمانان را بـه   

اس نقـل   . اطاعت از ابوبكر و اقتدا كردن به او فراميخواند در روايتي از عبداهللا بن عبـ
بـه  «: رسول خدا درباره ابـوبكر بـه پـدرم چنـين سـفارش كـرد      : شده است كه گفت
  ».يد تا رستگار شويد و فرمانش را اطاعت كنيد تا راه سعادت يابيدحرفش گوش ده

نـزد مـن عزيزتـرين و    «: علي بن ابيطالب از رسول خـدا نقـل ميكنـد كـه فرمـود     
آنها كه به من ايمان آوردند و تصديقم . گراميترين و محبوبترين افراد، اصحابم هستند

دنيا و آخـرت ابـوبكر صـديق    و عزيزترين و گراميترين و برترين اصحابم در . كردند
است ؛ زيرا هنگاميكه مردم تكذيبم كردند، او مرا تصديق نمود و آنگاه كـه مـردم بـه    

مـردم  . مردم مرا آزردند و او به من انس ورزيـد . من كافر شدند، او به من ايمان آورد
مـردم از  . مردم مرا طرد كردند و او به مـن زن داد . مرا ترك كردند و او مصاحبم بود
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خداونـد از  . من بريدند و او به من گرويد و مرا بر نفس و اهل و مـالش تـرجيح داد  
پس هركس مرا دوست ميدارد، او را دوست داشـته  . طرف من به او پاداش خير دهد

باشد و هركه ميخواهد به من احترام كند، بـه او احتـرام كنـد و هركـه ميخواهـد بـه       
  ».خداوند تقرّب جويد، از او اطاعت نمايد

من ابوبكر و «: انس بن مالك روايت ميكند كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  فرمود 
پـس از آنهـا   . عمر را مقدم نكردم، بلكه خداوند با مقدم كردن آنها بر من منّـت نهـاد  

اطاعت كنيد و كسي كه اراده و گمان بدي نسبت به آنها بكند، گويا اراده بدي نسبت 
  » .به من كرده است

مشهورترين روايتي كه در اين زمينه موجود است، حديثي است كه با اسـناد  و اما 
فراوان از ابن مسعود و حذيفة بن يمان و انس بن مالك از پيامبر اكرم صلي اهللا عليـه  

به كساني كه پس از من هستند، ابـوبكر و عمـر   «: و سلم  نقل شده است كه ميفرمايد
  ».اقتدا نمائيد

ه   داشـت كـه پيـامبر اكـرم صـلي اهللا عليـه و سـلم  هرگـز         با اين حال بايد توجـ
نميخواست نظر خود را در اين زمينه بر مردم تحميل نمايد و خالفت انتصابي را كـه  

و بـا وجـود   . ريشه تمام استبدادها در طول تاريخ بوده است، در اسـالم پايـه گـذارد   
به مردم معرّفي اينكه در مواضع بسيار فرد مورد نظرش را براي جانشيني پس از خود 

. نمود، آنان را آزاد گذاشت تا پس از وفاتش زمامدارشان را بـه رأي خـود برگزيننـد   
گرچه اطمينان داشت آنچه مد نظر اوست، بـراي تـوده مسـلمانان در اولويـت قـرار      

روايت زير كه با اسناد صحيح و به تواتر نقل شده است، بهترين دليل . خواهد داشت
  :بر اين مدعاست

 د بـن منكـدر     ام المؤمنين عايشه و كعب بن مالك و ابوفكيهه و ابومليكـه و محمـ
: اند كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  در بيماري پيش از وفات خود فرمود روايت كرده
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ابوبكر و پسرش را بخوانيد تا سـندي نوشـته شـود كـه مـردم دربـاره جانشـيني او        «
  » .يرا خدا و مسلمانان نخواهند گذاشتالزم نيست، ز«: سپس فرمود» .اختالف نكنند

همچنين در روايت معتبري از بسطام بن قيس آمده است كه پيامبر صلي اهللا عليـه  
  » .بعد از من كسي بر شما امير نخواهد شد«: و سلم  خطاب به ابوبكر و عمر فرمود

  دفاع علي از خالفت ابوبكر
فاق مسـلمانان منعقـد شـده    خالفت ابوبكر كه با رأي و بيعت اكثريت قريب به اتّ

ابوسفيان يكي از كساني بود كه بر خالفت ابوبكر . بود، مخالفان سرسختي هم داشت
  .شديداً اعتراض داشت و مخالفت خود را قوالً و عمالً اعالن مينمود

  
با رسـول  . ابوسفيان نامش صخر فرزند حرب بن امية بن عبدشمس بن عبدمناف بود

حضرت مكّه را فتح كرد و قريش را شكسـت قطعـي داد    خدا جنگيد تا زماني كه آن
و ابوسفيان را به شفاعت عموي خود عباس محترم شمرد و پيش از وفات خود او را 

ابوسفيان هنگام وفات پيامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم  در مدينـه     . به مأموريتي فرستاد
مالقـات كـرد و از    وي كه از سفر بازميگشت، در راه با كسي كه از مدينه ميĤمد. نبود

چه كسـي جانشـين او   «: پرسيد» .آري«: آن مرد پاسخ داد» آيا محمد مرد؟«: او پرسيد
يل؟   «: ابوسفيان دهشتزده شد و گفـت » .ابوبكر«: گفت» شد؟ و سـپس  » يعنـي ابوفُصـ
پاسخ » علي و عباس اين دو ستمديده چه عكس العملي از خود نشان دادند؟«: پرسيد
به خدا سوگند اگر زنده بمانم، پـاي  «: ابوسفيان با هيجان گفت» .اند هبه خانه رفت«: داد

غباري در فضا ميبينم كه جـز بـارش   «: سپس گفت» !ايشان را بر فراز بلندي ميرسانم
آنگاه به سرعت خود را به مدينه رساند و » .خون، چيز ديگري آنرا فرونخواهد نشاند

  :را با صداي بلند ميخواند ها قدم ميزد، اين اشعار در حالي كه در كوچه
  ... و الَ سيما تَيم بن مرّة أو عدي                بني هاشم التُطْمعوا النّاس فيكُم
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اي بني هاشم، مردم را در حق خود به طمع نياندازيد و به ويژه خاندان تيم «: يعني
  »....را) قبايل ابوبكر و عمر(بن مرّه و عدي 

  
اي قريش، انصار را نشايد كه بر مردم برتري جوينـد، مگـر آنكـه    « :ابوسفيان ميگفت

وگرنه درباره ما كار به هر كجا رسد، بسـنده  . آنان به برتري ما بر خودشان اقرار كنند
و به خـدا سـوگند   . است و براي آنها هم كارشان به هر كجا رسد، بسنده خواهد بود

فروميكوبيم، همان گونه كه ) ؟(!الم اگر كفران نعمت كنند، ما ايشان را براي حفظ اس
اما به خدا سوگند كه سزاوار و شايسـته اسـت علـي    . خودشان براي آن شمشير زدند

: وي افـزود » .بن ابيطالب بر قريش سروري كند و انصار هم از او فرمان خواهند بـرد 
اس آن دو سـتمديده    ! يا آل عبدمناف« ابوبكر را به كارهاي شما چه كار؟ علـي و عبـ
اي ابوالحسن، دستت را بگشا تـا  «: سپس نزد علي رفت و گفت» وار شده كجايند؟خ

ابوسـفيان بـه منظـور تهيـيج     . علـي نپـذيرفت و خـودداري نمـود    » .با تو بيعت كـنم 
  :احساسات بني هاشم اين شعر را خواند
 عرَفُهـار االَهـلِ ي وانَ حمـ نَّ الهـا          عالرّس و نكرهرُّ يالح وـة االَجـد  
راد بِه  ـلي ضَيـمٍ يـ عـ يمقالَ ي و           تَدالو و ي الَّ االَذَالنِ غَـيرِ الحـا ِ  
د            هذا علي الخَسف محيوس بِرَمته اَحـ ي لَهك بـشـجٍ فَـال يذَا ي و  

  
هـيچ چيـز در   . ومنـد درازگوش اهلي تن به خواري ميدهد، نه مرد آزاده و نير«: يعني

. مقابل پستي و خواري طاقت بردباري ندارد، بجز دو چيز كه در نهايت مذلّت هستند
ميخ طويله كه مدام بر سرش ميكوبند و شترهاي قبيله كه مدام تحت آزارند و كسـي  

  ».به حالشان دلسوزي نميكند
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در محـيط  كه آن روز از دهان بزرگ امويان، ابوسـفيان  » يا آل عبدمناف«اين شعار 
ولي خودداري علـي  . آن اجتماع طنين انداز گرديد، كافي بود كه تاريخ را عوض كند

  .از پذيرش بيعت ابوسفيان، آن را باطل ساخت
ابوسفيان تا امكانات وقت به او اجازه ميداد، با تمـام قـواي خـود از مخالفـت بـا      

اسالم نشده بـود،   رسول اكرم باز ننشست و تا آنجا كه مجبور به تبعيت و قبول آئين
امروز چه شده است كه براي همان دشـمن ديرينـه خـود    . دست از مبارزه برنداشت

پسرعمويش چنين فداكاري ميكند؟ آيا به راستي ابوسفيان يار و ياور علـي بـود؟ يـا    
  اينكه قصد برانگيختن فتنه و آشوب داشت؟

ردم داشت، فقط ابوسفيان اصوالً رسول خدا و موقعيتي را كه آنحضرت در ميان م
به حساب مادي و دنيوي منظور داشته و چنين مي پنداشت كه رياسـتي كـه نصـيب    
محمد پسر عمش شده، همان رياستي است كه پـدران آن بزرگـوار از دسـت پـدران     

بنابراين ابوسفيان جنگ خود را با پيغمبـر، جنـگ بـر    . ابوسفيان به كشمكش برده اند
و در ايـن  . يش از دستش گرفته بـود، ميدانسـت  سر اين رياست موروثي كه پسرعمو

ميان چيزي را كه به حساب نميĤورد، دين و آئين مقدس الهي بود تـا در مـورد رد و   
وي دين اسالم را يكي از علل اصلي موفّقيـت پيـامبر و از   . قبولش نظري داشته باشد

به همين علّـت روزي كـه رسـول خـدا     . دست دادن رياست موروثي خود ميدانست
شهر مكّه را فتح نمود و ابوسفيان كه تازه اسالم آورده بود، شكوه و جالل لشـكريان  

بـه خـدا سـوگند كـه بـرادر      ! اي ابوالفضـل «: اسالم را ديد، رو به عباس كرده گفـت 
عباس به او پاسـخ  » .زادهات امروز زمام پادشاهي نيرومندي را در دست گرفته است

چنـين  «: ابوسـفيان گفـت  » .بوت است نـه پادشـاهي  اينكه ميبيني ن! اي ابوسفيان«: داد
  » !باشد

چنين مردي كه روزي بزگ قوم خود بود و امروز شكست خـورده رياسـت را از   
دست داده بود، و اكنون رياست به عموزادههايش رسـيده، راضـي نميشـد از دسـت     
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ب براي فهميدن اين مطل. عموزادههايش نيز به در رود و در خاندان دوري قرار گيرد
بايد به اهميت تعصب قبيله اي ميان عشاير و اقوام زمان جاهليت و پيش از اسالم كه 
. جنبه حياتي داشته و كامالً بر شؤون زندگي ايشان حكمفرما بوده توجه داشته باشيم
ب جـاهلي صـد در صـد بـا        مجاهدات عميق اسالم در ريشه كن ساختن ايـن تعصـ

اليان دراز و به تدريج تـاثير خـود را برجـاي    موفّقيت همراه نبود و پس از گذشت س
در آن دوران، هرقدر از طرف پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  و اصحاب كبـار  . گذاشت

كوشش ميشد، باز آتش تعصب به فاصله هاي كم و بيش شعله ور ميگرديد، چنانكـه  
مطلـب   با مطالعه و بررسي تاريخ زندگي پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  و يارانش ايـن 

و اين تعصب ميان اوالد عبدمناف كه رياست قريش را داشـتند،  . كامالً روشن ميشود
  .كمتر از ديگران نبود

همين عامل بود كه پس از رحلت رسول اكرم  صلي اهللا عليه و سلم  ابوسفيان را 
اي آل عبدمناف، ابوبكر را با كار شما «: تحت تاثير شديد خود قرار داد كه فرياد ميزد

  » !چه كار؟) عني با رياستي(
  

پس ابوسفيان يعني همان كسيكه ديروز با عموزاده خود رسول خدا از هيچ مبـارزه و  
بـه  «: محاربه اي خودداري نميكرد، در شعاري كه به نفع بني هاشم ميـداد و ميگفـت  

اس و علـي را بـر فـراز بلنـدي ميرسـانم       خدا سوگند اگر اجل مهلتم دهد، پاي عبـ« ،
اي هرگـز   فه تعصب سرچشمه ميگرفت و جز حفـظ افتخـارات قبيلـه   سخنش از عاط

اَنَا علي اَخي، و اَنَا و اَخي علي «: زيرا بنا بر مثل معروف عربي. منظور ديگري نداشت
يعني من با بـرادرم دشـمني ميكـنم،    » ابنِ عمي، و اَنَا و اَخي و ابنُ عمي علَي الغَرِيبِ

ادرم پشتيباني ميكنم، و اگر طرف دعـوي بيگانـه باشـد، بـا     ام از بر ولي عليه عموزاده
  !برادر و پسرعمو دست بدست هم داده و عليه بيگانه قيام ميكنيم
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. بنابراين الزم بود در آن روز ابوسفيان از عموزاده خود علي عليه ابوبكر دفاع كند
از اينجا بود  و. چه ابوسفيان و علي هر دو از اوالد عبدمناف بودند، ولي ابوبكر اجنبي

سرداده بود و ايـن شـعار ابوسـفيان    » ...يا آل عبدمناف«كه در آن روز ابوسفيان شعار 
زيرا رياست قريش هميشـه بدسـت افـراد قبيلـه     . جاداشت مسير تاريخ را تغيير دهد

ه  (عبدمناف بود و با وجود اختالف بين دو تيره مهم اين قبيله  بني هاشم و بنـي اميـ (
رياست با يكديگر در كشمكش بودند، اكنـون كـه خطـر از دسـت      كه پيوسته بر سر

از طايفـه  (رفتن رياست و افتخار قبيله آنانرا تهديد ميكرد، تمـام طوايـف عبـدمناف    
هاشم و نوفل و مطّلب و عبدشمس كه تنها عبدشمس شامل عشاير عـبالت و ربيعـه   

هايي منشعب ميشـد كـه    و عبدالعزّي و حبيبه و اميه بوده است و اميه نيز به خانواده
و اگـر  . در يك صف قـرار ميگرفتنـد  ) يكي از آنها خانواده حرب پدر ابوسفيان است

همه افراد اين قبايل بيشمار با عموزادگانشان كه از قبايل قصي بودند، جمع ميشـدند،  
مردي كه «: آنچنان حزبي قوي و نيرومند تشكيل ميشد كه جا داشت ابوسفيان بگويد

پشـتيبانش باشـد، البتـه نيرومنـد و پيـروز      ) اصل قبيله عبدمناف بـود  كه(قبيله قصي 
و اين مرد همان علي فرزند نيرومند شيخ االباطح رئيس مكّه يعنـي ابوطالـب   » .است
در مقابل چنين مردي، ابوبكر كه از طايفة تيم بن مرّة بود، هرگـز نميتوانسـت از   . بود

ابوسفيان طايفه بنـي تـيم را معرّفـي     چه بطوريكه. لحاظ سياسي برابري و رقابت كند
نه داراي عده كافي . كرد، كوچكترين دسته و ضعيفترين طايفه قريش شمرده ميشدند

در ميان اصحاب بزرگ پيـامبر صـلي    -به استثناي شخص ابوبكر و طلحه-بوده و نه 
  .و همچنين بود بني عدي طايفه عمر. اهللا عليه و سلم  جايي داشتند

و طايفه از قبيله قُصي كه شريف و بزرگ قبايل قريش محسـوب  هيچيك از اين د
قبيله قصي كه طايفه عبدمناف از آن منشـعب ميشـد، چنانچـه رقـابتي     . ميشد، نبودند

بنابراين قيام ابوسفيان، به ويـژه اگـر   . پيش ميĤمد، از علي پشتيباني ميكردند، نه ابوبكر
اهللا عليه و سلم  نيـز بـا او    چهره شاخصي چون عباس عموي سالخورده پيامبر صلي
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همدست و همصدا ميشد، با توجه به اينكه انصار شكسـت خـورده در خالفـت هـم     
اس نيـز    . طرفدار علي بودند، ترديدي در پيروزي ايشان وجـود نداشـت   چنانكـه عبـ

اگر در آن روز من و ابوسفيان با تو بيعت ميكرديم، فرزنـدان  «: بعدها به علي ميگفت
مخالفت نميكردند و اگر آنها مخالفت نميكردند، هـيچكس از قـريش   عبدمناف با تو 

و اگـر قـريش بـا تـو بيعـت ميكردنـد،       . با ما اختالف نميكرد و همه بيعت ميكردنـد 
  » .هيچكس از عرب با تو مخالفت نمي نمود

و گويا ابوسفيان هم در پيش خود همين حساب را ميكرد كه خطاب به آن جناب 
ر اجازه بدهي، برايت شـهر مدينـه را از لشـكريان سـواره و     به خدا قسم اگ«: ميگفت

بات قـومي     » !پياده پر ميسازم دنيـا خـالي و از تعصـ ا آن امام همام كه دلش از حبام
وارسته و افق فكرش واالتر و باالتر از اينها بود و جز بـه پيشـرفت اسـالم و تحقّـق     

ري نميانديشـيد، در نهايـت   اهداف عاليه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بـه چيـز ديگـ   
آرامش و طمأنينه با همين يك سخن فرياد و جنب و جـوش ابوسـفيان را خـاموش    

عمر درازي را ! اي ابوسفيان«: ساخت و همه نقشهها و افكار طالئي او را برهم زد كه
در دشمني اسالم و مسلمانان گذراندي، اما در نهايت نتوانستي ضرري به پيكـر ديـن   

  » .ابوبكر را براي اينكار شايسته ميبينيم ما. وارد سازي
اس   چون ابوسفيان از علي مايوس شد و ديد كه نميتواند با او معامله كند، نزد عبـ

! تو به ميراث بـرادر زادهـات از هركسـي سـزاوارتري    «: بن عبدالمطلب رفت و گفت
هنـد  زيرا مردم پس از بيعت من با تو مخالفت نخوا. دست بگشاي تا با تو بيعت كنم

كـاري را كـه علـي نميپـذيرد و كنـار      ! اي ابوسفيان«: عباس در جواب او گفت» .كرد
  .ابوسفيان نااميد برگشت 7»!ميزند، عباس به جست و جوي آن برآيد؟

در روايتي آمده است كه در اين گير و دار، مشـاور خليفـه، عمـر فـاروق بـه وي      
مسـلمين و ايمنـي از شـرّ     پيشنهاد كرد كـه بـراي جلـوگيري از تفرقـه افتـادن ميـان      

كـاري كـه   (؟ .ابوسفيان، آنچه از صدقات در دسـت اوسـت، بـه ابوسـفيان واگـذارد     
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حضرت رسول نيز در قبال برخي مسلمانان سست ايمان براي دفع شـرّ آنـان انجـام    
و چون ابوبكر چنين كرد، ابوسـفيان  .) داده بود و به قانون مؤلّفة القلوب مشهور است

ولي روايت ارجح كه غالب مورخين درباره بيعـت  . بيعت نمود خشنود شده و با وي
ابوسفيان ذكر كرده اند، اينست كه وي هنگامي كه شنيد پسرش يزيد الخير از جانـب  
ابوبكر به فرماندهي يكي از سپاههاي عازم براي جنگ با روميان منصوب شده، فـوراً  

  ! نزد ابوبكر شتافت و با او بيعت كرد
در رجزخواني ميكرد كه هر آينـه آنـان را ميكـوبم و مدينـه را از     ابوسفيان كه اينق

خيل سواران و پيادگان پر ميكنم و چنين و چنان ميكنم، بـه انـدازهاي گفتهـايش بـا     
عملش تفاوت داشت كه مورخين جرياني را نقل ميكنند كه عيناً چيزي جز ضعف و 

كر ابوسـفيان را احضـار   گويند روزي ابـوب . حقارت و ذلّت ابوسفيان را نشان نميدهد
كرد و درباره موضوعي از او مؤاخذه و بازخواست نمود و با او به تندي سخن گفت 

در ايـن  . و ابوسفيان تملّق خليفه را مينمود و نسبت به وي خشوع و ذلّت نشان ميداد
: هنگام پدر ابوبكر ابوقحافه كه صداي پرخاش فرزندش را شنيد، از غالمـش پرسـيد  

ابوقحافـه بـه نـزد    » .بـر سـر ابوسـفيان   «: گفت» ه كسي فرياد ميكند؟پسرم بر سر چ«
سـيد و بـزرگ قـريش در زمـان     -آيـا در مقابـل ابوسـفيان    «: ابوبكر آمد و بدو گفت

خداونـد بـه واسـطه اسـالم،     «: ابوبكر پاسـخ داد » تندي و پرخاش ميكني؟ -جاهليت
  » .برخي را سربلند و برخي ديگر را خوار و ذليل كرده است

به فرزند ابولهب نيز از كساني بود كه همچون ابوسفيان از خالفت ابوبكر اكـراه  عت
وي به مسجد رفته و با هدف تهييج مـردم  . داشت و براي براندازي آن فعاليت ميكرد

  :اين اشعار را خواند
  
    رِفنْصأنَّ االَمرَ م بسأح ا كُنْتنْ         م ا عـنْـهم مِ ثماشنْ هنِعساَبيالح  

كُم لَتـ بـقلّي ل نْ صـ لَ مـأو س نَنِ     ألَيـ السـ اسِ بِالْقُرآنِ و   و أعلَـم النـَّ
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ونَ لَه في الغُسلِ و الكَفَنِ     و أقْرَب النّـَاسِ عهداً بِالنَّبي و منْ جِبريلُ عـ  
  
مگـر  . رود، چه رسد از ابوالحسنگمان نميكردم امر خالفت از بنيهاشم بيرون «: يعني

او نخستين كسي نبود كه بر قبله شما نماز گزارد و داناترين مردم بـه قـرآن و سـنّت    
نيست؟ مگر او نزديكترين مردم به پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  نبود كـه در لحظـات   

  »مرگ او جبرئيل در غسل و كفنش او را ياري ميكرد؟
يافت، براي او پيام فرستاد و او را از اين كـار منـع   چون علي از اقدام عتبه آگاهي 

كرد و دستور داد ديگر چنين نگويد، زيرا سالمت دين براي ما از هـر چيـز ديگـري    
  . بهتر است

لهب، موجب نگراني علي از  تبليغات و كارشكنيهاي امثال ابوسفيان و عتبة بن ابي
دف جلوگيري از اين خطـر،  لذا با ه. پيدايش تفرقه و دودستگي ميان مسلمين گرديد

به مسجد رفت و موضع خود را به صراحت براي مسلمانان اعالم نمود و بـا صـداي   
اي مردم، امواج فتنه ها را بـا كشـتيهاي نجـات بشـكافيد و از روشـهاي      «: بلند گفت

رسـتگار  . تفرقه انگيز و نفرت خيز سربتابيد و تاجهاي افتخارات جاهليت را برافكنيد
بال و پر نيرومندي از جاي برخيزد يا تسليم شود تا خود دل آسوده  كسي است كه با

آن كس كه ميوه را پيش از موعد بچيند، همچون . داشته و ديگران را آسودگي بخشد
  » .كسي است كه در زمين نامساعد كشت كند

آنگاه خالد بن وليد برخاست و خطابه بليغ خود را در حمايت از ابوبكر ايراد كرد 
اي مردم، ما در آغاز اين دين گرفتار مشكلي بوديم كه قبـول و پـذيرش آن   «: و گفت

و بـه خـدا سـوگند    . بر ما سخت و سنگين بود كه گويا كينههاي خونخـواهي داريـم  
چيزي نگذشت كه سنگيني آن بر ما سبك شد و دشواري آن بر ما آسان گرديد و بـا  

آن روز از هر كسـي كـه دربـاره    اينكه در ابتدا از ايمان آوردن مردم تعجب ميكرديم، 
حق بودن آن شك و ترديدي به خود راه ميداد دچار شگفتي ميشديم و سـرانجام بـه   
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همان چيزي از آن نهي ميكرديم، گرويديم و از چيزهايي كه بـه آن فرمـان ميـداديم،    
به خدا سوگند چنان نبود كه در پناه عقـل و انديشـه مسـلمان شـويم،     . دوري كرديم
همانا وحي تـا اسـتوار نشـد، قطـع نگرديـد و      . عنايت و توفيق الهي بود بلكه در اثر

پيامبر از ميان ما نرفته است كه پس از او پيامبر ديگري را عـوض بگيـريم و پـس از    
امروز شمار ما از ديروز بيشتر است، در حـالي  . انقطاع وحي منتظر وحي ديگر باشيم

گند ايـن صـاحب امـر يعنـي ابـوبكر      كه در گذشته بهتر از امروز بوديم و به خدا سو
عظمـت و  . كسي نيست كه مورد بازخواست قرار گيرد يا در مورد او اختالفي باشـد 
  ».شخصيت و فضايل او بر كسي پوشيده نيست و نيزهاش كژ و خميده نيست

بيانات علي و خالد تأثير عميقي روي مردم گذاشت و حزن بن ابيوهـب خالـد را   
مـردان بسـياري از   «: ون در تحسين و تمجيـد او خوانـد  ستود و اشعاري با اين مضم

  » ...قريش به پا خاستند ولي هيچ يك از آنان خالد نبود
گفتني است علي در دوران سه خليفه نخستين مسئووليتهاي كليدي و مهمي را نيز 

در يك مورد ابوبكر، علي و سه تـن ديگـر را بـر دروازه هـاي     . بر عهده داشته است
وي هرگـاه از مدينـه   . ا به حفاظت از شهر در برابر مرتـدان بپـردازد  مدينه گذاشت ت

مـورخين سـه   . بيرون ميرفت، معموالً علي را بعنوان خليفه خود در مدينه ميگذاشـت 
مورد را گزارش كردهاند كه عمر در زمان خالفت خود هنگامي كه از مدينـه بيـرون   

ران ابـوبكر در تقسـيم   وي در دو. ميرفت، علي را به جانشـيني خـود گماشـته اسـت    
را بـه  ) معروف به حوائط سبعه(عمر امورات باغهاي مدينه . خمس اختيار تام داشت

نـام  . علي و عباس اختصاص داد و نيز امور صدقات مدينه را به آن دو محـول نمـود  
علي بر تارك مشاوران ويژه ابوبكر و عمر بچشم ميخـورد و در دوران خليفـه سـوم    

هر سه خليفه او را براي امر قضاوت و اجـراي  . رت او را داشتعثمان نيز سمت وزا
  . در دوران ابوبكر از جمله كاتبان دارالخالفه بود. حدود موكّل كرده بودند
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  )رض(خصوصيات فردي حضرت ابوبكر •
نويسندگان و مورخين اسالمي قرنهاست كه با افتخار و سربلندي تمـام، پيرامـون   

مكارم اخالقي كه خداوند به نخستين خليفه جهان  بركات و مواهب ذهني و فكري و
احترام وي به بزرگ، تواضعش نسبت به كوچك، . اسالم اعطا كرده بود، بحث ميكنند

فرط تحملش در مقابل افراد گستاخ و مغرور و محبتش نسبت به عموم مردم، تكريم 
ـ     . و تمجيد همه را نسبت به او جلب كـرده اسـت   ر در ايـن فصـل مـروري داريـم ب

خصوصيات فردي ابوبكر صديق كه بيمبالغه، نمونهاي تمام عيار از خصوصيات يـك  
انسان كامل را به نمايش ميگذارد و ميتوان آنرا مظهر كمال بشـريت و آرمـان جامعـه    

  .انساني به شمار آورد
در روايات آمده است كه روزي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلم  در جمع يـاران  

هرگاه خداونـد بـراي   . صلتهاي نيكو سيصد و شصت خصلت هستندخ«: خود فرمود
يكي از بندگان خود اراده خير كند، يكي از اين خصلتها را در او مينهد و بـه واسـطه   

آيا هيچ كـدام از ايـن خصـلتها در مـن     «: ابوبكر پرسيد» .آن، او را وارد بهشت ميكند
تـو هسـت، پـس خوشـا بـه       همه آنهـا در «: پيامبر لبخندي زد و فرمود» وجود دارد؟

  »!سعادت تو يا ابابكر
  
  رأفت و مهرباني ابوبكر •

بارزترين ويژگي فردي ابوبكر، روحيه عاطفي و مهـر و شـفقّت نسـبت بـه همـه      
موجودات بود و موفّقيت وي را در اداره امور و حلّ مشكالت، ميتوان معلول پيونـد  

سان اگرچه جزئي كوچك از ان. دانست» احساس«و » عقل«دادن بين دو مؤلّفه انساني 
يك كلّيت است كه كائنات ناميده ميشود، ولي به طور معمول عادات خود و افكار و 

اين ناشي از . احساسات خويش را به عنوان پديدهاي مستقل و جدا از بقيه ميشناسد
اين فريب ذهني براي ما زنداني ميĤفريند . خطاي ديد در آگاهي و فريب ذهن اوست
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چهارديواري تمايالت شخصي و عالقه و محبت تنها بـراي چنـد تـن از    كه ما را در 
ولي انسانهاي بزرگ و متعالي، با بسط افـق  . نزديكان خود محبوس و محدود ميسازد

ديد خويشتن را از اين زندان آزاد و مهر و شفقّت خود را براي همه موجودات زنده 
كر از جملـه ايـن انسـانها    ابوب. گسترش ميدهند و به يك عشق عمومي دست مييابند

بود و عطوفتش نسبت به مردم تا به حدي بود كه حتّي براي زنـان بيـوه يهـودي كـه     
پيـامبر  . كارگر نداشتند كار ميكرد و بزهايشان را ميدوشيد و برايشان نخلكاري ميكرد

ت     اكرم صلي اهللا عليه و سلم  ابوبكر را از باب تكريم و تمجيد، مهربـانترين فـرد امـ
خوانده و او را از حيث نرمخويي و رأفت به حضرت عيسي و حضرت ابراهيم خود 

به گفته علي بن ابيطالـب، ابـوبكر از   . تشبيه فرموده است) فرشته رحمت(و ميكائيل 
همچنين علي . لحاظ مهرباني و رقّت قلب از همه بيشتر مشابه رسول خدا بوده است

حسـن  . يـاد ميكنـد  » ي المسـلمين أعطفهم و أشفقهم و أحـدبهم علـ  «از وي با تعبير 
خلق و خوي آن بزرگوار به قدري نرم و گشـاده بـود كـه    «: بصري درباره او ميگويد

  » .مـــــردم او را بـــــراي خـــــود همچـــــون پـــــدري مهربـــــان ميدانســـــتند
درباره رحم و شفقّت او نسبت به عموم مردم، آوردهاند كه روزي پيـامبر بـه ابـوبكر    

يا رسول اهللا، چون به احوال و اهوال قيامـت  «: دادپاسخ » به چه فكر ميكني؟«: فرمود
ميانديشم و انواع عقوبتهايي را كه خداوند براي عاصـيان و مجرمـان در نظـر گرفتـه     
است، به ياد ميĤورم، آرزو ميكنم كه اي كاش خداوند به جاي همه مردم مـرا عـذاب   

امبر صلي اهللا عليه پي» !ميداد و اين بدبختان و بيچارگان را از آتش و عقوبت ميرهانيد
  » .يا ابابكر، انديشه تو از هفتاد سال عبادت برتر و باارزشتر است«: و سلم  فرمود

  
  ابوبكر و كودكان

ابوبكر صداقت و سادگي اطفـال را داشـت و كودكـان در نظـر او جـزو بهتـرين       
آن . بر كودك يتيم شفقّت ميكرد و بر سر او دسـت نـوازش ميكشـيد   . دوستان بودند
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كودكان رئوف و مهربان بود كه هر گاه از خانه بيرون ميĤمد، دختران و پسـران   قدر با
  . گويان اطراف او را محاصره ميكردند» بابا، بابا«محلّه 

در روايات آمده است كه روزي ابوبكر در مسجد پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  بـر  
در آن روز هفت سـال   منبر نشسته بود كه در همين اثنا حسن بن علي نواده پيامبر كه

داشت، وارد مسجد شده و يك راست به طرف ابوبكر رفـت و او را بـا ايـن جملـه     
» !از منبر پدر من پائين بيا و برو روي منبر پدر خودت بنشين«: مورد خطاب قرار داد

ابوبكر از شنيدن اين سخن به گريه درآمد و فرزنـد پيـامبر را بـر روي زانـوي خـود      
» .اين منبر پدر توست نه منبر پدر من. دا سوگند راست ميگوييبه خ«: نشاند و گفت

و نقل است كه روزي ابوبكر پس .و علي كه حضور داشت از ابوبكر عذرخواهي كرد
از اينكه نماز عصر را در مسجد خواند، با اصحاب پيامبر صـلي اهللا عليـه و سـلم  از    

او را برداشت و . ميكندمسجد بيرون آمد و حسن بن علي را ديد كه با كودكان بازي 
پدر مـن فـداي   » لَيس شبيه بعلي –بِأَبي شبيه بالنّبي «: بر دوش خود گذاشت و گفت

درباره حمايـت ابـوبكر از   . و علي ميخنديد! تو باد كه شبيه پيامبر هستي نه شبيه علي
كودكان نقل ميكنند كه يك وقت عمر فاروق از همسر خود جـدا شـد و ميخواسـت    

ش عاصم را نزد خود نگهداري نمايد و پس از مشاجراتي، جريـان را  كودك خردسال
او در قضاوت خود به نفع كودكان حكم صادر كـرد و  . براي داوري نزد ابوبكر بردند

ت         «: به عمر گفت ت و بـوي مـادرش بـراي او لـذّت بخشـتر از لطـف و محبـ محبـ
  » .شماست

ديـد كـه او يكـي از     مروي است كه ابوبكر مهمان بشير بن سعد انصـاري بـود و  
پسرانش را روي زانوي خود نشانده مرتّباً او را ميبوسد و مينوازد و به فرزند ديگرش 

چرا به هر دو مانند هم مهرباني نكردي؟ بدانكه بهتر «: ابوبكر بدو گفت. بيتوجه است
مگر اينكه يكي عالمتر و صالحتر باشـد  . است كه در ميان فرزندان تفاوتي قرار ندهي

  » .ين سبب بر ديگري فضيلت داشته باشدو بد
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  )رض(زهد و تواضع حضرت ابوبكر •
به معناي تمايل و عالقـه شـديد   » رغبت«در اصل به معناي بيميلي در برابر » زهد«
بررسي متون حديثي نشان ميدهد كه زهد يك معني سازنده و مثبـت دارد كـه   . است

بر خالف برداشت . اع ميباشدكامالً در جهت حمايت از مردم و منافع تودههاي اجتم
و تفسيري كه افراد دور افتاده از مذهب درباره زهد ميكنند، زهد به معنـاي بيگـانگي   
از دنيا و مظاهر ماده نيست، بلكه به معناي عدم وابستگي و عدم اسـارت در چنگـال   

از ديدگاه اسالم، زاهد كسي نيست كه فقير و بينوا باشـد، بلكـه زاهـد آن    . ماده است
سي است كه در عين برخورداري از نعمات الهي، اسير شـهوت و مـال و ثـروت و    ك

جاه و مقام خود نباشد و هنگامي كه آزادگي و شخصيت و هـدف خـود را در برابـر    
  .حفظ مظاهر دنيوي در خطر ميبيند، به دومي بياعتنايي ميكند و اولي را حفظ مينمايد

مقام مادي يـك نـوع آزادگـي بـه     ترك وابستگي و عدم اسارت در چنگال مال و 
قادر نخواهـد بـود بـدون آن     -مخصوصاً رهبران اجتماع–انسان ميدهد كه هيچكس 
زيرا يكي از خطراتي كه همه رهبران سياسـي و مـذهبي   . اهداف خويش را پيش ببرد

را در نيمه راههاي زندگي تهديد ميكند، اين است كه در مسير نهضتهاي در نيمه راه، 
ك سلسله امكانات مادي براي شخص خود برخـورد ميكننـد كـه اگـر روح     غالباً با ي

دنيا پرستي بر آنها غلبه كند، همانجا متوقّف ميشوند و همه چيـز بـراي آنهـا خاتمـه     
اما اگر بياعتنا و وارسته و پارسا باشند، به . يافته است و تمام اهداف آنها عقيم ميماند
  .آمده و به پيش ميروند سرعت بر تمايالت و وساوس نفساني فائق

زهد هميشه با نفي تجمل پرستي همراه است و همين امر موجب ميشود كه منابع 
و ثروتهاي جامعه در مسير زندگي اشرافي و تجمل پرستي و هوسهاي كاذب عدهاي 
محدود به كار گرفته نشود و به جاي آن در مسير عمران و آبادي و منـافع تودههـاي   

همچنـين در جـوامعي كـه هنـوز بـه رشـد اقتصـادي ايـده آل         . اجتماع به كـار رود 
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نرسيدهاند، زهد و وارستگي پيشوايان سبب ميشـود كـه محرومـان دچـار احسـاس      
حقارت نشده و زندگي خود را شبيه زندگي پيشوايان احسـاس كننـد و خـود را در    

در نتيجه كنار آنها و آنها را در كنار خود ببينند و شخصيت معنوي آنها نابود نشود و 
  .بتوانند به حقوق واقعي خود برسند

ابوبكر در دوراني خالفت را بر عهده داشت كه در پي وقايع رده و جنگهاي ايران 
مع الوصف زهد و ساده زيستي . و روم، سيل غنايم جنگي به طرف مدينه سرازير بود

ين او از را پيشه خود كرده بود و پيراهنش از كرباس خشن و كهنه و وصله زده و نعل
نوعي كفش كـه از پوسـت و دوال چرمـي سـاخته     (و گاهي تاسومه . ليف خرما بود

بر پا ميكرد و با همين وضع مانند ساير مردم در كوچه و بازار رهسپار ميشد ) ميشود
  . و خوراك او از نوع پستترين خوراك رعيتش بود

اعتنـاترين   بـي  ابوبكر: مسعودي مورخ مشهور جهان اسالم در اين زمينه مينويسد
مردم نسبت به دنيا بود و بيش از همه كس فـروتن بـود و در اخـالق و رفتـارش بـا      

لباسش . از طعام لذيذ و لباس گرانبها پرهيز ميكرد. مردم بسيار متواضع و مهربان بود
پيشوايان قبايل و پادشاهان اشراف عرب نـزد او  . در عهد خالفت ردائي بود و عبائي

لباسهاي فاخر و زيبا پوشيده و تاجهاي مرصع و زرين با نگينهاي  رفتند، در حالي كه
آنها ديدند كه ابوبكر با آنكه خليفه مسلمين است و عظمـت  . پربها بر سر نهاده بودند

و جالل خالفت را دارد و در مقامي خيلي برتر از آنهـا ميباشـد، بسـيار فـروتن و از     
ر و زيور دنيا نـدارد و ماننـد مـردم    ظاهرسازي و خودنمايي بيزار است و نظري به ز

لهذا آنها به خود آمده به او اقتدا نمودند و به راه او رفتنـد  . عادي لباس ساده ميپوشد
يكـي از ايـن   . و آنچه را كه پوشيده بودند، از تن به در آورده، لباس سـاده پوشـيدند  
آمده و عالوه  پادشاهان، ذوالكالع پادشاه حمير يمن بود كه با جالل سلطنت به مدينه

او با همه لباس گرانبها و تـاج زريـن   . بر اقوام و خويشانش، هزار غالم همراه داشت
به حضور ابوبكر رسيد، ولي چون او را با لباس ساده ديد، از لبـاس پادشـاهي بـرون    
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گويا بعضي از همراهـانش او را در ايـن بـاب    . آمد و مانند ابوبكر لباس ساده پوشيد
مگـر ميخواهيـد اكنـون كـه مسـلمان      «: لكالع در پاسخ آنان گفتذوا. سرزنش كردند

. شدهام، مانند زمان كفرم پادشاهي متكبر و خودخواه باشم؟ خير چنين نخواهد بـود 
به خدا سوگند هرگز نميشود به درستي فرمان خدا را اجرا كرد، مگر در حال تواضـع  

اهان و زعماء قبايل كـه  آري، پادش«: مسعودي گويد».و چشم پوشي از زر و زيور دنيا
نزد ابوبكر ميĤمدند، با آنكه قبالً متكبر بودند، متواضع ميگشتند و پـس از اينكـه قـبالً    

  :اينجاست كه لسان الغيب ميفرمايد» .خودخواه بودند، فروتن ميشدند
  

  آنكـه پيشـش بنهــد تـاج تـكبر خورشيـد   كبريائي است كه در حشمت درويشان 
  

ابوبكر در ميان مسـلمين از ايـن   «: زاس دانشمند فرانسوي مينويسداستالكساندر ما
جهت مورد تكريم و احترام بود كه زندگاني ساده داشت و مانند رهبانان مسيحي بـه  

اين مرد با آنكه صاحب اختيار مطلق ملّتي بود كه قدرتش بـه ايـن   . قناعت ميگذرانيد
ي يـك كـارگزار و يـك    سرعت بسط و گسترش مييافت، جز پولي كه كفاف نگهدار

به طوري كه چون بـدرود حيـات گفـت،    . شتر او را ميداد، چيزي از خزانه نميگرفت
  » .جز سه درهم چيزي نداشت

نرمخـو و در  . در زندگي ساده و زاهد مĤب بود«: ويل دورانت در مورد او ميگويد
عين حال مصمم بود و به همـه كارهـاي اداره و قضـا از كوچـك و بـزرگ شخصـاً       

  » .سيد و تا كار به عدالت نميشد، خاطرش آرام نميگرفتمير
ابوبكر در زمان خالفت نيز سـادگي معتـاد خـويش را    «: كارل گريمبرگ مينويسد

او همواره از به كار بردن عالئم ظـاهري مقـام عـالي خـويش خـودداري      . حفظ كرد
بـدون شـك بـدون    . ولي نشان داد كه سياستمداري شايسـته و بـزرگ اسـت   . ورزيد
  » .شتكار استثنايي او، اسالم بعد از محمد به سختي به ضعف ميگرائيدپي
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نح «حضرت ابوبكر در ايام حيات پيامبر صلي اهللا عليـه و سـلم  در محلّـه     در » سـ
وقتي هم كه خليفه شـد، همچنـان در آن خانـه    . خارج از مدينه خانهاي محقّر داشت

ه سواره و گاه پياده به شهر ميĤمـد،  برنامه روزانه او چنين بود كه هر روز گا. ميزيست
مراسم نماز را به جا ميĤورد، به كار مردم رسيدگي ميكرد، به بازار ميرفت و خريـد و  

  . فروش ميكرد و شب هنگام به سنح بازميگشت
ــا    ــود و ب ــانرواي مملكــت وســيع عربســتان ب ــدرت و فرم ــوبكر كــه در اوج ق اب

ت، و از طرفـي دوران جـوانيش را در   امپراطوريها و ابرقدرتهاي جهان پنجه ميانـداخ 
ناز و نعمـت و ثـروت بيكـران بـه سـر بـرده بـود، در دوران خالفـتش بـه چوپـاني           

در سنح پيش از خالفت شتران ! ميپرداخت و گوسفندان خود و مردم را به چرا ميبرد
وقتي خليفه شد، از كوچه كه ميگذشت، كنيزكي . و گوسفندان اهل محلّه را ميدوشيد

بـه جـان   «: ابوبكر برگشت و گفت» .وبكر ديگر براي ما شير نخواهد دوشيداب«: گفت
خودم كه باز هم براي شما شير خواهم دوشيد و اميدوارم كه از اين پـس مسـئوليتي   

  » .كه بر عهده گرفتهام، مرا از سيره و روشي كه قبالً داشتم بازندارد
: د، بـه او ميگفـت  هر گاه دختري را در كوچه ميديـد كـه گوسـفنداني همـراه دار    

: دختـر گـاه ميگفـت   » دخترك، ميخواهي كـه گوسـفندانت را بچـرانم يـا بدوشـم؟     «
و هر فرماني كه ميداد، خليفه جهان اسالم اطاعـت  » .بدوش«: و گاه ميگفت» .بچران«

خانم، آيا دوست داري «: و گاهي از زناني كه برايشان شير ميدوشيد، ميپرسيد. ميكرد
گاهي زن سرشير ميخواسـت و گـاهي نميخوسـت و    » يرم؟كه براي تو سرشير هم بگ

  . ابوبكر به آنچه ميشنيد، عمل ميكرد
دختركي در را به روي او باز كرد و . روزي در خانه يكي از همسايگان خود را زد

آن زن در همين حـال بـا   » !مادر، مرد بزچران آمد«: همين كه ابوبكر را ديد، فرياد زد
و در حالي كه عرق شرم بر رويش نشسته بود، بـر سـر   خليفه مسلمين رو در رو شد 
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: ابـوبكر خنديـد و گفـت   » !واي بر تو، اين خليفـه پيغمبـر اسـت   «: دخترك فرياد زد
  » .رهايش كن، او مرا به محبوبترين اعمالم نزد خدا توصيف كرد«

با اين همه ادامه اقامت در سنح با كثرت مشغلهاي كه برايش پـيش آمـد، ممكـن    
بـه شـهر   . بعد هم سنح را رها كرد و هم از خريد و فروش دست كشـيد مدتي . نشد

آمد و با مقرّري ساليانهاي كه از بيت المال ميگرفت، معيشت كرد و تا پايان عمر هم 
در روايتي آمده است كه روزي ابوبكر پارچههايي را به دوش انداخته . در مدينه ماند

نفـر از اصـحاب او را ديدنـد و     چنـد . بود و براي خريد و فروش بـه بـازار ميرفـت   
تـو  «: گفتنـد » .براي خريد و فروش به بـازار ميـروم  «: گفت» كجا ميروي؟«: پرسيدند

آنگـاه بـراي او حقـوق و    » ام چه بخـورانم؟  پس به خانواده«: گفت» !خليفه مسلميني
  . مستمرّي تعيين كردند

بـا خريـد و   به خدا كـار مـردم را   «: طبق روايت ديگر، روزي ابوبكر با خود گفت
لذا خريـد و فـروش   » .بايد با فراغت به امور آنها بپردازم. فروش نميتوانم سامان دهم

را رها كرد و منزلش را به مدينه انتقال داد و اصحاب براي او از بيت المـال حقـوقي   
  .وضع كردند

انـد كـه    گفتـه . در باب مقداري حقوقي كه ابوبكر ميگرفت، روايات اختالف دارند
يزي در حد يكي از مهاجرين مقرّر شده بود، يعنـي نيمـي يـا پارهـاي از     براي وي چ

همچنـين سـخن از   . يك گوسفند براي خوراك روزانه و جامه تابسـتاني و زمسـتاني  
  . درهم در سال نيز به ميان آمده است 6000و  3000و  2500

اي زمـين را كـه از آن وي    به هر صورت وي در هنگام وفات وصيت كرد تا پـاره 
. بود، بفروشند و به جاي آنچه در مدت خالفت گرفته بود، به بيت المال پـس دهنـد  
گفته ميشود كه حتّي بستري را كه بر روي آن ميخوابيد و چـادري را كـه بـر روي او    

  . ميانداختند به بيت المال دادند
در پايان حيات از مال دنيا تنها شـتري داشـت كـه از شـير آن اسـتفاده ميكـرد و       
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ابوبكر در بستر مرگ وصيت كرد كه اينها را به . ي كه پنج درهم بيش نميارزيدقطيفها
خـدا  «: وقتي اينها را نزد عمر بردنـد، گريسـت و گفـت   . خليفه بعد از خودش بدهند

بـه گمـان   » .ابوبكر را رحمت كند، كسي را كه بعد از وي آمـد بـه سـختي انـداخت    
يفه بعد از خودش كه وي نيز بايد به نگارنده اين وصيت ابوبكر تذكاري بود براي خل

  .روش و منش ابوبكر زندگي كند
و شايد هزاران سال ... آري، به راستي كه او ابرمردي بود از تبار ابراهيم بت شكن

  .ديگر بگذرد و از مام تاريخ فرزندي مانند صديق اكبر پا به عرصه وجود نگذارد
  
 ي الحديدمختصري از زندگي حضرت عمرابن خطاب  از ابن اب •

شارح بزرگ نهج البالغه و كسي كه برخي از شدت عالقه اي كه به حضرت علـي  ( 
جلـوه تـاريخ در شـرح نهـج     : مطالب از كتـاب ! دانسته اند داشته است او را شيعه مي
  )ترجمه و تحشيه  دكتر محمود مهدوي دامغاني  5ج   -البالغه ابن ابي الحديد 
ابـوهريره  : ادره كرد و بر او سخت گرفـت ابوهريره را نيز مص حضرت عمر اموال

 مگر نمي داني هنگـامي كـه تـو را بـر بحـرين     : او گفت كارگزار بحرين بود، عمر به
بر پايت نبود؟ اينك به من خبر رسيده است كـه   كارگزار كردم پابرهنه بودي و كفش

ي آري، چند اسب: ابوهريره گفت. فروخته اي تو اسبهايي را به يكهزار و ششصد دينار
هزينه ات را معين و مشخص كردم و اين  من درآمد و: عمر گفت. داشتم كه زاييدند

ايـن امـوال از تـو نيسـت و چنـين       :ابوهريره گفت. كه بدست آورده اي اضافه است
پشت تو را هم با تازيانه  به خدا سوگند، چنين حقي دارم و: عمر گفت. حقي نداري

كـه آن را خـون    تازيانه بر پشـتش زد  سپس برخاست و چندان. به درد خواهم آورد
امـوال را در راه   ايـن : آلود كرد، و گفت اموالت را بياور و چون آورد، ابوهريره گفت

فـراهم   اين در صورتي است كه آن را از حـالل : عمر گفت. خدا حساب خواهم كرد
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هرگز در مورد تو اميـد   1به خدا سوگند، اميمه. ساخته بودي و با كمال ميل مي دادي
و يمامه و دورترين نقـاط بحـرين را نـه بـراي خـدا و       نداشت كه اموال مناطق هجر

بگيـري، او در مـورد تـو پـيش از آن اميـد       مسلمانان بلكه براي خودت گردآوري و
  .بركنار كرد نداشت كه خرچراني كني و ابوهريره را از كار

نانة، را هم ك او همچنين اموال حارث بن وهب، يكي از افراد خاندان ليث بكر بن
فروختـه اي   شتران تنومند و بردگاني كـه بـه صـد دينـار    : مصادره كرد و به او گفت

: عمر گفت  مالي برداشتم كه افزون از هزينه ام بود و بازرگاني كردم: چيست؟ گفت
حـارث    به خدا سوگند، ما تو را براي بازرگاني گسيل نداشتيم، آن را پرداخـت كـن  

عمـر  . پس براي تو هيچ كاري را عهده دار نخـواهم شـد  گفت به خدا سوگند از اين 
. به خدا سوگند من از اين پس براي تو هيچ كاري را عهـده دار نخـواهم شـد    :گفت

سـپس بـه   . خدا سوگند من از اين پس تو را به كاري نخواهم گماشت به: عمر گفت
خـود  اگر از ما تصـرف در ايـن امـوال را بـراي     ! گروه اميران اي: منبر رفت و گفت

شما حالل مي كرديم ولي اكنون كه آن را بـراي خـود    حالل مي دانستيم آن را براي
به خـدا  . داريم شما هم خود را از آن بازداريد حالل نمي دانيم و خويشتن را باز مي
شود  شخص تشنه يي است كه وارد گرداب مي سوگند، تنها مثلي كه براي شما يافتم
  .كه سيراب شود غرق مي گردد نگرد و همينو به آبشخور و راه خروج آن نمي 

  :نوشت عمر براي عمرو عاص كه كارگزار او بر مصر بود چنين
 اما بعد، به من خبر رسيده است كه براي تو اموالي از شتر و گوسـپند و خـدم و  

غالمان فراهم آمده است و پيش از آن مالي نداشتي و اين اموال از مقرري تـو نبـوده   
تو فراهم شده اسـت؟ بـراي مـن از پيشـگامان نخسـتين كسـاني       از كجا براي . است

بهترند ولي من تو را به سبب غناي تو  به كارگزاري گماشتم و اگـر   هستند كه از تو

__________________________________________________ 
 
 م. همسر ابوهريره  - 1
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بـراي مـن   . سود خودت و زيان ما باشد چـرا تـو را بـر گـزينيم     قرار باشد كار تو به
  .والسالم. اب كنكجا فراهم شده است و در آن باره شت بنويس كه اين مال تو از

  :پاسخ چنين نوشت عمرو بن عاص براي او در
اما آنچه در مورد . نامه اميرالمومنين را خواندم و همانا راست و درست گفته است

در آن ارزان  اموال من متذكر شده است، من به شهر و سرزميني آمـده ام كـه قيمتهـا   
ـ . است و جنگ و فتوح در آن بسيار مانـده   ن راه بـرايم بـاقي  من افزونيهايي كه از اي

 اي اميرالمـومنين، بـه خـدا   . است در آنچه اميرالمومنين نوشته است مصرف كرده ام

سوگند، اگر خيانت كردن به تو براي ما حالل بود همين كه ما را امين مـي شـمردي   
شد كه به تو خيانت نكنيم اينك رنجش خويش را نسبت به ما كوتاه كن  موجب مي

كه اگر به آن مراجعه كنيم ما را از كاركردن براي تو بي نياز مـي   كه ما را نسبي است
  .سازد

پيشـگامان نخسـتين كـه بـراي تـو وجـود دارنـد اي كـاش همانـان را بـه            اما آن
  .به خدا سوگند، من در خانه تو را نكوبيدم كارگزاري برمي گزيدي و
  :عمر براي او نوشت

فهمم و مي دانـم كـه شـما     خط نگاري و سخن پردازي تو چيزي نمي من از اين
خوريد و به بهانه ها روي مي آوريد و همانا كـه آتـش مـي     گروه اميران اموال را مي

اينك محمد بن مسلمه را پيش تو فرستادم كـه  . كنيد خوريد و ننگ و عار كسب مي
  .والسالم. بگيرد نيمي از اموالي را كه در دست توست

ساخت  براي او خوراكي فراهم چون محمد بن مسلمه به مصر رسيد عمرو عاص
 تو را چـه : عمرو گفت. محمد از خوردن خودداري كرد. و او را بر سفره فرا خواند

براي من خوراكي فـراهم آورده اي كـه   : شود كه خوراك ما را نمي خوري؟ گفت مي
اين . است و اگر براي من خوراك ميهمان را فراهم مي ساختي مي خوردم مقدمه شر

فـرداي آن روز كـه عمـرو    . من دور ساز و مال خود را حاضر كـن  غذاي خود را از
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محمد بن مسلمه نيمي را برداشت و نيمي ديگر را بـراي   عاص همه اموالش را آورد
اي : بن مسـلمه آن همـه امـوال را برداشـت گفـت      عمرو همينكه ديد محمد. او نهاد

خدا لعنـت   :گفت. چه مي خواهي بگو هر: محمد آيا مي توانم سخني بگويم؟ گفت
به خدا سـوگند،  . را پذيرفتم كند روزي را كه در آن روز براي پسر خطاب كارگزاري
داشتند كـه بـه اسـتخوان     خودش و پدرش را ديدم كه هر كدام عبايي قطواني بر تن

در حالي كـه   زانويشان نمي رسيد و بر گلوي هر يك گردنبندي از علف خشك بود
 اي عمـرو سـاكت  : محمد گفـت . اي ديبا بودهمان هنگام عاص بن وائل در جامه ه

. باش كه به خدا سوگند عمر از تو بهتر است اما پدر تو و پدر او هر دو در آتش انـد 
شدي در پي مرغزاري براي چراندن گوسـپندان مـي    خدا سوگند، اگر مسلمان نمي به

مـرو  ع. فراواني  شير آنها تو را شاد و كم شدن آن تو را اندوهگين مي كرد بودي كه
: محمد بن مسلمه گفـت . راست مي گويي و اين سخن مرا پوشيده بدار :عاص گفت
  .كرد چنين خواهم

 اي: يكي از كنيزكان عبيداهللا بن عمر به شـكايت از او پـيش عمـر آمـد و گفـت     
ابوعيسـي كيسـت؟   : اميرالمومنين، آيا داد مرا از ابوعيسي نمي سـتاني؟ عمـر پرسـيد   

شگفتا، مگر او كنيه ابوعيسي براي خـود برگزيـده   : عمر گفت. پسرت عبيداهللا :گفت
ببيـنم مگـر تـو كنيـه ابوعيسـي داري؟      : گاه عبيداهللا را فرا خوانـد و گفـت   آن! است

عمر دست او را گرفت و چنان به دنـدان گزيـد   . را كنار كشيد و ترسيد عبيداهللا خود
مگر . ي استاي واي بر تو مگر عيسي را پدر: او را زد و گفت كه فرياد كشيد سپس

كنيـه هـايي بـراي خـود بـر مـي گزينـد، مثـل ابوسـلمه،           تو نمي داني كه عرب چه
  .ابوحنظله، ابوعرفطه، ابومرة

عمر هرگاه بر يكي از افراد خانواده خود خشم مي گرفت آرام نمي شد تا آن كـه  
همچنـين  . گويند عبيداهللا بن زبير هم همين گونه بـوده اسـت  . او را گاز بگيرد دست
   از نسل عمر هيچ حاكم عادلي حكومت نكرده است :اندگفته 



 ALFOS                                                                                   آلفوس جلد اول

 

دادگري كه ميان فرزندانش بود به خـود   عمر بن خطاب هر: مالك بن انس گويد
عهده دار حكومت شد عدالت  اختصاص داد و پس از او هر هيچ يك از نسل او اگر

  .پيشه نكرد
خشـم مـي   گنهكـاران و سركشـان    عمر و والياني كه پس از او بودنـد هرگـاه بـر   

مقابل مردم بـر پـاي بدارنـد     گرفتند دستور مي دادند عمامه از سرش بردارند و او را
زبير عالوه بـر تازيانـه    مصعب پسر. چون زياد حاكم شد آنان را با تازيانه هم مي زد

رسـيد سركشـان و    چون بشر بن مروان بن حكومت. زدن سر آنان را هم مي تراشيد
  .كوبيد مي آويخت و بر كف دست آنان ميخ مي گنهكاران را زير شانه هايشان

مرزبـاني   براي يكي از لشكريان كه بشر بن مروان او را به ري تبعيـد كـرده و بـه   
او  گماشته بود خويشاوندانش نامه نوشتند و شوق ديدار خود را از او متذكر شـدند، 

  .در پاسخ ايشان نوشت
كننده دستهاي مرا در ميخ  نبود و اينكه سرزنش اگر ترس از بشر و بيم شكنجه او
  ...ديدار مي كردم نبيند، مرزباني خود را رها و شما را

است و گنهكاران  اين كارها بازي و بازيچه: چون حجاج به حكومت رسيد گفت
  .و سركشان را با شمشير گردن مي زد
عمر بـراي كـارت خلـوت    : كند كه مي گفته است زيد بن اسلم از پدرش نقل مي

زبير آمد، همـين كـه او را ديـدم    . نيايد فت، مواظب در باش كه كسيكرد و به من گ
به من توجهي . انجام كاري است عمر در پي: خوشم نيامد؛ خواست وارد شود، گفتم
نهادم، او بـه بينـي مـن     من دست بر  سينه اش. نكرد و آهنگ واردشدن به خانه كرد

چـه بـر   : گفت. رفتم كوفت و آن را خون آلود كرد و برگشت و رفت، من پيش عمر
  .زبير اين چنين كرد: سرت آمده است؟ گفتم
فرستاد و چون زبير آمد و وارد شد من هم رفتم و ايسـتادم   عمر كسي را پي زبير
بـر ايـن كـار كـه      چه چيزي تو را: عمر به زبير گفت. گويد تا ببينم عمر به او چه مي
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زبير در حالي كه سـخن او  برابر مردم خون آلود كردي،  غالم مرا در. كردي واداشت
اي پسر خطاب، اينك براي ما : گفت خون آلود كردي را با درشتي تكرار مي كرد كه

به خدا سوگند كه نه رسول خدا و نه ابوبكر هيچ گاه از مـن  ! پرده قرار مي گيري در
  .پنهان نكردند روي

خـود   من در پـي كـاري از كارهـاي   : عمر با حالت كسي كه عذرخواه باشد گفت
  .ودمب

مـرا از   همين كه شنيدم عمر از او پوزش مي خواهد از اينكه حـق : گويد اسلم مي
  .او بگيرد نااميد شدم

: گفـتم ! چنان است مـي دانـي   او زبير است و آثار او: عمر به من گفت. زبير رفت
  .حق من حق توست

ه كند كه مي گفت قول عبدهللا بن عباس نقل مي زبير بن بكار در كتاب الموفقيات از
  .عمر بن خطاب پياده مي رفتم در يكي از كوچه هاي مدينه همراه: است

با خود . را مظلوم مي بينم )ع(ابن عباس، من دوست تو علي : ناگهان به من گفت
سبقت بگيرد اين بـود كـه    به خدا سوگند، نبايد در پاسخ براي اين كلمه بر من: گفتم

دسـتش را از  . به او برگردان و حق او رااي اميرالمومنين داد او را بستان : فوري گفتم
پيشـاپيش رفـت سـپس     ميان دستم بيرون كشيد در حالي كه مدتي همهمه مي كرد و

آنان را از او  اي ابن عباس، گمان نمي كنم چيزي: گفت. درنگ كرد من به او رسيدم
ايـن  : گفـتم  با خود. باز داشته باشد جز اينكه قوم او سن و سالش را كم مي دانستند

كـم   به خدا سوگند، خـدا و رسـولش، او را  : گفتم. گفتار از سخن نخست بدتر است
 سن و سال نشمردند آن هنگامي كه به او فرمان دادند ابالغ سوره براءة را از دوست

  .بگيرد و خود عهده دار آن شود) ابوبكر(تو 
  .من هم برگشتم. عمر از من روي برگرداند و شتابان رفت

روز روزه  اي اميرالمومنين، شـوهرم همـه  : ب آمد و گفتزني پيش عمر بن خطا
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خـدا   نمي دارم از او كه به اطاعت  گيرد و همه شب نماز مي گزارد و من خوش  مي
آن زن گفتـار  . شوهرت چه نيكو شوهري است: عمر گفت. كند شكايت كنم عمل مي
: گفـت به عمـر   1كعب بن سور   .را تكرار كرد و عمر هم همان پاسخ را داد خويش

از اين جهت شـكايت دارد كـه از بسـترش دوري     اي اميرالمومنين، او از شوهر خود
تو را عهده دار حكميـت ميـان   : گفت كند، عمر در اين هنگام موضوع را فهميد و مي

  .آن دو كردم
آوردند؛ به او گفت ايـن همسـرت از تـو     شوهرش را پيش من آريد؛: كعب گفت
  . شكايت دارد
  :و آشاميدني؟ گفت نه، در اين هنگام زن چنين سرود آيا در خوراك: گفت

فهم اين يار مـرا مسـجدش از بسـترم فراموشـي داده      اي قاضي خردمند و خوش
نسبت به آغوش من بي رغبـت و پارسـا    است و كثرت عبادتش در شب و روز او را

  .كرده است و من در همسرداري او را نمي ستايم
  :شوهرش چنين سرود
كه در سوره نمل و هفت سـوره بلنـد و سراسـر     خلخال او آنچهدر مورد بستر و 

  .مرا بازداشته است كتاب خدا نازل شده است و آن بيمهاي آشكار
  :كعب اين چنين سرود

در نظر هر عاقل اين زن را بر تو حقي است از هر چهار شبانه روز يـك   اي مرد،
  .ار بگذاراين حق را به او بپرداز و بهانه ها را كن شبانروز از اوست

__________________________________________________ 
 
هنگام كه  از اين. را درك كرده است ) ص (گفته شده محضر پيامبر . كعب بن سور از قبيله ازد است - 1

و لگام  عايشه شد عمر او را به قضاوت بصره گماشت همچنان در آن شهر بود تا در جنگ جمل همراه
، نشر 235به نبرد جمل ، ص  و 242نت ص  4به اسدالغابة ، ج . شتر او را در دست داشت و كشته شد

 م. ، مراجعه فرماييد1367نى ، تهران 
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اي اميرالمـومنين، خداونـد بـراي ايـن مـرد      : عمر گفـت  كعب بن سور آن گاه به
سه شبانروز از خود اوست كه در . روا داشته است داشتن دو يا سه يا چهار همسر را

  .يك روز از اين زن است آن پروردگارش را عبادت كند و يك شب و
كار تـو بيشـتر شـگفت     ن دوبه خدا سوگند نمي دانم از كداميك از اي: عمر گفت

ميان اين دو كـردي؟   از اينكه خواسته و كار اين زن را فهميدي يا از حكمي كه! كنم
  .آماده شو كه تو را به قضاوت بصره گماشتم

كنـد كـه مـي     كتاب الموفقيات از قول عبداهللا بن عباس نقل مـي  زبير بن بكار در
ن آمـدم، او را ديـدم كـه بـر     عمر بن خطاب از خانه بيـرو  به قصد ديدن: گفته است

سياهي را لگام آن قرار داده بود، كفشهاي پينه زده  خري سوار است و قطعه ريسمان
كوچك بر تن داشت بـه گونـه يـي كـه پاهـايش تـا        بر پاي داشت و ازار و پيراهني

افتادم و شروع به صاف كردن و كشيدن ازار  من كنار او پياده راه. زانوانش برهنه بود
آشكار مي شد؛ او مـي خنديـد و    هر قسمت را مي پوشاندم بخش ديگري كردم ولي
منطقه باالي مدينه رسيديم، نماز  آن گاه به. كند اين جامه از تو اطاعت نمي: مي گفت

و گوشت بود، معلوم شـد عمـر    گزارديم يكي از اهالي براي ما خوراكي آورد كه نان
بـراي مـن و   : گفت اخت و ميروزه است، او گوشتهاي خوب را به سوي من مي اند

  .خودت بخور
ايـن را بشـوي و    سپس به نخلستاني رفتيم عمـر ردايـش را بـه مـن داد و گفـت     

نماز  شست من هم ردايش را شستم و هر دو را خشك كرديم و پيراهنش را خود مي
 او سوار شد و من هم پياده كنارش راه افتادم، شخص سومي هم با ما. عصر گزارديم

  .نبود
. كن اي اميرالمومنين، من در حال خواستگاري زني هستم مرا راهنمايي: ممن گفت
نسـب  : گفـت . از چه كسي خواستگاري كرده اي؟ گفتم فالن دختر فالن كس: گفت
همان گونه است كه دوست مي داري و چنان است كه مي داني ولي در اخـالق   آنان
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  .فرزندانت بيايي شود و ممكن است آن را در نوعي پستي ديده مي خويشاوندانش
چرا از : مرا به آن زن نيازي نيست و او را نمي خواهم گفت در اين صورت: گفتم

خواستگاري نمي كني؟ گفتم در اين مورد كه تـو بـر    دختران پسرعمويت يعني علي
عمر . است) ع(علي  او نامزد برادرزاده: گفتم. آن دختر ديگر: گفت من پيشي گرفتي

حكومت شـود از   عهده دار) ع(، اگر اين ساالر شما علي اي ابن عباس: گفت  سپس 
 توانسـتم پـس از   شيفتگي او به خودش مي ترسم كه گرفتارش سازد و اي كاش مي

  .خودم شما را ببينم
تبديل و دگرگـوني پيـدا    تا آنجا كه مي دانم ساالر ما هيچ! اي اميرالمومنين: گفتم

 اهللا عليه وسلم  آن حضـرت را نكرده و در تمام مدت مصاحبت با رسول خدا صلي 

حتـي در  : عمر فوري سخن مرا قطع كرد و گفت. ناراحت و خشمگين نساخته است
 1!دهمسري بگيرد و بر سر فاطمه بياورمي خواست دختر ابوجهل را به  آن مورد كه

ساالر ما هـم در   2و ما براي آدم عزم استواري نيافتيم خداوند متعال مي فرمايد: گفتم
پيامبر را نداشت و اين گونه امور احساساتي اسـت   صد خشمگين ساختناين مورد ق

ندهد و گاهي ممكن است از كسي كـه در ديـن    تواند از خود بروز كه هيچ كس نمي
  .هم هست بروز كند خدا فقيه و به فرمان خدا دانا و عمل كننده

و  شما پا نهـد  تواند در درياي اي ابن عباس، هركس گمان كند كه مي: عمر گفت
خودم و تو از  براي. همراه شما در آن فرو رود تا به ژرفاي آن برسد گماني ياوه دارد

پرسـيدن   عمر آن گاه شروع بـه . خداوند آمرزش مي خواهم، به سخن ديگري بپرداز
 درست گفتـي، خـدايت  : از مسائل و فتواهايي كرد و من پاسخ مي دادم و مي گفت

  .اوارتري كه از تو پيروي شودبه خدا سوگند، تو سز! پاداش نيك دهاد

__________________________________________________ 
 
 م. ابن ابى الحديد قبال در اين مورد به تفصيل سخن گفته است - 1
 .115سوره طه ، آيه - 2
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ياران خود سركشيد و نگريست و آنان درباره روش عمر سخن مـي   عبدالملك به
خـاموش باشـيد دربـاره    : را خشمگين ساخت و گفت اين موضوع عبدالملك. گفتند

  .واليان و موجب تباهي رعيت است روش عمر سخن مگوييد كه مايه نقصان منزلت
اي ابن عبـاس، بـراي خالفـت شايسـته     : اس مي گويددر گفتگويي با ابن عبعمر 

كه كم شـيفته و مغـرور شـود و در راه خـدا سـرزنش،       نيست جز مردي استوار عزم
  .نگيرد سرزنش كننده او را فرو

وانگهي بدون زورگويي محكم و استوار و در عين حال بـدون سسـتي و نـاتواني    
  .د ممسك باشدو بدون اسراف بخشنده و بدون آنكه در حد عيب برس نرم

او سـپس ادامـه   . به خدا سوگند كه اين صفات خود عمر بود :گويد ابن عباس مي
  :دهد مي

بـه خـدا سـوگند پرجـراءت     : سكوت روي به من كرد و گفت عمر پس از اندكي
به احكـام خدايشـان و سـنت پيامبرشـان راه ببـرد       ترين اين گروه كه بتواند مردم را

حكومت ايشان شـود آنـان را بـه راه راسـت و      دار همانا اگر او عهده. ساالر توست
  شاهراه روشن مي برد

شبگردي مي كرد از پشت بامي صداي زني را شنيد كه اين  شبي در حالي كه عمر
  .اشعار را مي خواند

شوخي  اين شب چه دراز و گسترده دامن است و دوستي كنار من نيست كه با او
 اركان اين سرير لرزان از عواقب نباشد كنم به خدا سوگند اگر حرمت خداوند و بيم

  ...دارد شود آري بيم از خدا و آزرم مرا از ارتكاب گناه باز مي مي
ال حول وال قوة اال باهللا، اي عمر نسبت بـه زنـان مدينـه چـه كـردي؟       :عمر گفت
چه چيزي تو را در اين ساعت : خانه حفصه آمد و در زد، حفصه گفت هماندم بر در
تواند دوري  دخترم به من خبر بده زن چه مدتي مي: است؟ گفت آوردهام  بر در خانه

عمر همين كه بامداد . حداكثر چهار ماه است: كند؟ گفت شوهر غايب خود را تحمل
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نوشت سپاهيان را در جنگ بيش از چهار مـاه نگـه    كرد براي همه فرماندهان نظامي
  .مدت غايب نباشد ندارند و هيچ كس از زن خويش بيش از آن

شـبگردي مـي    شبي همراه عمر بودم كه در مدينه: گويد كند و مي اسم روايت مي
انـدكي   گويد دخترم برخيز و پس از طلوع آفتاب كرد ناگاه شنيد زني به دخترش مي

 مگر نمـي دانـي اميرالمـومنين عمـر ديـروز چـه      : دختر گفت. آب با اين شير بياميز

عمـر  : دستوري است؟ دختر گفـت چه تصميم و : تصميمي گرفته است؟ مادر پرسيد
تو جـايي  : گفت. منادي خود فرمان داد ندا دهد كه شير را با آب   نياميزند ديروز به

بـه خـدا سـوگند، مـن     : گفت. اميرالمومنين تو را مي بيند و نه منادي او هستي كه نه
عمر اين سـخنان  . از خليفه در ظاهر اطاعت و در باطن سرپيچي كنم چنان نيستم كه

گفت اي اسـلم ايـن در و خانـه را درسـت شناسـايي كـن و بـه         ي شنيد، به منرا م
را به صبح آورد و به من گفت بـرو و ببـين آن    شبگردي خود ادامه داد و چون شب

آنجـا رفـتم   : گويـد  اسـلم مـي  . شوهر دارند دو زن كه گفتگو مي كردند كيستند و آيا
سخن مي گفتـه دختـر او    كس كه معلوم شد زن بيوه يي همراه دخترش هستند و آن

  .بوده است و مردي در آن خانه ندارند
عمـر پسـران خـود را جمـع كـرد و      . آمدم و به او خبر دادم من پيش عمر: گويد

خواهد زن بگيرد كه دوشيزه يي نيكوكار را بـه ازدواج   گفت آيا كسي از ميان شما مي
تن بود كسـي در ايـن   را عالقه و كششي براي زن گرف او درآورد و بدانيد اگر پدرتان
عمر فرسـتاد و آن  . من آماده ام: عمر گفت عاصم پسر. مورد بر او پيشي نمي گرفت

آن زن براي عاصم دختـري مـي زاييـد     دختر را به ازدواج پسرش عاصم درآوردند و
  .است كه كنيه اش ام عاصم و مادر عمر بن عبدالعزيز مروان

وردگاري جز خداي بلندمرتبه پر :رسيد، گفت ضجنان عمر حج گزارد و چون به
مـي آورم كـه مـن بـا      كند، به يادم بزرگ نيست و هركس هر چه بخواهد عنايت مي

بـود، هرگـاه    عبايي مويين در اين وادي شتران پدرم خطاب را مي چراندم او تندخو
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حـال   انداخت و اگر كوتاهي مي كـردم مـرا مـي زد و    كردم مرا به زحمت مي كار مي
ي به شام مي رسانم كه ميان من و خدا كسي نيسـت و سـپس بـه    آنكه امروز در حال

  .ابيات تمثل جست اين
بـاقي نمـي مانـد، فقـط خداونـد       شـود بشـاش   هيچ چيز از چيزهايي كه ديده مي

هـاي هرمـز و باغهـاي     شود، گنجينـه  جاودانه و باقي است و مال و فرزند هالك مي
جاودانـه   كـاري نسـاخت و   جاويدان قوم عاد كه فـراهم آورده بودنـد بـراي ايشـان    

  ...نماندند
خـويش گرفتـار    كنـد كـه عمـر در اواخـر روزگـار      محمد بن سيرين روايت مـي 

مقابـل   مـي كـرد، كسـي را     فراموشي شد آن چنان كه شمار ركعت نماز را فراموش 
 خويش قرار داده بود كه شمار ركعت را به او تلقين و اشاره كند كه ركـوع يـا قيـام   

  .كند
گاهي عمر دست كـودكي را مـي گرفـت و مـي گفـت      : گويد بريده ميعبداهللا بن 
  دعا كن كه تو هنوز گناه نكرده اي؟ براي من

  .حتي با زنان مشورت مي كرد عمر بسيار رايزني مي كرد و در امور مسلمانان
علي عليه السالم پيش  كند كه عمر فرمان داد حسين بن يحيي بن سعيد روايت مي
ديد و پرسيد از كجـا   حسين عليه السالم عبداهللا بن عمر را .او برود كه كاري داشت

  .نداد آيي؟ گفت رفتم از پدرم اجازه بگيرم كه پيش او بروم اجازه مي
ديـروز  : را ديـد و گفـت  ) ع(فرداي آن روز عمر حسين . هم برگشت) ع(حسين 

من آمـدم ولـي پسـرت عبـداهللا     : چيزي تو را از آمدن پيش من بازداشت؟ فرمود چه
عمـر  . براي آمدن پيش تو  اجازه نداده اند، بدان سبب مـن هـم برگشـتم    ت به اوگف
پيش من همچون اوست و مگر براي غير شما چنـين افتخـاري    مگر منزلت تو: گفت
  .هست

به خدا سوگند، من نمي دانم : مردم برگرد او بودند گفت عمر روزي در حالي كه
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  .ري بزرگي در افتاده امپادشاه باشم در گرفتا پادشاهم يا خليفه؟ اگر
اميرالمومنين، ميان آن دو فرق است و تو بـه خواسـت    اي: گوينده يي به او گفت

خليفه چيزي را به حـق  : چگونه؟ گفت: پرسيد عمر. خداوند متعال عاقبت به خيري
شكر كه تو چنين هستي و حال آنكه  كند و خدا را تو مي گيرد و در حق مصرف مي

عمـر  . بخشـد  بـه ديگـري مـي    كند، مال كسي را مي گيـرد و  يپادشاه به مردم ستم م
  .اميدوارم خليفه باشم: سكوت كرد و گفت

كند كه عمر سوره بقره را در مدت دوازده سـال   مالك، از نافع، از ابن عمر نقل مي
  .تمام آن را آموخت، به شكرانه شتري پروار كشت فرا گرفت، و چون

خ گاهي چيزي از ريـش عمـر بـراي    مردي شو كند كه روايت مي) بصري(حسن 
دسـتش را گرفـت و ديـد درون     خود مي گرفت، يك روز كه آن مرد چنان كرد عمر

و بـر روي او   تملق و چاپلوسـي از دروغ اسـت  : عمر گفت. دست خود چيزي دارد
  .تازيانه كشيد

حركت انـد، بـر روي ابـي     عمر گروهي از مردم را ديد كه از پي ابي بن كعب در
ايـن  :عمـر گفـت  . بتـرس  اي اميرالمومنين، از خدا: ابي گفت. يانه كشيدابن كعب تاز

كسـي اسـت    جمعيت پشت سرت چه كار دارند مگر نمي داني موجب فريفته شدن
  1.شود و مايه خواري پيرو است كه از او پيروي مي

از دخترانم را زنده به گور  مردي پيش عمر آمد و گفت من در دوره جاهلي يكي
سپس او همراه ما آيين . آوردم ز آنكه بميرد او را از زير خاك بيرونكردم ولي پيش ا

و خـودش كـاردي    اسالم را درك كرد و مسلمان شد ولي بعد مرتكـب گنـاهي شـد   
__________________________________________________ 

 
  ركـابش   فين به كوفه برگشت حرب بـن شـرحيل در التـزام   هنگامى كه اميرالمومنين عليه السالم از ص- 1

. زبـونى مـومن اسـت     برگرد كه اين كار موجب فريفته شدن والـى و مايـه  : فرمود. پياده چند قدمى رفت 
اول به شرح نهـج البالغـه ابـن     چاپ مرحوم فيض االسالم ، چاپ 1229براى اطالع به نهج البالغه ، ص 

 م. مراجعه فرماييد 1963مصر،  پ محمد ابوالفضل ابراهيم ،، چا235، ص 19ابى الحديد، ج 
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او  برداشت كه خودكشي كند در حالي كه بعضي از رگهاي خويش را بريده بـود بـه  
 اينـك از او . ردرسيديم و معالجه اش كرديم و بهبود يافت و توبه يـي پسـنديده كـ   

خواستگاري كرده اند آيا به خواستگاران بگويم كه داستان او چه بـوده اسـت؟ عمـر    
مي خواهي چيزي را كه خداوند پوشيده داشته اسـت آشـكار كنـي؟ بـه خـدا       :گفت

از كار او خبر دهي تو را چنان عقوبت مي كنم كه مايه سرمشق  سوگند، اگر به كسي
  .همچون دختران پاكدامن و سالم عروس كنرا  همه مردم شهرهاي شوي، او

شد ده زن داشت پيامبر صـلي اهللا عليـه    غيالن بن سلمه ثقفي هنگامي كه مسلمان
تـن ديگـر را     از ميان زنان خود چهار تن را انتخاب كن و شـش : وسلم  به او گفت

امـوالش   او چنان كرد و به روزگار حكومت چهار زن خود را طالق داد و. طالق بده
 چون اين خبر به عمـر رسـيد او را احضـار كـرد و    . ميان پسران خود تقسيم كرد را

گمان مي كنم شيطان از راه استراق سمع خبر مرگ ترا شنيده و آن را  بـه تـو   : گفت
  . كرده است و مي پنداري كه جز مدتي كوتاه زنده نخواهد ماند الهام

بگيري و   ال خود را پس زنان خود رجوع كني و حتما امو به خدا سوگند، بايد به
اموالت مي گيرم و به آنان مي دهم و فرمان خـواهم داد   گرنه ميزان ميراث زنان را از
   2.سنگسار كنند 1ابورغال گورت را همچون گور

: عمـر گفـت  . آن ماه شعبان بود حواله يي به عمر تسليم شد كه تاريخي پرداخت
هسـتيم؟ سـپس اصـحاب     در آن كدام ماه شعبان؟ شعباني كه گذشته يا شـعباني كـه  
 براي مردم تاريخي وضع كنيد كـه : پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  را جمع كرد و گفت

__________________________________________________ 
 
كـرد و   نام شخصى افسانه اى است كه گويند از مردم ثقيف طائف بود و ابرهـه را بـه مكـه راهنمـايى    - 1

  م. فرماييد به دانشنامه ايران و اسالم ، مراجعه. مردم بعدها گورش را سنگباران كردند
آنها نيست و  خنان عمر را آورده است كه هيچ گونه جنبه تاريخى درابن ابى الحديد سپس برخى از س- 2

ببينيد چگونه محقق كتاب از آوردن بقيه جمالت عمر رضي اهللا عنه ابا ( م. بيرون از محدوده كار ماست 
  مصحح). مي ورزند
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 :گفتنـد . تاريخ روم را مالك قرار دهيـد : مالك شان قرار گيرد، يكي از ايشان گفت

 ديگري گفت، بر مبناي تاريخ. طوالني است و از روزگار ذوالقرنين نوشته شده است

مي  كند تاريخ پيش از او رها ايرانيان هر پادشاهي كه قيام مي: گفتند: نويسيدايرانيان ب
تاريخ خود را از هنگامي قرار دهيد كه پيامبر صلي اهللا : علي عليه السالم فرمود. كنند

كه جايگاه هجـرت اسـت،   ) مدينه(به خانه نصرت ) مكه(از خانه شرك  عليه وسلم 
كرد و مبناي تاريخ هجرت پيامبر صـلي اهللا   چه نيكو اشارتي عمر گفت. هجرت كرد

  .و نيم از خالفت عمر گذشته بود عليه وسلم  قرار گرفت و در آن هنگام دو سال
مـاه  ) حتـراوي (مسـتحبي   عمر نخستين كسي است كه نمازهاي: مورخان گفته اند

هم نوشـت   رمضان را به صورت جماعت معمول كرد و براي اين موضوع به شهرها
رويشـد   ه در مورد باده گساري هشتاد تازيانه زدن را اجـراء كـرد و خانـه   و او بود ك

 ثقفي را كه باده فروشي مي كرد آتش زد و به تن خويش در آن مـورد قيـام كـرد و   

نخستين كسي است كه تازيانه برگرفت و با آن ادب كرد و پس از او گفته شده است 
ر نخستين كسـي اسـت كـه    عم. عمراز شمشير حجاج سهمگين تر بوده است تازيانه

عراق و سواد و جبال و آذربايجان را گشود و بصره و كوفـه   كشورها را گشود، تمام
همچنين همه شام جز اجنـادين را كـه   . شهر در آورد را به صورت! و اهواز و فارس

كـرد؛ نـواحي جزيـره و موصـل و مصـر و       در خالفت ابوبكر گشوده شده بود فـتح 
  .سواران عمر حدود ري بودند ي كه ابولؤ لؤ او را كشتاسكندريه را گشود و هنگام

مساحت آنها را مشخص  او نخستين كسي است كه براي زمينها خراج قرار داده و
  .كرد و جريه سرانه بر اهل ذمه شهرهايي كه مي گشود مقرر ساخت

 خراج ناحيه سواد به روزگار او يكصد و بيست ميليون درهم وافي بود كه هموزن

او نخستين كس است كه شهرها را به صـورت شـهر درآورد كوفـه و    . ستدينار طال
به شهر كرد و عربان را در آنها ساكن ساخت و نخستين كس است كه  مصر را مبدل

شهرها گماشت و دو اوين را مرتـب كـرد و نـام مـردم را بـر       قاضيان را به قضاوت
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ست كسي اسـت كـه   او نخ. آنان مقرري تعيين كرد حسب قبايل آنان نگاشت و براي
عمـر  . و گاه نيمـي از آن را مـي گرفـت    اموال كارگزاران را رسيدگي و مصادره كرد

گماشت و فاضل تر از ايشان را رها  گروهي را كه به كار بيناتر بودند به كارگزاري مي
دامن اين فاضالن به عمـل و   خوش نمي دارم: مي كرد و شغلي نمي داد و مي گفت

و بر آن افزود و  او مسجد رسول خدا خراب كرد و بازساخت. فرماندهي آلوده  شود
جزيرة  عمر كسي است كه يهوديان را از حجاز و. خانه عباس را ضميمه مسجد كرد

العرب بيرون راند و به شام تبعيد كرد و هموست كه بيـت المقـدس را گشـود و در    
به بود بـه  آن شخصا حضور يافت و هموست كه مقام ابراهيم را كه متصل به كع فتح

او در تمام سالهاي حكومت خـود جـز سـال اول    . امروزي آن منتقل ساخت جايگاه
هم عبدالرحمان بن عوف را به امـارات حـج گماشـت و عمـر      حج گزارد، سال اول

در مسجد مدينه گسترد و پيش از آن مردم هـر   است كه از وادي عقيق ريگ آورد و
دستهاي خود را تكان دهنـد تـا خـاكش     گاه سر از سجده بر مي داشتند ناچار بودند

  .بريزد
اشعري با هشتصدهزار درهم نزد عمـر   كند كه پيش ابوموسي ابوهريره روايت مي

به تو نگفتـه بـودم كـه    : گفت. هشتصدهزار درهم: چه آورده اي؟ گفتم: رفتم ؛ گفت
اي : گفـتم . آورده اي يماني احمقي هسـتي؟ اي واي بـر تـو كـه هشـتادهزار درهـم      

مـي كـرد و سـپس     منين من هشتصدهزار درهم آورده ام او با شگفتي تكـرار اميرالمو
 اي واي بر تو هشتصدهزار درهم يعني چه قدر؟ مـن شـروع كـردم بـراي او    : گفت

صدهزار صدهزار شمردن تا آنكه به هشتصـدهزار درهـم رسـيدم آن را بسـيار زيـاد      
را عمـر بيـدار    اي واي بر تو اين مال حرام است؟ گفتم آري آن شب :شمرد و گفت

چـون اذان صـبح گفتنـد همسـرش بـه او گفـت امشـب هـيچ          ماند و خوابش نبـرد 
آنكه براي مردم موضـوعي پـيش آمـده كـه      چگونه بخواهم و حال: گفت! نخوابيدي

زن پنداشت باليي بزرگ فرا رسـيده  . نظير آن از هنگام ظهور اسالم پيش نيامده است
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كـه ابوموسـي فرسـتاده     مالي سرشار: موضوع چيست؟ گفت: است و از عمر پرسيد
دارم كـه نميـرم و    از كجا ايمنـي : شود؟ عمر گفت پس تو را چه مي: زن گفت. است

صـبح بيـرون    عمر براي نماز. اين مال پيش من نماند و آن را در موردش هزينه نكنم
انديشـيده ام   در مورد اين مال تدبيري: آمد و مردم پيش او جمع شدند، به آنان گفت

تـرازو و پيمانـه    مرا راهنمايي كنيد، چنين انديشيده ام كه آن را در ميان مردم بااينك 
تقسيم خدا صلي اهللا عليه وسلم  شروع مي كنم و سپس به ترتيب قرابت ايشـان و از  

هاشم و پس از ايشان خداونـد مطلـب و عبـد شـمس و نوفـل و سـپس ديگـر         بني
  .كرد خاندانهاي قريش شروع
 در يكي از سفرهاي عمر به شـام همـراه او  : گويد كند و مي ابن عباس روايت مي

بيرون رفتم، روزي بر شتر خود تنها حركت مي كرد و من هم از پي او بودم، به مـن  
كـنم، از او خواسـتم همـراه     اي ابن عباس، از پسرعمويت پيش تو شكايت مي :گفت
كنـي دلگيـري او   بيايد نپذيرفت و همواره مي بينم دلگير است، تو خيال مي  من سفر

گمـان مـي كـنم از اينكـه     : گفـت . اميرالمومنين، تو خود مي داني: در چيست؟ گفتم
آري سبب اصلي همان اسـت،  : گفتم. دست داده است اندوهگين است خالفت را از
خواسـته   پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  حكومت را بـراي او مـي   پندارد كه او چنين مي

  .است
پيامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم  حكومـت را      است كهاي ابن عباس، درست : گفت
و نخواسته است چه  خواسته ولي وقتي خداوند متعال آن را اراده نفرموده براي او مي

 مراد. پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  چيزي مي خواست و خداوند غير آن را(!) شود  مي
كه رسـول خـدا    خداوند برآورده شد و مراد رسول خدا برآورده نشد، مگر هر چه را

خواست عمويش مسلمان شود ولي خداوند آن را اراده  او مي. شود انجام مي بخواهد
  .مسلمان نشد نفرموده و او
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كـه   معني اين خبر با لفظ ديگر هم از عمر نقل شده است و آن اين گفتار اوسـت 
گفته است رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم  در بيماري خود اراده فرمود كه نام علـي  

ببرد، من او را از بيم فتنه و پراكنـده شـدن امـر بازداشـتم و پيـامبر       را براي حكومت
دل مـن بـود دانسـت و از آن خـودداري كـرد و       صلي اهللا عليه وسـلم  آنچـه را در  

   .فرمود خداوند هم آنچه را محتوم شده بود مقدر
متي بن ابي سـفيان را بـه حكـو    كند كه عمر عتبة طبري در تاريخ خود روايت مي
اي عتبه، اين اموال چيسـت؟   :عمر به او گفت. گماشت، او از آنجا با اموالي برگشت

گفت به چه مناسبت در اين راه  عمر. با خودم اموالي برده بودم بازرگاني كردم: گفت
چون عثمان به حكومـت  . نهاد با خودت اموالي بردي؟ و آنرا گرفت و در بيت المال

را كه عمر از عتبه گرفتـه اسـت    خواهي مي توانم آنچهاگر ب: رسيد به ابوسفيان گفت
باش كه اگر بـا كـار دوسـت و     از اين انديشه برحذر: ابوسفيان گفت. به تو برگردانم

شـود و همـواره از    ساالر پيش از خودت مخالفت كني عقيده مردم درباره تو بـد مـي  
پـيش از تـو    كـه اينكه كار كساني كه پيش از تو بوده اند رد كني بپرهيز كـه كسـاني   

  .باشند كارهاي تو را رد خواهند كرد
امـوالي بـراي عمـر آوردم، بـا او نمـاز عشـا را        از بحـرين : گويد ربيع بن زياد مي

. پانصـدهزار : چيـزي آورده اي؟ گفـتم   چـه : پرسـيد . خواندم سپس بر او سـالم دادم 
: گفـت . امنـه پانصـدهزار آورده   : گفتم. اي واي بر تو كه پنجاه هزار آورده اي: گفت

گفتم يك صدهزار ويك صد هزار  پانصدهزار چقدر است؟ شروع به شمردن كردم و
اينك به خانه ات بـرو،   خواب آلود هستي: عمر گفت. ديگر و تا پانصد هزار شمردم

مقدار آورده اي؟ گفـتم   باز پرسيد چه. سپيده دم پيش او رفتم. فردا پگاه پيش من بيا
  .همان اندازه كه گفتم

گفت آيا حالل است؟ گفتم آري و مـن  . پانصدهزار :ه مقدار بود؟ گفتمپرسيد چ
دفتر : با اصحاب در آن مورد رايزني كرد؛ گفتند عمر. دانم آن را جز از راه حالل نمي
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افـزون آمـد و پـيش او بـاقي     . مسلمين تقسيم كرد ديوان را بياورند و آن مال را ميان
ي بن ابي طالب هم ميان ايشان بوده عمـر  عل ماند، او مهاجران و انصار را جمع كرد،

  ما باقي مانده است چيست؟ عقيده شما در مورد اين افزوني كه پيش: گفت
واليـت خودمـان از كارهـاي     اي اميرالمومنين ما تو را با عهده داري: مردم گفتند

 باقيمانده از تو باشد، عمر بـه  خانواده و بازرگاني و صنعت بازداشته ايم، بنابراين، آن
. خـويش را بـه تـو گفتنـد     آنان راي: علي نگريست و گفت تو چه مي گويي؟ گفت

. گمان قرار مده هيچ گاه يقين خودت را: علي فرمود. تو عقيده خودت را بگو: گفت
: آيـي؟ فرمـود   آيا از عهده آنچه گفتي بيـرون مـي  : عمر مقصود او را نفهميد و گفت

يم، اي عمر، آيا به ياد مـي  آوري كـه   آري به خدا سوگند كه از عهده آن بيرون مي آ
پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  تو را براي جمع آوري زكات گسيل فرمـود و تـو پـيش    

عبدالمطلب رفته بودي و او از پرداخت زكات خودداري كرده بود و ميـان   عباس بن
هر دو پيش منت آمديد و گفتيد همراه ما پيش رسول خـدا صـلي    شما كدورتي بود،

رفتيم و چون بي حوصله و گرفته بود  يه وسلم  بيا و ما به حضور آن حضرتاهللا عل
خاطر بـود، تـو آنچـه را كـه      بازگشتيم و فرداي آن روز به حضورش رفتيم و آسوده
اي عمر مگر نمي داني عمـوي   عباس انجام داده بود و به پيامبر گزارش دادي، فرمود

تيم كه روز گذشـته ايشـان را افسـرده    پيامبر گف ما براي آدمي برادر و نظير پدر است
آري، ديـروز كـه آمديـد دو دينـار از امـوال       ديديم و امروز شاد و آسوده اند، فرمود

مانده بود و افسردگي من بدان سبب بود و امروز كه آمـده ايـد    زكات پيش من باقي
 مستحقان فرستادم و بدين سبب مرا خشنود و آسوده مي بينيـد  آن دو درهم را براي

كنم كه از ايـن افزونـي چيـزي برنـداري و آن را ميـان فقـراي        نك به تو اشاره مياي
گويي و به خدا سوگند براي هر دو مورد  راست مي: گفت عمر. مسلمانان تقسيم كني

  .تو سپاسگزارم
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در نخسـتين حجـي كـه عمـر در     : گويـد  كنـد و مـي   روايت مـي  ابوسعيد خدري
وارد مسـجدالحرام و نزديــك   حكومـت خـود گـزارد همـراهش بــوديم، همـين كـه      
من بخـوبي مـي دانـم كـه تـو       :حجراالسود رسيد آن را بوسيد و استالم كرد و گفت

نمـي ديـدم كـه     بخشي و اگر خـود  رساني و نه سودي مي سنگي هستي نه زياني مي
 بوسيدم و كند هرگز تو را نمي بوسد و استالم مي پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  تو را مي

 اي اميرالمومنين، نه چنين است كـه : علي عليه السالم به او فرمود. ردماستالم نمي ك

دانسـتي   حجراالسود زيان و سود مي رساند و اگر تاويل اين آيه را از كتاب خدا مـي 
 و هنگامي مي شدي كه سخن من صحيح است، خداوند متعال فرموده است متوجه

گرفت و آنان را گواه بـر خـود   كه خداي تو از بني آدم و ذريه آنها از پشت ايشان بر
چـون آنـان را گـواه     و 1يكه آيا من پروردگار شما نيسـتم همگـان گفتنـد آر    گرفت

كه او پروردگار عزوجل است و آنان بردگاننـد، ميثـاق    گرفت و براي او اقرار كردند
آن را فرو بلعيد، اين سنگ را فـرو بلعيـد، ايـن     آنان را در منشوري نهاد و اين سنگ

هر كس كه به آن وفا كند گواهي مـي   و چشم و زبان و دو لب است برايسنگ را د
خداوند مرا در سرزميني كه تو  :عمر گفت. دهد و امين خداوند در اين جايگاه است

  .در آن نيستي باقي ندارد
روايات ضمن شرح حال و سيره عمر چيزهاي ديگري هـم   در اخبار و: مي گويم

گفتار او در مورد حجراالسود است، مـثال عمـر    مينيافته ايم كه شبيه و مناسب با ه
با پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم  صـورت    فرمان داد درختي را كه بيعت شجره زير آن

پيامبر صـلي اهللا   گرفته بود قطع كنند و اين بدان سبب بود كه مسلمانان پس از وفات
آنـان در  كردند و گـاهي خـواب نيمـروزي     عليه وسلم  زير آن درخت استراحت مي
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چون اين كار تكرار شد عمر در آن مورد نخست ايشان را تهديد كـرد و   و. آنجا بود
  .فرمان به قطع آن داد بيم داد و سپس

بـوديم در   گويد در يكي از حج هاي عمر همـراهش  همچنين مغيرة بن سويد مي
را خوانـد و   ايـالف  سـوره  و در ركعت دوم فيل نماز صبح در ركعت نخست سوره

مردم آهنـگ رفـتن بـه مسـجدي مـي كننـد كـه         نماز خويش فارغ شد ديد چون از
مسجدي است كه پيامبر صلي اهللا عليه  شود؟ گفتند ايشان را چه مي: آنجاست، پرسيد

كنند، آنـان را نـدا داد    وسلم  در آن نماز گزارده اند و مردم مبادرت به رفتن آنجا مي
نشانه هاي پيـامبران   دند كه آثار وو گفت پيش از شما اهل كتاب بدين گونه نابود ش

مـي رسـد نمـاز     خود را پرستشگاه قرار دادند، هر كس به هنگام نماز به اين مسـجد 
  .رسد از اينجا بگذرد بگزارد و هر كس غير وقت نماز اينجا مي

هنگامي كه مدائن را گشوديم به كتـابي  : مسلمانان پيش عمر آمد و گفت مردي از
ه يي از علوم ايرانيان و همچنين كالمـي خـوش و شـگفت    آن پار دست يافتيم كه در

خواست و شروع به زدن آن مرد كرد سپس اين آيه را خوانـد   عمر تازيانه. انگيز بود
مگر قصه ! بر تو اي واي: و مي گفت 1براي تو بهترين قصه ها را بيان مي كنيم ما كه

ـ   سـبب   د بـه ايـن  و داستاني بهتر از كتاب خدا هست؟ كساني كه پيش از شـما بودن
هالك شدند كه بر كتابهاي دانشمندان و كشيش هـاي بـزرگ خـود روي آوردنـد و     

  .انجيل را رها كردند تا كهنه شدند و علمي كه در آنها بود از ميان رفت تورات و
جنازه مرد جواني را كـه هنـوز مـوي بـر     : گويد كند و مي سعد روايت مي ليث بن

و كنار راه انداخته بود پيش عمـر آوردنـد؛ عمـر     بود و او را كشته چهره اش نروييده
كوشش كرد و به هيچ خبـري دسـت نيافـت و ايـن كـار بـر او        در مورد او پرسيد و

بارخدايا، مـرا بـر قاتـل ايـن جـوان پيـروزي       : گفت دشوار آمد او دعا مي كرد و مي
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تمـام از آن گذشـت كـودكي نـوزاد را      چون نزديك به يك سال يا يك سـال ! بخش
نـوزاد را بـه   . بود قرار داده بودند كه او را همانجايي كه جنازه جوان پيدا شده يافتند

خـون آن مقتـول   ) قاتـل و (به خواست خداوند متعال بـه : حضور عمر آوردند، گفت
  .دست يافتم

نگهداري و هزينـه اش را از مـا دريافـت     عمر نوزاد را به زني سپرد و گفت از او
گاه ديدي زني او را مي بوسـد و بـه    مي گيرد و هركن، و بنگر چه كسي او را از تو 

پـس از آن، روزي  . آگـاه كـن   سينه اش مي چسباند جاي او را به من نشان بده و مرا
است كه اين كودك را  كنيزي پيش آن زن آمد و گفت بانوي من مرا پيش تو فرستاده

ري آ: گفـت  .با من پيش او فرستي تا او را ببينـد و سـپس پـيش خـودت برگردانـد     
رفتند كه  كودك را برد و پيش زن جواني. كودك را پيش او ببر خود نيز با تو مي آيم

 :كودك را گرفت به سينه خويش چسباند و شروع به بوسيدن او كـرد و مـي گفـت   
معلوم شد آن زن جوان دختر پيرمردي از اصحاب رسول خدا صلي اهللا ! فدايت گردم

عمر آمد و باو خبر داد، عمر شمشير خود است، آن زن پيش  عليه وسلم  و از انصار
پدرش را ديد كـه بـر در خانـه نشسـته     . جوان رفت را برداشت و سوي خانه آن زن

او حق شـناس تـرين مـردم    : داني؟ گفت به او گفت از احوال دخترت چه مي. است
روزه او پسنديده است و به انجام  نسبت به خدا و پدر خويش است، وانگهي نماز و

پيش او بروم و رغبـت او در   دوست دارم: عمر گفت. كند خويش قيام مي امور ديني
اي اميرالمـومنين  : گفـت  پيرمرد به درون خانه رفت و بيرون آمـد و . كار خير بيفزايم

از پدرش بيـرون   عمر وارد خانه شد و دستور داد هر كس در آن خانه غير. وارد شو
بايد به من  :عمر گفت. وان بند آمدآن گاه درباره آن كودك پرسيد و زبان زن ج. رود

آرام  اي اميرالمـومنين بـر جـاي و   : زن گفت. راست بگويي و شمشير را بيرون كشيد
پيرزني پيش من آمد و شد داشـت و  . باش كه به خدا سوگند، به تو راست مي گويم

او را همچون مادر خويش گرفته بودم و او هم در كارهـاي مـن همچـون مـادر      من
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  .من براي او به منزله دختر بودم و رفتار مي كرد
سـفري پـيش آمـده اسـت و      بـراي مـن  : مدتي بر اين گونه گذشت، سپس گفت

به تو بسپارم و  دختري دارم كه مي ترسم در غياب من تباه شود و دوست دارم او را
زنان آراسته  آن پيرزن پسر بي موي خود را همچون. پيش تو باشد تا از سفر برگردم

همان  د و پيش من آورد و من شك نداشتم كه او دختر است و او با منو پيراسته بو
 گونه رفتار مي كرد كه زني با زن ديگر، تا آنكه روزي مرا در خواب غافلگير ساخت

 ؛ من خواب بودم ناگاه بيدار شدم و او با من آميخته بود دست خود را به كاردي كه

ادم جسـدش را همانجـا كـه ديـدي     كنارم بود بردم و او را بـا آن كشـتم و دسـتور د   
و از او به اين كودك باردار شدم و چون او را زاييدم همانجـا افكنـدم كـه     انداختند؛
انداخته بودم و به خدا سوگند، خبر اين دو همين گونـه اسـت كـه بـه تـو       پدرش را
  .گفتم

و او را نصيحت كرد و انـدرز داد  ! راست گفتي، خداوند فرخنده داراد :عمر گفت
  .آمد خانه بيرون و از

عمرو بن عاص روزي نام عمر را آورد و بر او رحمت فرستاد و گفت كسي را از 
 او در مورد اجراي حق از هيچ كس. پرهيزگارتر و به انجام حق عامل تر نديده ام او

من نيمـروزي در خانـه خـود در مصـر     . رودربايستي نداشت، چه پسر باشد چه پدر
عبداهللا و عبدالرحمان پسران عمـر كـه در   : آمد و گفت من  ناگاه كسي پيش  بودم كه
در فـالن جـا   : كجا منزل كرده اند؟ گفت: گفتم. بوده اند به مصر آمده اند حال جهاد
عمر هم براي من نوشته بود برحذر باش كه اگر كسي از . نقطه مصر بود كه دورترين

رفتار كني كه نسـبت   آمد او را جايزه ندهي و با او به گونه يي اهل بيت من پيش تو
نمي كني، كه در آن صورت با تو چنان رفتار خواهم كـرد كـه    به ديگران چنان رفتار

  .شايسته آني
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عبداهللا و عبدالرحمان افسرده شدم كه از ترس پدرشان نمي توانسـتم   من از آمدن
بـه خـدا سـوگند، در    . يا در خانه ايشان به ديـدن آن دو بـروم   به آنان هديه يي دهم

بـر در   1بودم كسي گفت عبدالرحمان بن عمـر و ابوسـروعه   كه در اين انديشهحالي 
وارد شـدند و  . هـم اكنـون وارد شـوند   : گفـتم . اجازه ورود مـي خواهنـد   خانه اند و

ما ديشب باده نوشي كرده و مست شده ايم بر ما فرمان : گفتند شكسته خاطر بودند و
آنان را از پيش خود طرد كـردم  به آن دو درشتي كردم  خدا را جاري كن، من نسبت

! ديگـري از شـركت كننـدگان در جنـگ بـدر اسـت       پسـر اميرالمـومنين و  : و گفـتم 
جاري نسازي چون پيش پدرم بـروم بـه    اگر بر ما حد باده نوشي: عبدالرحمان گفت

دانسـتم كـه اگـر بـر آن دو حـد       مـن . او خواهم گفت كه حكم خدا را انجام ندادي
گرفتـار ايـن گيـرودار     كنـد و مـا   شود و مرا عزل مي يجاري نسازم عمر خشمگين م

و خواسـتم او را   بوديم كه ناگاه عبداهللا بن عمر وادار شد برخاستم و خوشامد گفـتم 
كـرده   در صدر مجلس خود بنشانم نپذيرفت و گفت پدرم مرا از آمدن پيش تو منـع 

 نبايـد هرگـز   است مگر اينكه چاره يي نيابم و اين از مواردي است كه چاره ندارم ؛

سر برادرم را در حضور مردم بتراشند ولي در مورد تازيانه زدن هرگونه مـي خـواهي   
گنهكــار را هــم   كــن در آن هنگــام عــالوه بــر تازيانــه زدن ســر اشــخاص   رفتــار
  .تراشيدند مي

عبدالرحمان و ابوسروعه را در صحن خانه آوردم و تازيانه زدم، عبداهللا بن : گويد
. شـد  حجره يي برد و سرش را ترشيد، سر ابوسروعه هم تراشيده عمر برادرش را به

و به خدا سوگند من يك كلمه هم براي عمر ننوشم و ناگهان نامـه عمـر بـراي مـن     
 :كه چنين بود رسيد
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از تـو و   اي پسـر عاصـي  . از بنده خدا عمر اميرالمومنان، به گنهكار پسر گنهكـار 
 من در مـورد تـو بـا   . گفت زده شدمگستاخي تو بر من و مخالفت با فرمان خودم ش

بدريان و كساني كه از تو برترند مخالفت كردم و بـراي حكومـت تـو را كـه گمنـام      
مردم به من در . برگزيده م و تو را كه موخر و از پي همگان بودي مقدم داشتم بودي
گستاخي و مخالفت تو خبر مي دادند و اينك مي بينم همان گونه يي كـه خبـر    مورد
من در حالي كه عزل ترا خوش ندارم براي خود چاره يي از عزل تو نمي  د، وداده ان
  .بينم

عبدالرحمان بن عمر را درون خانه خـود سـرش را مـي تراشـي و     ! بر تو اي واي
كه در اين كار مخالفت با من نهفتـه اسـت و عبـدالرحمان     حال آنكه خوب مي داني

كني كه با ديگر مسلمانان، ولـي تـو   همانگونه رفتار  مردي از رعيت توست بايد با او
اجـراي  (حال آنكه بخوبي مي داني كـه در مـورد    گفته اي پسر اميرالمومنين است و

. ندارم  نسبت به هيچ كس نرمش  حقي كه از خداي عزوجل واجب است من) حد و
عبايي بر پشت ستوري روانه كن  اينك چون اين نامه به دست تو رسيد او را فقط در

  .ردار نكوهيده خويش را ببيندتا نتيجه ك
نخسـت نامـه عمـر را بـراي عبـداهللا خوانـدم و سـپس        : گويـد  عمرو عـاص مـي  

گفته بود روانـه كـردم و بـراي عمـر هـم نامـه        عبدالرحمان را همان گونه كه پدرش
عبدالرحمان را در صحن خانه تازيانـه زده   نوشتم و در آن عذرخواهي كردم و گفتم

سوگند مي خورم كـه آنجـا همـان     ي از آن بزرگتر نيستام و به خداوند كه سوگند
گيرد و آن نامـه را   جايي است كه اجراي حدود در مورد مسلمان و ذمي صورت مي

  .همراه عبداهللا بن عمر گسيل داشتم
كند كه عبداهللا بن عمر برادرش را در حالي كـه فقـط    اسلم آزاد كرده عمر نقل مي

و طول راه ياراي راه رفـتن نداشـت، پـيش     عبايي بر تن داشت و از چموشي مركب
. چنان كردي ؛ تازيانه بياوريد، تازيانه اي عبدالرحمان، چنين و: عمر گفت. عمر آورد
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اميرالمـومنين، يـك بـار بـر او حـد       عبدالرحمان بن عوف با عمر سخن گفت كه اي
در ايـن هنگـام   . گفـت  عمر توجهي به او نكرد و سـخن درشـت  . جاري شده است

فريادكشيدن كـرد كـه مـن     او شروع به. ها عبدالرحمان بن عمر را فرو گرفتتازيانه 
رحمتي بر او نياورد  عمر هيچ گونه. بيمارم و به خدا سوگند تو قاتل من خواهي بود

عبدالرحمان بيمار شد و  سپس او را به زندان انداخت و. تا آنكه تمام تازيانه را زدند
  .پس از يك ماه درگذشت

چون اين نامه ام به دست تو رسـيد حقـوق   : وموسي اشعري نوشتاب عثمان براي
زيـد بـن ثابـت    . او چنـان كـرد  . باقي ماند براي من بفرست مردم را بپرداز و هر چه

يكي از پسران عثمان آمد و بازوبنـدي سـيمين را   . نهاد اموال را آورد و مقابل عثمان
گريـه واداشـت؟ زيـد    چه چيز تو را به : برداشت و رفت، زيد گريست، عثمان گفت

آوردم يكي از پسـر بچـه هـايش آمـد و يـك       براي عمر هم همين گونه مالي: گفت
كشـيدند و پسـر گريسـت و حـال      درهم برداشت عمر دستور داد از چنگ او بيرون
عثمان . سخني بگويد را نديدم كه  آنكه پسر تو چنين چيزي را برداشت و هيچ كس 

ساخت و من  براي رضاي خداوند محروم مي عمر خاندان و نزديكان خود را: گفت
 و هرگز كسي را مثـل (!) به خاندان و خويشاوندانم براي رضاي خداوند مي بخشم 

  .عمر نخواهي ديد
عراقيـان پـيش او    هنگامي كه عمر زخمي شده بود بـا : گويد جويرية بن قدامه مي

  .بود رفتم ديدم كه پارچه سياهي بر شكم خود بسته است و خون همچنان روان
كـه   بر شما باد به كتاب خدا: مردم به او گفتند ما را سفارشي و وصيتي كن، گفت

تا هرگاه از آن پيروي كنيد كه گمراه نمـي شـويد؛ دوبـاره سـخن خـويش را تكـرار       
در مورد مهاجران به شما سفارش مي كنم كه مردم بزودي افـزون مـي   : كرديم، گفت
مورد اعراب به شما سفارش مي كنم كـه   شود و در مهاجران اندك مي شوند و شمار

هستند كه بدان پناه مي بريـد و شـما را در مـورد اهـل ذمـه       ايشان اصل و ريشه اي
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برخيزيـد و  . شما هسـتيد و مايـه روزي خـانواده شـما     سفارش مي كنم كه در پيامبر
  .برويد و من چيز ديگري از سخنان او را حفظ نكردم

عمر در حالي كه به شش تـن اعضـاي شـورا    خودم از : گويد عمرو بن ميمون مي
كرد هيچ كس از ايشان جز علي بن ابي طالب و عثمان سخن نمي گفتند و  اشاره مي

هرگـاه اينـان در مـورد    : بيرون بروند شنيدم كه به حاضران مي گفت عمر دستور داد
اگر آن : سپس گفت. را كه مخالفت كرد گردنش را بزنيد  هركس  مردي اتفاق كردند

به واليت بگمارنـد آنـان را   ) علي عليه السالم را(موست  ي را كه جلو سرش كممرد
چه چيزي تو را از اينكـه در مـورد او عهـدي    : گفت گوينده يي. برد به راه راست مي
اين موضوع را در زندگي و مرگم بـر دوش   خوش نمي دارم: دارد؟ گفت كني باز مي
  .خود بگيرم
عمر اهـل خوانـدن خطبـه    : التبيين گفته است و جاحظ در كتاب البيان: مي گويم

است و آن كسي كـه خطبـه هـاي طـوالني      هاي طوالني نبوده و سخن او كوتاه بوده
هاي نسـبتا مفصـلي از    من خطبه ايراد كرده علي بن ابي طالب عليه السالم است ولي

   .آورده است عمر ديده ام كه ابوجعفر محمد بن جرير طبري در تاريخ
 

را پيش عمر آوردند و تنـي چنـد از    ساالر اهواز و شوشتر اسير شد اوچون هرمزان 
هرمزان را بـا زر  . او بودند رجال مسلمان از جمله احنف بن قيس و انس بن مالك با

زرين بر سر و جامـه   و زيور و به هياءت خودش وارد مدينه كردند در حالي كه تاج
نشسـتند و   ديدنـد، كنـارش   عمر را كنار مسجد خفتـه . هاي گرانقميت بر تن داشت

  .عمر كجاست؟ گفتند همين عمر است: منتظر بيدارشدنش ماندند هرمزان پرسيد
  .دهد نه، او عمل پيامبران را انجام مي: گفتند. بنابراين گويا پيامبر است: گفت

هنگامي  تا: گفت. آري: هرمزان است گفتند: عمر از اين گفتگو بيدار شد و پرسيد
و  اي هرمزان، سـرانجام بـد مكـر   : عمر گفت. كي بر او پوشاندندكه زيور و جامه سب
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 .فريب را چگونه ديدي؟ هرمزان با مسلمان يك بار مصالحه كرده و عهد شكسته بود

در دوره جاهلي كه خداوند نه با شما بود و نه بـا مـا، مـا بـر     ! اي عمر: هرمزان گفت
: عمـر گفـت  . يروز شـديد شديم و چون خداوند همراه شما شد بر ما پ پيروز مي شما

بيم آن دارم كه اگـر بگـويم   : تو در پيمان شكني مكررت چيست؟ گفت عذر و بهانه
در ايـن هنگـام هرمـزان آب    . كي بر تو نيست به مـن خبـر بـده    با: گفت. مرا بكشي

عمـر  . دست گرفت دستش شروع به لرزيـدن كـرد   خواست كه چون كاسه آب را بر
. كـه در حـال آب خـوردن مـرا بكشـي      آن دارم بيم: شود؟ گفت تو را چه مي: گفت

عمـر  . آنرا از دست خود انداخت هرمزان. گفت تا اين آبرا نياشامي بر تو باكي نيست
. و كشتن را جمـع مكنيـد   شود؟ دوباره آبش دهيد و ميان تشنگي تو را چه مي: گفت

: عمر گفـت . دادي چگونه ممكن است مرا بكشي و حال آنكه به امان: هرمزان گفت
راسـت   اي اميرالمـومنين : انـس گفـت  . دروغ نمـي گـويم  : گفـت . دروغ مي گـويي 

مالـك   من قاتل مجزاة بن ثور و براء بـن ! اي واي بر تو: عمر به انس گفت. گويد مي
 .؟ به خدا سوگند، يا چاره يي بينديش يا تو را عقوبت خواهم كـرد !را امان مي دهم

تو را باكي نيسـت   ه من خبر بدهي وتو را باكي نيست تا ب مگر تو نگفتي: انس گفت
عمـر روي بـه    گفتنـد  تا آب بياشامي؟ گروهي ديگر از مسلمانان هم مثل سخن انس
تواني مرا فريب دهي  هرمزان كرد و گفت با من خدعه مي كني؟ به خدا سوگند نمي

درهم مقرري تعيين  او مسلمان شد و عمر براي او دو هزار. مگر اينكه مسلمان شوي
  .مدينه ساكن ساخت كرد و در

او يـك سـال درنـگ كـرد و     . حمص گماشت عمر، عمير بن سعيد انصاري را بر
چون اين نامه ام به دست تو  :پس از يك سال عمر براي او نوشت. خبري از او نيامد

عميـر جـوال خـود را     .رسيد بيا و آنچه اموال مسلمانان كـه جمـع كـرده اي بيـاور    
آويخـت و   اش را در آن نهاد و پياله خويش رابرداشت و توشه خويش را و ديگچه 

چوبدستي خود را به دست گرفت و پياده از حمص حركت كـرد و تـا مدينـه پيـاده     
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و چون به مدينه رسيد رنگ چهره اش دگرگون و خاك آلـود و مـويش بسـيار     رفت
اي عمير حالـت چگونـه   : عمر پرسيد. عمر وارد شد و بر او سالم داد او بر. بلند شد
بيني، مگر نمي بيني بدنم سالم است و خوبم و همـه   گونه كه مي همان: گفتاست؟ 

را از دو شاخش گرفته ام و از پي خود مـي كشـم؟ عمـر كـه      دنيا با من است كه آن
جـوالم همـراه مـن    : چه همراه داري؟ گفت: گفت پنداشت مالي با خود آورده است
است كه در آن خـوراك   ام همراه من نهم و ديگچه است كه توشه خويش در آن مي
آب وضو و آب آشاميدني خود  شويم و پياله ام كه مي خورم و جام سرم را با آن مي

اگر دشمني پيش آيد بـا   را در آن مي ريزم و چوبدستي من كه به آن تكيه مي دهم و
آري كـه مـرا سـتوري     :گفـت ! عمر پرسيد آيا پياده آمـده اي . آن، با او پيكار مي كنم

و رضاي خداوند  آيا ميان رعيت تو يك نفر هم نبود كه براي ثواب: عمر گفت. نبود
از آنـان   آنان چنين كاري نكردند من هـم : ستوري به تو ببخشد تا سوار شوي؟ گفت

عميـر  . چه بد مسلماناني بوده اند كه از پيش ايشان بيـرون آمـده اي  : گفت. نخواستم
ز غيبت بازداشته است و اي عمر از خدا بترس و جز نيكي مگوي خداوندت ا: گفت
اين : در امارت خود چه كردي؟ گفت: عمر پرسيد. گزاردند خود ديده ام نماز مي من

اگر تـرس ايـن را   : عمير گفت! سبحان اهللا: به چه منظور است؟ عمر گفت پرسش تو
دوباره كارگزاري كنم به تو خبر نمي دادم، من به آن شـهر رفـتم نيكـان     داشتم كه مي

كردم و بر جمع آوري زكات گماشتم كه خود جمع كننـد و در مـورد    ايشان را جمع
پس : عمر گفت. چيزي سهم تو باشد به تو خواهد رسيد خود به مصرف برسانند اگر

فرمـان حكومـت عميـر را دوبـاره     : عمر گفت. نه :چيزي براي من نياورده اي؟ گفت
پـس از تـو هـم     براي تو بلكه براي هيچ كـس  نه، من از اين پس نه: گفت. بنويسيد

به سالمت جسـتم، بلكـه سـالمت     به خدا سوگند، نمي دانم. كارگزاري نخواهم كرد
و اين كـاري اسـت   ! سازد نيافتم كه به مردي نصراني از اهل ذمه گفتم، خدايت زبون

روز كـه بـراي تـو     كه تو مرا بر آن واداشتي و ممكن است روزگار خود را براي يك
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بـه خانـه    عمير سپس از عمر اجازه گرفـت كـه  . ه باشمعهده دار كار بودم تباه ساخت
عمـر   .خانه عمير در ناحيه قباء و دور از مدينـه بـود  . خويش برود و عمر اجازه داد

 و سپس مردي به نام حارث را با صد دينـار : چند روزي صبر كرد و او را مهلت داد

زه دارند آن پيش عمير بن سعد برو اگر ديدي چيزي و وسايلي تا: روانه كرد و گفت
حـارث  . پيش من بياور و اگر ديدي وضع سختي دارد اين صد دينار را به او بـده  را

و چون آنجا رسيد عمر را ديد كنار نخلستاني نشسته پيراهنش را وصـله   حركت كرد
و ! فـرود آي، خـدايت رحمـت كنـاد    : عمير گفت. عمير سالم داد حارث به. مي زند
اميرالمـومنين را در  : پرسـيد . ي آيي؟ گفت از مدينـه كجا م از: عمير پرسيد. فرود آمد

پرسيد مسلمانان در چه حالي بودند؟ گفت . خوب است چه حالي رها كردي؟ گفت
چرا و يكي از پسران خود : گفت: كند اجراء نمي آيا عمر حدود را: پرسيد. خوب اند

عميـر  . چنان تازيانه زد كه از ضربت آن مـرد  را به سبب گناهي كه مرتكب شده بود
  .بينم محبت او را نسبت به تو استوار مي بارخدايا، عمر را ياري فرماي كه من: گفت

زن و شوهر در هـر روز فقـط يـك     حارث سه روز پيش او مقيم بود و آن: گويد
از آن مي گذشـتند و چنـان    گرده نان جو داشتند كه آن را هم به او مي دادند و خود

مـا را بـه گرسـنگي     ير به حارث گفت اي مرد توشد كه به زحمت افتادند؛ ناچار عم
حـارث آن   انداختي و اگر مصلحت مي داني كه پيش ما بروي بـرو، در ايـن هنگـام   

  .است اميرالمومنين براي فرستاده: دينارها را بيرون آورد و به عمير داد و گفت
زن . نيسـت  برگردان، مرا به آن نيازي: عمير فرياد برآورد. با آن اندكي بي نياز شو

 چيـزي نـدارم كـه ايـن    : عمير گفـت . بگير و آن را در جاي خود مصرف كن: گفت

 آن زن از پايين دامن پيراهن خود قطعه يي پاره كـرد و بـه او  . دينارها را در آن نهم

 عمير آن پول را در آن پارچه كهنه پيچيد و بيرون آمد و ميان بازماندگان شهيدان. داد

خداونـد عميـر را   : گفت. ش عمر آمد و به او خبر دادحارث پي. و فقيران تقسيم كرد
چيزي نگذشت كه عمير درگذشت، مـرگش بـر عمـر دشـوار آمـد بـا       ! كناد رحمت
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پياده به بقيع رفت و بـه آنـان گفـت هـر يـك بـراي خـود         گروهي از ياران خويش
: حاجتي خواستند و چون نوبت عمر شد گفـت  هر يك. آرزويي و حاجتي بخواهيم

مانند عمير بن سـعد باشـد كـه از او     و آرزو مي كنم براي من مردي دارم دوست مي
  .براي انجام كار مسلمانان ياري بخواهم

  
   بعضي از سخنان عمر •
  .غفلت است از آسايش برحذر باش كه مايه: گفت
مياموزيد و بـا   زنان خود را در غرفه ها سكونت مدهيد و نوشتن را به آنان: گفت

  نـه  بـه كلمـه   اي اداره كردن ايشان كمك بگيريد و آنان راپوشيده نگه داشتن آنان بر
  .كند آنان را براي طلب كردن و چيزخواستن گستاخ مي آري عادت دهيد كه كلمه

مداريد كه من هيچ چيزي را براي فرونشـاندن مـرد از    همت خود را اندك: گفت
  .بينم كرامت چون ضعف همت نمي

ايمان او را سودي نمـي بخشـد،   سه خصلت است كه در هر كس نباشد : گفت و
با آن نـاداني نـادان را كنـار زنـد، پارسـايي كـه او را از ارتكـاب         حلم و بردباري كه

  .و اخالقي پسنديده كه با مردم مدارا كند كارهاي حرام باز دارد
    خبر عمر با عمرو بن معدي كرب
عد بن ابي مقاتل الفرسان چنين آورده است كه س ابوعبيدة معمر بن مثني در كتاب

عمـر از او  . كـرب را پـيش عمـر فرسـتاد     وقاص پس از فتح قادسيه عمرو بن معدي
رضـايت مـردم از او چگونـه     سعد را چگونه و در چه حالي تـرك كـردي و  : پرسيد
  است؟
و بـراي آنـان همچـون     شان همچون پدر اسـت ياي اميرالمومنين او براي ا: گفت

شـيري   در جامه پشمي خويش و گاهكند، گاه مردي عرب  مورچه همه چيز جمع مي
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 كند و در قضـاوت  در كنار خود و نبطي اي در جمع خراج، او به تساوي تقسيم مي

  .كند و در جنگ پيروز است عدالت مي
عمر به . معدي كرب را ستوده بود سعد بن ابي وقاص هم نامه نوشته و عمرو بن

او نامه مي نويسد بر تو  .دهيد گويا تو و سعد ستايش را به يكديگر وام مي: او گفت
من جز در مـورد آنچـه   : گفت عمرو. گويد و اينك تو آمده اي او را مي ستايي ثنا مي

كـن و دربـاره قـوم     اينك سخن سـعد را رهـا  : عمر گفت. نمي كنم  ديده ام ستايش 
  .خودت مذحج به من خبر بده
د در مـور : گفـت . خير و فضيلتي است در همه شان: عمرو بن معدي كرب گفت

سواركاران مايه آبرومندي مايند، از همه  آنان: تيره علة بن خالد چه مي گويي؟ گفت
پرسيد دربـاره تيـره   . گريزند كمتر مي ما بيشتر دشمن را تعقيب مي كنند و از همگان

لشكرداران ما و گرانقدرترين ساالرهاي  بزرگترين: سعدالعشيرة چه مي گويي؟ گفت
: حارث بن كعب چگونـه انـد؟ گفـت    تيره: پرسيد. ندما هستند و از همه ما تندخوتر
نيكوكـاران  : انـد؟ گفـت   تيـره مـراد چگونـه   : پرسيد. خردمنداني كه غفلت نمي كنند

  .آثارشان دورتر است پرهيزگار و برافروزندگان جنگ ؛ قرارشان از همه ما بيشتر و
 

ـ    آن گاه كه: گفت. اينك از جنگ به من خبر بده: عمر گفت د تلـخ  دامن بـر كمـر زن
آن سستي  شود هر كس در است هر كس در جنگ پايداري كند مشهور و شناخته مي

  :شود و همانگونه است كه شاعر گفته است كند نابود مي
 جنگ در آغاز همچون دوشيزه جواني است كه براي هر ناداني با زينت خـويش 

يرزنـي  شود به صورت پ راه مي رود ولي همين كه آتش آن برافروخته و شعله ور مي
مي آيد كه موهاي سپيد و سـياه سـرش را فـرو پوشـانده و بـراي بوييـدن و        بيوه در

  .است بوسيدن ناخوشايند
  .بپرس گفت از هر چه مي خواهي. در مورد اسلحه به من خبر بده: عمر گفت
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 :پرسـيد . كنـد  برادر توست گاهي هم به تو خيانت مـي : نيزه؟ عمرو گفت: گفت

 كنـد و گـاه بـه هـدف مـي      ي مرگ است، گاه خطا مـي ها همچون نشانه: تير؟ گفت

  .خورد
 ابزار حفاظت است و دوائـر جنـگ بـر آن مـي    : سپر چگونه است؟ گفت: پرسيد

  .گردد
 مايه سنگيني سواركار و مايه زحمت پياده و در: زره چگونه است؟ گفت: پرسيد

رت آنجاست كه فرزندمردگي در خانه ماد: گفت: پرسيد. حال دژي استوار است نعي
باشد، مادر خودم را، آري قدرت اسالم مـرا  : گفت. گفت مادر خوبت را. كوبد را مي
  .زبون و دست و پا بسته كرده است براي تو

باهلي در ارمنستان خود را سـان ديـد و فقـط اسـبهاي نـژاده را       سليمان بن ربيعة
عمروبن معدي كـرب سـوار بـر اسـبي     . جنگ مي داد پسنديد و اجازه شركت در مي
گذشت او را برگرداند و گفت اين اسـب   شت و تنومند بود، چون از برابر سليماندر

چنـان نيسـت ولـي درشـت و      :عمرو گفت. نژاده نيست كه پست و كم ارزش است
ايـن اسـب نـژاده     تنومند بود، چون از برابر سليمان گذشت او را برگردانـد و گفـت  

تنومند  ي درشت و وچنان نيست ول: عمرو گفت. نيست كه پست و كم ارزش است
خـوبي   آري فرومايه بـه : عمرو گفت. نه، پست و فرومايه است: سليمان گفت. است

 امـا : عمر بـراي او نوشـت  . اين سخن او را براي عمر نوشتند. فرومايه را مي شناسد
تو به امير خود آن سخن را گفته اي، به مـن خبـر رسـيده    ! بعد، اي پسر معدي كرب

 اسـت كـه آن را   نامي، و مرا شمشيري مي صمصامة راشمشيري داري كه آن  است

اگـر آن را ميـان دو گـوش تـو نهـم       مي نامم و به خدا سوگند مي خورم كه مصمم
  .شود تا به مغز و فرق سرت برسد برداشته نمي
براي سليمان بن ربيعة هم نامه نوشت و او را در مـورد بردبـاري نسـبت بـه      عمر

  .كرب سرزنش كرد عمرو بن معدي
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چـه   خيـال مـي كنيـد عمـر    : عمرو بن معدي كرب آن نامه را خواند، گفت چون
 تو خود: است؟ گفتند) كه از او به شمشير مصمم تعبير كرده(كسي را در نظر داشته 

و چنان بـود كـه عمـرو    . به خدا سوگند، مرا به علي تهديد كرده است: داناتري گفت
لم  يـك بـار گرفتـار آتـش     معدي كرب به روزگار رسول خدا صلي اهللا عليه وس بن

آنكه مشرف به مرگ شد توانسته بـود از چنـگ او    شده بود و پس از) ع(خشم علي 
هنگامي بود كه قبيله مـذحج از ديـن برگشـته     اين موضوع. بگريزد و جان به در برد

مسيك مرادي را بر آن قبيلـه   بود و چنان بود كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  قروة بن
او اعالن جنگ كرد و با  ود و او بدرفتاري كرد، عمرو بن معدي كرب بهامارت داده ب

از پيـامبر صـلي اهللا    فـروه . گروهي بسيار از افراد قبيله مذحج از طاعت او بيرون شد
پيامبر صـلي  . عليه وسلم  براي جنگ با ايشان استمداد و تقاضاي فرستادن لشكر كرد

را همراه گروهي روانه فرمود و پس  نخست خالد بن سعيد بن عاص اهللا عليه وسلم 
همراه گروهي ديگر فرستاد و براي بار سوم علي بن ابي طالب  از او خالد بن وليد را

و براي همگان فرماني نوشته شد كه هر يك از شما امير  عليه السالم را گسيل فرمود
همگان با هم جمع شديد علـي اميـر همگـان     گروهي است كه همراه اوست و چون

نام داشت جمع و با دشمن رويـاروي   كسر آنان در منطقه يي از يمن كه. د بودخواه
معدي كرب كـه مـي پنداشـت هيچيـك از شـجاعان       شدند و جنگ كردند، عمروبن

) ع(علـي  . عليـه السـالم كـرد    عرب در مقابلش پايداري نخواهد كـرد آهنـگ علـي   
رد ديـد از برابـر   نمـي كـ   پايداري كرد و بر او برتري يافت عمرو چيزي را كه تصور

همـه  . در بـرد  گريخت و پيش از آنكه كشته شود توانست نيمـه جـاني بـه   ) ع(علي 
آن روز  سران مذحج هم با او گريختند و مسلمانان اموال آنان را تـاراج كردنـد و در  

خالد بن سعيد بن عاص فديـه  . ريحانه دختر معدي كرب و خواهر عمرو اسير شدند
سـعيد   خود را به خالد بـن  ه، عمرو هم شمشير صمصامرا از اموال خود پرداخت او

 داد، آن شمشير همواره ميان بني اميه بود و از يكي به ديگري مي رسيد تا آنكـه بـه  
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روزگار مهدي عباسي كه نامش محمد و پسر منصور دوانيقـي اسـت در اختيـار بنـي     
   .گرفت عباس قرار
  
   احاديثي كه در فضيلت عمر وارد شده است •

 ه در مورد فضائل عمر آمده است برخي در كتابهـاي صـحاح آمـده و   احاديثي ك

برخي در آن كتابها مذكور نيست؛ از جمله آنچـه در مسـايند صـحيح مـذكور اسـت      
كه عايشه آن را روايت كرده و گفته اسـت كـه پيـامبر صـلي اهللا عليـه       حديثي است
ن سخن مي گفتنـد  در امتهاي گذشته افرادي بودند كه فرشتگان با آنا وسلم  فرمودند

كه بخاري و مسلم هـر دو در صـحيح    ميان امت من چنان كسي باشد عمر است اگر
  .دآورده ان خود آن را

زنان قريش حضور پيامبر بودنـد   كند كه گروهي از سعد بن ابي وقاص روايت مي
آنان برخاسـتند و پشـت    كردند، عمر اجازه ورود خواست و با صداي بلند گفتگو مي

. عمر در حالي وارد شد كه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم  لبخند مـي زدنـد   پرده رفتند،
از اين زناني كه پيش : فرمود! اي رسول خدا، خداوند لبت را خندان دارد: گفت عمر

تعجب مي كنم كه چون صـداي تـو را شـنيدند پـس پـرده و در حجـاب        من بودند
اي زناني كه بـا  : سپس گفت. سزاوارتري كه از تو هيبت بدارند تو: عمر گفت. شدند

: داريد و از رسول خدا هيبت نمـي داريـد؟ گفتنـد    هيبت مي خويشتن دشمنيد آيا مرا
سـوگند بـه    پيامبر صلي اهللا عليه وسـلم  فرمودنـد  . آري، تو سنگدل تر و خشن تري

شيطان تو را در راهي نديده است مگر آنكه  كسي كه جان من در دست اوست هرگز
را هم مسلم و بخاري در كتابهاي صحيح خـود   اين پيموده است راهي جز راه تو را
 .نقل كرده اند

نقـل شـده اسـت كـه از آن      در غير كتابهاي صحيح هم احاديثي در فضيلت عمـر 
  :جمله است
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  .گويد سخن مي آرامش و سكينه بر زبان عمر
  .نهاده است خداوند متعال حق را بر دل و زبان عمر

  .او را موفق و به راه راست مي دارد ه يي است كههمانا ميان دو چشم عمر فرشت
  . به پيامبري مبعوث نمي شدم همانا كه عمر مبعوث مي شد اگر من ميان شما

  . اگر پس از من پيامبري مي بود هر آينه عمر بود
  .اگر بر زمين عذاب نازل مي شد كسي جز عمر از آن رهايي نمي يافت

پنداشـتم كـه بـه سـوي      ي كرد فقط ميهرگاه جبريل در آمدن پيش من تاءخير م
  .عمر مبعوث شده است
  .بهشت است عمر چراغ اهل

مـرا   از جمله آن احاديث اين است كه پيامبر  صلي اهللا عليه و سلم  فرموده است
را سـنجيدند برتـري داشـت، عمـر را      ابـوبكر . با امتم سنجيدند بر آنان برتري داشتم

  .تريسنجيدند برتري داشت و برتري داشت و بر
بپيونـدد   اما فرار از جنگ، عمر فقط به اين منظور گريخته كه به گروهي از لشـكر 

  . است و خداوند خود اين را استثناء فرموده است و بدين گونه او از گناه بيرون(!) 
فرشته بيان صحت انديشه و زيركي عمر  اما در مورد بقيه اخبار گذشته، مقصود از

گفته اند دليل بر عيبي ) به آن در اعتراض(و آنچه  است و اين سخن مثل گونه است
  .تواند باشد نمي

اگر بر زمين عـذاب نـازل    است اين گفتار پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  كه فرموده
سخني اسـت كـه پيـامبر صـلي اهللا عليـه       يابد شود كسي جز عمر از آن رهايي نمي

است كه عمر نه تنها با گرفتن  وسلم  آن را پس از گرفتن فديه از اسيران بدر فرموده
اگـر   اين آيه را نازل فرمـود  فديه موافق نبود كه از آن نهي كرده بود و خداوند متعال

گرفت همانـا در مـورد آنچـه گرفتيـد شـما را       نبود نوشته و فرماني از خدا كه پيشي
دهـد   گويد و گواهي مي و چون قرآن در اين مورد سخن مي عذابي بزرگ مي رسيد
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  .شود كسي كه در اين خبر طعنه زند توجهي نمي به طعنه
معنـاي آن   عمر چراغ اهل بهشت اسـت  اما سخن پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  كه

از اهل دنياست كه به سبب استفاده از پرتوافشاني و علـم   چنين است كه چراغ قومي
  .بهشت شده اند عمر از او بهره مند و مستحق

مه شعر چنين است كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  اما حديث بازداشتن شاعر از ادا
آن داشت كه او در شعر خودش سخني منكر گفته باشد و عمر كه خشن بود بـر   بيم

مقصود پيامبر آن بود كه در آن صورت خودش با محبت به شاعر  او خشونت كند و
ـ     متذكر شود كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  د مهربان و رئـوف بـوده اسـت و خداون
 .نسبت به مومنان رئوف و مهربان است متعال در مورد آن حضرت فرموده است

تصرف آوردن سرزمين هاسـت و   اما در حديث رجحان، مراد از آن گشودن و به
نشـان داده شـد كـه     تاءويل اين گفتار آن است كه در خواب به رسـول خـدا چنـين   
خواهـد گشـود و    ابـوبكر خداوند برخي از سرزمين ها را براي او و نظير آنرا بـراي  

  . براي عمر چندبرابرش را خواهد گشود و همان گونه صورت گرفت
 

يابد و هر كس همت خود را در  بدان هركس به عيب گرفتن همت بگمارد آن را مي
شود سعادتمند كسي است  طعن بر مردم قرار دهد درهاي بسياري براي او گشوده مي

و . فراهم سازد ند و توشه تقوا براي خودبا خويشتن انصاف دهد و هوس را دور افك
  .توفيق از خداوند بايد طلب كرد

 

  
    اخباري كه درباره چگونگي مسلمان شدن عمر رسيده است •
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استوارترين روايات آمده است كه چون عمر  اما مسلمان شدن عمر، در بيشترين و
عثت و مسلمان شدن او در سال ششم ب مسلمان شد شمار مسلمانان به چهل رسيد و

  .بود و پسرش عبداهللا در آن هنگام شش ساله در بيست و شش سالگي بوده است
صحيحترين روايتي كه درباره مسلمان شدن حضرت عمر نقل شده روايت انس بـن  

در حـالي كـه شمشـيرم را بـر     : خود حضرت عمر است كه مي گفته اسـت  مالك، از
ديدم پرسيد كجـا مـي روي؟    آمدم، مردي از بني زهره را دوش داشتم از خانه بيرون

چگونـه از بنـي هاشـم و بنـي زهـره در امـان       : گفت. مي روم محمد را بكشم: گفتم
بينم كـه مسـلمان شـده اي و از آيـين خـود       خواهي بود؟ به او گفتم تو را چنين مي

راهنمايي كـنم؟ همانـا خـواهرت و     آيا تو را به چيز شگفت تري: گفت. برگشته اي
  .شوهرش مسلمان شده اند

وارد خانه آن دو شد يكي از ياران پيـامبر صـلي اهللا    عمر حركت كرد و خروشان
حضـور داشـت كـه چـون      عليه وسلم  كه نامش خبـاب بـن ارت بـود پـيش آن دو    
خانـه شـما    اين آوايي كـه در : هياهوي عمر را شنيد خود را پنهان ساخت عمر گفت

: شـوهرخواهرش گفـت   خواندند خباب مي  را پيش  طه شنيدم چه بود؟ آنان سوره
شما دو نفـر مسـلمان    شايد: عمر گفت. گفتيم چيزي پيش ما نبود، با خود سخني مي

غير آيين تـو   كني كه حق در اي عمر، آيا تصور نمي: شده ايد؟ شوهرخواهرش گفت
 باشد؟ عمر برجست و شوهرخواهر خود را سخت بر زمين كوبيد، خواهرش آمد او

دست خود بر او سـيلي زد و چهـره خـواهر خـود را     عمر با . را از شوهرش كنار زد
خواهرش با صداي بلند گفت حق در آيين توسـت و مـن گـواهي مـي      خونين كرد،

يگانه نيست و محمد فرستاده اوست، هر كـاري مـي    دهم كه پروردگاري جز خداي
ايـن نامـه را كـه پـيش شماسـت      : شد، گفت خواهي انجام بده، عمر همين كه نوميد

تو ناپاكي و ايـن كتـاب را   : گفت عمر خط مي خواند، خواهرش به او بدهيد بخوانم
بـر خـود آب ريخـت و     او برخاست و. جز پاكان دست نمي زنند، برخيز وضو بساز
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قرآن را بر تو فرو نفرستاديم . طه آن نامه را در دست گرفت و شروع به خواندن كرد
تا اين گفتار خداونـد   براي هر كس كه بترسد كه رنجه گردي، ليكن پند دادني است

همانا كه من خدايم و خدايي جز من نيست مرا بپرست و براي ياد من  كه مي فرمايد
   .را برپادار نماز

سخن عمر را شنيد و رقـت او   چون خباب اين. مرا پيش محمد ببريد: عمر گفت
 كه من اميدوارم! تو باد اي عمر، مژده بر: را احساس كرد از حجره بيرون آمد و گفت

دعاي شب پنجشنبه رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم  دربـاره تـو مسـتجاب شـود و     
يا عمروبن  بار خدايا اسالم را با مسلماني عمر بن خطاب فرمود شنيدم كه مي خودم
  .عزيز فرماي) يعني ابوجهل(هشام 
هنگام در خانه يي بود كه كنار كوه  رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم  در آن: گويد
رسـيد حمـزة بـن عبـدالمطلب و      عمر حركت كرد و كنار آن خانه. ر داشتصفا قرا

بـر در   طلحة بن عبيداهللا و تني چند از خويشاوندان رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم 
عمـر   اين: آنان همين كه عمر را ديدند كه مي آيد گويا ترسيدند و گفتند. خانه بودند

آيد اگـر خداونـد نسـبت بـه او      عمر است كه مي: است كه مي آيد، حمزه هم گفت
شود و اگر چيز ديگري اراده كند كشتن او بـر مـا    خير فرموده باشد مسلمان مي اراده

در اين هنگام پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  كـه درون خانـه بـود و بـر او     . آسان است
آمد و خود را به عمر رساند و گريبان و جلو جامـه   وحي نازل مي شد شتابان بيرون

اي عمـر،   دست ديگـر گرفـت و فرمـود    ا گرفت و حمايل شمشيرش را هم بااش ر
خداونـد بـر تـو بـدبختي و درمانـدگي فـرو فرسـتد         گويا نمي خواهي بس كني تـا 

بارخـدايا، ايـن عمـر اسـت،      سپس فرمود فرستاد همانگونه كه بر وليد بن مغيرة فرو
م كه پروردگـاري  گواهي مي ده: عمر گفت اسالم را با عمر عزت ببخش پروردگارا،
ساكنان آن خانه . يگانه نيست و گواهي مي دهم كه همانا تو فرستاده اويي جز خداي
بر در بودند چنان تكبيري گفتنـد كـه مشـركاني كـه در مسـجد بودنـد        و كساني كه
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عمـر مـژده و وعـده     همچنين روايت شده است كه پيش از ظهور اسالم به .شنيدند
  .داده شده بوده است

خواندم كه عمر بـه   !رحمت كناد صفات ابواحمد عسكري كه خدايش در يكي از
مغيره براي بازرگاني كه سرمايه اش از وليد بود به شام  صورت مزدور همراه وليد بن
ساله بود، او شتر وليد را به چرا مي برد و بارهـاي او   رفت، عمر در آن هنگام هيجده
چون بـه بلقـاء رسـيدند يكـي از     . نگهداري مي كرد را بر مي داشت و از كاالهاي او

نگريسـتن بـه او كـرد و مـدتي طـوالني بـه او        علماي روم عمر را ديد و شـروع بـه  
نظير  يا چيزي عمران يا عامر تو اي پسر، گمان مي كنم نام: نگريست و سپس گفت
كـرد بـر    چنان. هر دو رانت را برهنه كن: گفت. نامم عمر است: اين دو باشد؟ گفت
آن مرد از عمر خواست سر خود را . ال سياهي همچون كف دستي بوديكي از آنها خ

برهنه كند؛ او چنان كرد و معلوم شد جلو سرش بدون موست سپس آن عـالم از   هم
آن . با دست خود كاري انجام دهد و متوجه شد چپ دست اسـت  عمر خواست كه
ء كه چنين عرب خواهي بود و سوگند به حق مريم عذرا تو پادشاه: گاه به عمر گفت

مـي خنـدي؟   : آن مـرد گفـت  . استهزاء مي كرد خنديـد  عمر در حالي كه او را. است
عرب و پادشاه روم و پادشاه ايـران خـواهي    سوگند به حق مريم عذراء كه تو پادشاه

  .شمرد او را رها كرد عمر در حالي كه سخن او را بي ارزش مي. بود
بود از پي مـي   ه سوار بر خريآن مرد رومي در حالي ك: عمر پس از آن مي گفت

و آهنـگ   آمد تا آنكه وليد كاالهاي خود را فروخت و با بهاي آن عطر و لباس خريد
حجاز كرد و آن مرد همچنان از پي من مي آمد چيزي هـم از مـن نمـي خواسـت و     

روز بامداد دست مرا مي بوسيد همان گونه كه دست پادشاهان را مي بوسـند و   همه
م گذشتيم و وارد حجاز شديم و آهنگ رفتن به مكه كرديم او از مرزهاي شا چون از

وليد هم از من درباره او مي پرسيد و من چيزي به او نمـي  . برگشت من وداع كرد و
  .كنم آن عالم مرده است كه اگر زنده مي بود پيش ما مي آمد گفتم، و خيال مي
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    تاس حضرت عمر و اخباري كه در اين مورد رسيده وفاتتاريخ   •

چنين است كـه ابولولـؤ روز چهارشـنبه چهـار روز      اما تاريخ مرگ حضرت عمر
سه هجرت او را ضربت زد و روز يكشـنبه   باقي مانده از ماه ذي حجة سال بيست و

مـدت حكـومتش ده سـال و     اول ماه محرم سال بيست و چهار هجرت دفـن شـد و  
ساله بود عمر  و سه شش ماه بود و به هنگام مرگ بنا بر مشهورترين روايات شصت

 روز جمعه يي بر منبر، پس از يادكردن از رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم  و ابوبكر،

در خواب چنان ديـدم  . من خوابي ديده ام كه مي پندارم مرگم فرا رسيده است: گفت
پنداري خروسي دو بار بر من منقار زد و چون خواب بود خـود را بـراي اسـماء     كه

انديشيدم چـه كسـي را بـه    . مردي عجم تو را مي كشد: م گفتكرد بنت عميس نقل
چنين ديدم كه خداوند آيين خود و خالفتي كه رسـول   جانشيني خود برگزينم سپس

  .نخواهد فرمود خدا را براي آن برانگيخته است تباه
بلـوغ   كند كه عمر معموال به پسران غيرعـرب كـه بـه حـد     ابن شهاب روايت مي
غالمـي   ود به مدينه نمي داد، تا آنكه مغيره حاكم كوفه بـود از رسيده بودند اجازه ور

مغيـره    .هنرمند نام برد كه پيش او بود و از عمر اجازه خواست او را به مدينـه آورد 
  :مي گفت اين غالم هنرهاي بسياري دارد كه در آنها منافعي براي مردم است، نظيـر 

 .اد كـه او را بـه مدينـه بفرسـتد    عمر به مغيره اجازه د. آهنگري، نقاشي و درودگري

 ابولولؤ ة پيش. مغيره براي ابولولؤ ة پرداخت صد درهم خراج ماهيانه را مقرر داشت

تو چه كارهايي را پسنديده : عمر پرسيد. عمر آمد و از زيادي خراج خويش گله كرد
مي دهي؟ ابولولؤ ة كارهايي را كه بخوبي از عهده آنها بر مي آمـد بـراي عمـر     انجام
  .در قبال اين كارهاي تو خراج تو زياد نيست: گفت عمر. شمرد

برخـي از مـردم   . گفتگوي آن دو نقل كرده انـد  اين چيزي است كه بيشتر مردم از
گفت و همگي متفق انـد كـه ابولولـؤ ة     عمر فرياد كشيد و سخنان درشتي: گويند مي
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من گفته انـد كـه   براي : و گفت روزي از كنار عمر مي گذشت، عمر او را فرا خواند
بگردد و آرد كند، گروهي هم  مي گويي اگر بخواهم مي توانم آسيابي بسازم كه با باد

بـراي تـو   : گفـت  آن برده خشمگين و ترشروي بـه عمـر نگريسـت و   . با عمر بودند
روي بـه   همين كه رفت عمـر . آسيابي خواهم نهاد كه مردم درباره اش سخن بگويند

تهديد  اين برده چه گفت؟ خيال مي كنم هم اكنون مراشنيديد : آن گروه كرد و گفت
  .كرد

داشـت   چند شبي گذشت، ابولولوه به خنجري دو سر كه دسته اش ميان آن قـرار 
مسلح شد و در تاريكي سحر در گوشه يي از گوشه هاي مسجد به كمـين ايسـتاد و   

از صـبح  منتظر ماند تا عمر به عادت هميشگي براي بيداركردن مردم براي نم همانجا
نزديك او رسيد برجست و سه ضربه بر او زد كه يكي از آنها به زير  آمد و همين كه

در مسجد بودند كرد و هركس را كه سر راهش بـود   ناف او خورد آهنگ مردمي كه
مرد ديگر را نيز زخمـي كـرد و سـپس بـا      زخمي كرد آن چنان كه غير از عمر يازده

بي هوش خواهـد شـد    ه احساس كردخنجر خويش خودكشي كرد كه عمر همين ك
بيهوشـي بـر او    سـپس . به عبدالرحمان بن عوف بگوييد با مردم نمـاز بگـزارد  : گفت

بن عـوف   غلبه كرد و از هوش رفت و او را برداشتند و به خانه بردند و عبدالرحمان
  .با مردم نماز گزارد
هوشي بود همچنان در بي گويد من همچنان در خانه عمر ماندم و او ابن عباس مي

چهره كسـاني كـه    تا آنكه هوا روشن شد همين كه هوا روشن شد به هوش آمد و به
هـر  : گفـت . آري: آيا مردم نماز خواندند گفته شـد : گرد او بودند نگريست و پرسيد

 آن گاه آب وضو خواست وضو گرفت و. كس نماز را ترك كند او را اسالمي نيست

 من يرون رو بپرس چه كسي مرا كشته استاي ابن عباس، ب: سپس گفت. نماز گزارد
 چه كسـي : بيرون آمدم و چون در خانه را گشودم ديدم مردم جمع شده اند پرسيدم

 به: گويد ابن عباس مي. ابولولوه برده مغيره: اميرالمومنين را ضربت زده است؟ گفتند
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ري كند تا خبـ  درون خانه برگشتم ديدم عمر بر در خانه مي نگرد و لحظه شماري مي
اي اميرالمومنين، چنين نقل مي كنند و : گفتم. مرا براي آن فرستاده است بشنود را كه
پندارند كه دشمن خدا ابولولوه غالم مغيرة بـن شـعبه بـوده اسـت و او گروهـي       مي

سـپاس خداونـدي   : عمر گفت. خنجر زده و سپس خودكشي كرده است ديگر را هم
د در پيشگاه خداوند با يك سجده كه بـراي او  نداد كه بتوان را كه قاتل مرا چنان قرار
: گفـت   كند؛ عرب چنان نيست كه مرا بكشد عمـر سـپس    انجام داده باشد، احتجاج

فرسـتادند و پزشـكي از اعـراب آوردنـد و او     . ببينـد  بفرستيد پزشكي بيايد زخم مرا
 بيرون ريخت و براي آنان كه حضور داشتند شربتي به عمر آشاماند كه از محل زخم

آوردنـد، او بـه عمـر شـير آشـاماند كـه        پزشكي ديگر. خون با آن شربت مشتبه شد
اي : آمــد و گفــت همچنــان بــه رنــگ ســپيد و لختــه شــده از محــل زخــم بيــرون

و اگر سخني . به من راست گفت: عمر گفت. اميرالمومنين، وصيت خود را انجام بده
گريسـتند   د چنان بـر او كساني كه حضور داشتن. غير از اين مي گفت دروغ گفته بود

گريـه   بـر مـا  : عمـر گفـت  . كه صداي آنان را كساني كه بيرون از خانه بودند شنيدند
مكنيد و هر كس گريان است از خانه بيـرون رود كـه پيـامبر صـلي اهللا عليـه وسـلم        

  .شود ميت با گريه اهلش بر او شكنجه مي فرموده است
ابولـؤ لـؤ ه   : يدم پدرم مي گفـت روايت است كه گفته است شن از عبداهللا بن عمر

  .پنداشتم سگي است تا آنكه ضربه سوم را زد نخست دو ضربه بر من زد كه
عوف پس از آنكه ابولؤ لؤ ه مـردم   همچنين روايت شده است كه عبدالرحمان بن

و ابولؤ لؤ ه چون ميـان آن   را زخمي كرد، عباي پشمي سياه خود را روي او انداخت
هنگـام سـران    در ايـن . شـت و عبـدالرحمان سـرش را بريـد    عبا گير كرد خـود را ك 

 مهاجران و انصار و شركت كنندگان در جنگ بدر بر در خانه جمع شدند، عمـر بـه  

پيش ايشان برو و بپرس آيا اين كسي كه مرا زخم زد بـاطالع شـما   : ابن عباس گفت
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د، و نـه بـه خـدا سـوگن    : ابن عباس بيرون آمد و از ايشان پرسـيد گفتنـد  . كرد چنين
  .داشتيم خداوند از عمر ما بكاهد و بر عمر بيفزايد دوست مي

براي فرماندهان لشكر مي نوشـت كـه هيچيـك از     پدرم! گويد عبداهللا بن عمر مي
ما گسيل مداريد، و همينكه ابولولـوه او را   اند پيش گبركاني را كه به حد بلوغ رسيده

نگفتـه بـودم   : مغيـرة گفـت  غـالم  : گفتند چه كسي با من چنين كرد؟: زخم زد گفت
 .اين مورد بر من غلبه كرديد هيچيك از گبركان را پيش ما مياوريد ولي شما در

كنـد   اسماعيل بخاري در كتاب صحيح خود از عمرو بن ميمون نقل مي محمد بن
براي نماز ايستاده بودم و سپيده دمي كـه عمـر مضـروب شـد      من: گفته است كه مي

عمر هنگـامي كـه از ميـان صـفها     . عباس قرار داشت بنميان من و عمر فقط عبدهللا 
خط بايستيد و چون ميان ما فاصله و كژي  مستقيم و در يك: عبور مي كرد مي گفت

و گاهي در ركعـت اول همچنـين    نمي ديد پيش مي رفت و تكبيرة االحرام مي گفت
 در ركعت دوم براي اينكه مردم جمع شوند به جماعت برسند سوره يوسف يا سوره

: گويد مي 25 شنيدم در آن روز همين كه عمر تكبيرة االحرام گفت. خواند نحل را مي
اين همان وقتي بـود كـه آن گبـرك بـا      اين سگ مرا كشت يا اين سگ مرا خورد، و

گريخـت بـر اشـخاص سـمت      زخم زد، او همان طور كه مـي دشنه يي دو سر او را 
شـش تـن    چپ و راست خود زخم مي زد آن چنان كه سيزده مرد را زخمي كرد كه

 مردي از مسلمانان كه چنين ديد گليمي را روي او انـداخت و . از ايشان كشته شدند

عمـر بـا دسـت خـود دسـت      . چون گبرگ پنداشت او را گرفته انـد خـود را كشـت   
كسـاني كـه   . برد  عوف را گرفت و او را براي ادامه امامت نماز پيش  ان بنعبدالرحم

متوجه موضوع شدند ولي كسـاني كـه در نـواحي مسـجد بودنـد       نزديك عمر بودند
عمر قطع شد آنان شروع به گفـتن سـبحان اهللا    متوجه نشدند و همين قدر كه صداي

اي : رگشتند عمر گفـت چون از مسجد ب عبدالرحمان نماز مختصري گزارد و. كردند
ساعتي بيرون رفت و گشت زد و  او. ابن عباس، بنگر چه كسي مرا ضربت زده است
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. آري: صـنعتگر؟ گفـت   همان چند پيشه و: عمر پرسيد. غالم مغيره: برگشت و گفت
خـدا را  . كننـد  كه دستور دادم نسبت به او پسنديده رفتار! خدايش بكشد: عمر گفت

پـدرت   تو و. ي كه مدعي اسالم باشد قرار نداده استشكر كه مرگ مرا به دست كس
 ابن. دوست داشتيد كه گبركان بسيار شوند عباس بيشتر از همگان بردگان گبر داشت

دروغ مي گـويي  : اگر مي خواهي آنان را تبعيد و بيرون كنم؟ عمر گفت: عباس گفت
گزارنـد و   يپس از اينكه با زبان شما سخن مي گويند و به قبله شـما نمـاز مـ    آن هم

  .مراسم حج بجا مي آورند همراه شما
رفتـيم و مـردم در    عمر را به خانه اش بردند ما هم همراهش: گويد ابن عباس مي

يكـي مـي    .چنان شوري بودند كه گويي پيش از آن روز سوگي به آنان نرسيده بـود 
 بـراي او شـربتي  . ترسـم  بـراي او مـي  : ديگري مي گفت. بر عمر باكي نيست: گفت

دند، آن را آشاميد از محل زخم بيرون ريخت، سپس شـير بـرايش آوردنـد، آن را    آور
او مـي    آشاميد از شكمش بيرون ريخت، دانستند كه خواهـد مـرد، مـردم پـيش      هم

اي اميرالمـومنين، تـو را از   : مردي جوان وارد شد و گفـت . ستودند مي آمدند و او را
خدا را داشتي و همان گونـه كـه    باد، كه افتخار مصاحبت رسول سوي خداوند مژده
اسالمي و سپس به حكومت رسيدي و دادگري كردي سرانجام  مي داني از پيشگامان
با همه اينها دوست مي دارم سر و تن بيرون برم  :عمر گفت. هم شهادت بهره تو شد

آن جوان پشت كرد كه برود ردايش بر زمـين   نه به سود من باشد و نه زيانم، و چون
برگردانيـد و چـون برگرداندنـد     اين جـوان را پـيش مـن   : شد؛ عمر گفتكشيده مي 
آن بهتـر و در پيشـگاه    اي برادرزاده، رداي خود را جمع كن كـه بـراي حفـظ   : گفت

پسـرش عبـدهللا    آن گاه عمر خطـاب بـه  . پروردگارت مايه پرهيزگاري بيشتري است
هـزار   د و ششبررسي كردند و هشتا. گفت بنگر كه چه مقدار وام بر عهده من است

 اگر امـوال خانـدان عمـر آن را   : عمر به عبدهللا گفت. درهم يا چيزي نزديك آن بود

كفايت كرد كه از اموالشان ايشان پرداخت كن، اگر كفايت نكرد از خاندان عدي بـن  
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كمك بگير و اگر اموال ايشان هم كفايت نكـرد از قـريش كمـك بخـواه و بـه       كعب
اينـك پـيش   . جانب من اين مـال را پرداخـت كـن    به هر حال از ديگران وامگذار و

رساند و مگـو اميرالمـومنين كـه مـن از امـروز       سالم مي عايشه برو و بگو عمر به تو
او بگو عمر از تو اجازه مي گيرد كه كنار دو سـاالر   ديگر اميرمومنان نيستم آن گاه به
و رفـت،  سالم داد و اجازه خواست و پيش ا او رفت و. خويش به خاك سپرده شود

عمر سالمت مـي  : عبداهللا بن عايشه گفت .عايشه را ديد كه نشسته است و مي گريد
هـر  : عايشـه گفـت  . سپرده شود رساند و اجازه مي خواهد كنار دو ساالرش به خاك

  .دهم خود ترجيح مي چند اين جايگاه را براي خود مي خواستم ولي اينك او را بر
بلنـدم كنيـد او را    :عمـر گفـت  . اهللا آمـد عبد: چون عبدهللا برگشت حاضران گفتند

اي  :چــه خبــر داري؟ گفــت: نشــاندند و بــه مــردي تكيــه داد و بــه عبــداهللا گفــت
 سـپاس : عمر گفت. اميرالمومنين همان چيزي كه دوست مي داري، عايشه اجازه داد

چون جانم گرفته شد جنازه ام را . خداي را، هيچ چيزي براي من به اين اهميت نبود
ز بر عايشه سالم بده و بگو عمر بن خطاب اجازه مي خواهد؛ اگر اجـازه داد  با ببر و
خانه اش كنيد و اگر جنازه مرا نپذيرفت مرا بـه گورسـتان ديگـر مسـلمانان      مرا وارد

  .آنان به خاك سپاريد ببريد و ميان
وارد شد همين  در اين هنگام حفصه دختر عمر در حالي كه زنان همراهش بودند

او گريسـت،   او خود را كنار پدر رساند و ساعتي بر بـالين . ديم برخاستيمكه او را دي
 حفصه به حجره ديگري رفت و ما صداي. سپس مردان ديگري اجازه ورود خواستند

  .گريه اش را از آن خانه مي شنيديم
. كسي را به جانشيني خويش بگمـار  اي اميرالمومنين، وصيت كن و: مردان گفتند

گروه را سـزاوارتر نمـي    هيچ كس از اين چند تن يا از اين من براي حكومت: گفت
و  بينم كه پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  رحلت فرمود در حالي كه از ايشان راضي بـود 

را نـام  ) بن ابي وقاص(علي و عثمان و زبير و طلحه و عبدالرحمان بن عوف و سعد 
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ولـي او را رايـي   كنـد   عبدهللا بن عمر هم در جلسات شـما شـركت مـي   : و گفت برد
عمر اين را براي تسليت و تسـكين او مـي گفـت اگـر امـارت بـه        نخواهد بود گويا

شايسته آن اسـت و گرنـه هـر كـدامتان اميـر شـديد از        سعدبن ابي وقاص رسيد كه
نه به سبب ناتواني و نه به سبب خيانـت كنـار    انديشه او ياري بخواهيد كه من او را

خودم درباره مهاجران نخستين به خيـر و   ه پس ازبه خليف: عمر سپس گفت. گذاشتم
حرمت آنان را بدارد و او را درباره  نيكي سفارش مي كنم كه حق ايشان را بشناسد و
ايشان ايمان آوردند و مدينه را خانـه   انصار سفارش مي كنم، كه آنان پيش از هجرت

كـاري ايشـان در   پـذيرا باشـد و از خطا   بايد كارهاي پسنديده نيكـان را . ايمان دادند
سفارش مي كنم كه آنان مايـه حفـظ    گذرد، و او را نسبت به ساكنان شهرها به نيكي

نبايد از ايشان چيزي جـز   اند و اسالم و پرداخت كنندگان اموال و سبب خشم دشمن
و او را بـه اعـراب    افزوني از حد نصاب اموالشان را آن هم با رضايت ايشـان بگيـرد  

شـوند و   اصل و ريشه عرب اند و ماده اسالم شمرده مـي سفارش مي كنم كه ايشان 
پرداخت  بايد چيزي از افزوني اموال ايشان گرفته شود و به بينوايان و مستمندان آنان

 گردد و او را در مورد كساني كه ذمي هستند و در پناه پيمان خداوند و رسول خـدا 

ساني كه در صـدد جنـگ   قرار دارند سفارش مي كنم كه به پيمان آنان وفا كند و با ك
  .اند جنگ كند و چيزي بيشتر از طاقت و توان بر آنان تكليف نكند ذمه با اهل
  .درگذشت جنازه اش را بيرون آورديم و حركت كرديم چون عمر: گويد

عمـر بـن   : خدا بر عايشـه سـالم داد و گفـت    عبداهللا بن عمر بر در حجره رسول
جنـازه را داخـل بردنـد و    . آوريدش در: عايشه گفت. خواهد خطاب اجازه ورود مي

   .كنار دو ساالرش دفن كردند
از زخمي شدن عمـر پـيش او    من نخستين كس بودم كه پس: گويد ابن عباس مي
كه بيم آن دارم مـردم   اين سه سخن را از من حفظ كن و به خاطر بسپار: رفتم، گفت
ا بر مـردم خليفـه   حكمي نمي دهم، كسي ر كالله من در مورد احكام: مرا زنده نبينند
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تـو را بـه بهشـت مـژده بـاد كـه       : به او گفتم من. سازم و همه بردگان من آزادند نمي
مدتي طوالني داشـته اي   افتخار مصاحبت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  را آن هم براي

امامـت را ادا   و عهده دار كار مسلمانان شـدي و بـا قـدرت از عهـده آن برآمـدي و     
  .كردي

خداوندي كـه جـز او    اينكه مرا به بهشت مژده مي دهي سوگند بهاما : عمر گفت
آنچـه در   نيست اگر دنيا و هر چه در آن است از من باشد حاضرم در قبال تـرس از 

 پيش است فدا كنم، مگر آنكه خبر قطعي را در مـورد خـود بـدانم و آنچـه دربـاره     

رون روم نه به سود زمامداري مسلمانان گفتي بسيار دوست دارم كه از آن سر و تن بي
باشد نه به زيانم، آري آنچه در مورد مصاحبت رسول خدا گفتي فقط همان مايـه   من

   اميد است
 پـيش : كند كه مي گفته است معمر، از زهري، از سالم، از عبداهللا بن عمر نقل مي

 پدرم رفتم و گفتم شنيدم مردم سخني مي گويند، خواستم آن را براي تو بگويم، آنان

گمـاري و حـال آنكـه اگـر      ي پندارند كه تو كسي را به جانشيني خـود نمـي  چنين م
و شباني براي شتر و گوسپند داشته باشي كه آن را رها كنـد و پـيش    خودت ساربان

دانست كه تباه شده هستند و حال آنكه چوپاني مردم شـديدتر   تو آيد چنين خواهي
خداونـد  : اشـت و گفـت  بر بالين نهاد و سـپس برد  نخست سر خود را: است، گويد

من جانشيني تعيين نكنم پيامبر صـلي اهللا   متعال دين خود را حفظ خواهد فرمود اگر
و اگر جانشـين تعيـين كـنم ابـوبكر جانشـين       عليه وسلم  هم جانشين تعيين نفرمود

به خدا سوگند، همين كه پدرم نام پيامبر و ابوبكر را ميـان آورد دانسـتم     .معين كرد
كس را با كار رسول خدا عوض نخواهد كرد و كسي را به جانشـيني   كه او كار هيچ
  .نمي گمارد

است با آنكه عايشه اجازه داده بود كه عمر در خانـه اش دفـن شـود     روايت شده
مردم او براي بار دوم اجازه بگيريد اگر اجازه داد چه بهتر و  پس از اينكه: عمر گفت
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يم آن دارم مبادا از بيم قدرت من اجازه بگذاريد، چرا كه ب گرنه او را به حال خودش
  .از مرگ او هم از عايشه اجازه گرفتند و اجازه داد اين بود كه پس. داده باشد

چون عمر زخمي شد كعب االحبار پيش او آمد و  كند كه عمرو بن ميمون نقل مي
همانا حق از پروردگارت توسـت و هرگـز از شـك كننـدگان      اين آيه را تالوت كرد

از كجا براي  و مي گفتي پيش از اين به تو خبر دادم كه شهيد خواهي شد، من مباش
  .نصيب خواهد شد من كه در جزيرة العرب هستم شهادت

ابولؤ لـؤ ه   كند كه چون عمر زخمي شد و من رفتم و باخبر ابن عباس روايت مي
 داشتم سر برگشتم، حجره عمر آكنده از مردم بود و من نسبتا جوان بودم خوش نمي
بر خود  و گردن مردم را زير پا نهم و خودم را نزديك برسانم، ناچار نشستم عمر هم

 مالفه يي پيچيده و سر خود را پوشانده بود، كعب االحبار آمد و گفت چـه مناسـب  

 است اميرالمومنين دعا كند تا خداوند او را براي اين امت باقي بدارد تا كارهـايي را 

قان را گفت كه عمر بتواند آنان را ريشه كن سـازد مـن   انجام دهد و از جمله نام مناف
من اين سـخنان را  : گفت. كعب االحبار گفتم آنچه را گفتي خودت به او ابالغ كن به
من جراءت پيدا كردم، برخاستم و از روي دوش و شانه . كه تو به او ابالغ كني گفتم
ار گسيل كرده بـودي  تو مرا براي اين ك: گذشتم و كنار سر عمر نشستم و گفتم مردم

تو را ضربت زده، او غالم مغيره بوده و همراه تـو سـيزده تـن ديگـر را      كه چه كسي
  .اينك كعب االحبار اينجاست و در اين موارد سوگند مي خورد زخمي كرده است و

چه مي گويي؟ : گفت. او را فرا خواندند. من فرا خوانيد كعب را پيش: عمر گفت
به خدا سوگند، دعا نخـواهم كـرد ولـي اگـر     : مر گفتع گويم چنين مي: كعب گفت

  .خواهد شد خداوند عمر را نيامرزد عمر بدبخت
چون عمر زخمي شد بـراي مـدتي طـوالني مـدهوش     : گويد مسور بن مخرمة مي

گفته شد اگر او زنده باشد با هيچ چيز مثل تذكردادن نماز نمي توانيـد او را بـه    بود،
اي اميرالمومنين و نماز گزارده شده اسـت، عمـر بـه     نماز، نماز: گفتند. آوريد هوش
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و گفت نماز، خدا نكند كه آن را ترك كنم، براي كسي كه نماز را رها كند  هوش آمد
  .اسالم نيست، عمر در حالي كه از زخمش خون مي تراويد نماز گزارد بهره يي در

و چون عمر زخـم خـورد شـروع بـه بيتـابي      : گويد مخرمه مي همچنين مسور بن
اميرالمـومنين، چنـين نيسـت كـه تـو افتخـار        اي: ابـن عبـاس گفـت   . دردمندي كرد

عهـده برآمـدي و    مصاحبت رسول خدا صلي اهللا عليه وسـلم  را داشـتي و نيكـو از   
كـردي و   گرفتار فراق آن حضرت شدي و او از تو خشنود بود و با ابوبكر مصاحبت

 كه از تو خشنود بود، سپس حق صحبت او را نيكو داشتي و از تو جدا شد در حالي

با مسلمانان مصاحبت و نسبت به آنان نيكي كردي و از آنان جدا مي شوي در حالي 
  .تو خشنودند كه از

اما آنچه در مورد مصاحبت پيامبر صلي اهللا عليه وسلم  و ابوبكر گفتي : عمر گفت
بيتابي من  آري، اين از چيزهايي است كه خداوند بر من منت نهاده است، اما آنچه از

به خدا سوگند، از اين جهت است كه حاضرم اگر تمام طـال هـاي زمـين از     مي بيني
كه : پيش از آنكه عذاب خدا را ببينم در روايتي ديگر چنين است من باشد فديه دهم

مطلع فديه دهم، و در روايـت ديگـري آمـده اسـت كـه       گفت حاضرم در قبال هول
ريفته باشيد، اگر هر چه طـال و نقـره كـه بـر     ف مغرور كسي است كه شما او را: گفت

در روايـت  . هـول مطلـع فديـه دهـم     روي زمين است از من باشد حاضرم در قبـال 
  من ثنا مي گويي؟ اي ابن عباس آيا در مورد اميري بر: ديگري است كه گفت

كـه جـان    سوگند به كسي: در روايت ديگري آمده است كه عمر گفت: مي گويم
 ار دوست مي دارم همان گونه كه به امارت وارد شدم از آنمن در دست اوست بسي

در روايتي ديگر آنچـه آفتـاب بـر آن مـي     . بيرون روم و بر من گناه و گرفتاري نباشد
از من باشد حاضرم در قبال نجات از اندوه قيامت و مرگ بپردازم، و چگونه كه  افتد

اگـر  : ديگر آمـده اسـت  صحراي و جمع مردم نرسيده ام همچنين در روايتي  هنوز به
آن است از من باشد حاضرم پيش از آنكه از سرانجام خود آگاه شـوم   دنيا و آنچه در
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  .روي من است بپردازم در قبال بيمي كه پيش
: كـه مـي گفـت    در اين هنگـام صـداي ام كلثـوم را شـنيديم    : گويد ابن عباس مي

فضـاي   داي گريـه و زناني همراه او مي گريستند، صـ ! افسوس بر از دست دادن عمر
او را  اي واي مادر عمر، كه خداي: خانه را انباشته كرده و به لرزه درآورد، عمر گفت

انـدازه   اميدوارم كه عذاب را فقط همـان : به خدا سوگند: من گفتم! نبخشد و نيامرزد
جز آنكه به دوزخ وارد  و هيچ كس از شما نيست ببيني كه خداوند متعال مي فرمايد

دانيم تو اميرمومنان و سرور مسلماناني كـه بـه حكـم     و تا آنجا كه ما مي 29 شود مي
  . مي كني قرآن قضاوت و به طور مساوي تقسيم

ـ : آمد، نشسـت و گفـت   اين سخن من عمر را خوش: گويد ابن عباس مي ن اي اب
چيـزي بگـويم، علـي     عباس، آيا در اين باره براي من گواهي مي دهي؟ من ترسـيدم 

  .عليه السالم ميان شانه ام زد و گفت گواهي بده
اي اميرالمـومنين، چـرا بيتـابي    : آمده است كه ابن عباس گفـت  در روايت ديگري

دنيا  اسالم تو مايه عزت و حكومت تو مايه پيروزي بود و كني كه به خدا سوگند، مي
اي ابن عباس، آيا در اين بـاره بـراي مـن    : عمر گفت. را انباشته از عدل و داد كردي

  گواهي مي دهي؟
مثل اينكه ابن عباس خوش نداشت شهادت دهـد و توقـف كـرد،    : گويد راوي مي

: ابن عباس گفت. بگو آري، من هم با تو هستم: عباس فرمود علي عليه السالم به ابن
  .آري

همچنان كه عمر بر پشـت  : آمده است كه ابن عباس گفته است در روايت ديگري
كشيدم و گفتم اين پوستي اسـت كـه آتـش هرگـز آن را      افتاده بود دست بر پوستش

از كجـا  : افكند كه بر او رحمت آوردم و گفت عمر نگاهي به من. لمس نخواهد كرد
ي و حق صحبت مصاحبت كرد با پيامبر صلي اهللا عليه وسلم : اين را مي داني؟ گفتم
بـر زمـين اسـت از مـن      اگر همه آنچه: عمر گفت. تا آخر حديث... را نيكو پنداشتي
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بپردازم تـا از آن در   باشد حاضرم پيش از آنكه به عذاب خداوند برسم و آن را ببينم
  .امان بمانم

را نمـي شناسـيم، ناگـاه     در روايت ديگري است كه ديديم صداي امـام جماعـت  
  .اميرالمومنين زخمي شد :لرحمان بن عوف است و گفته شدمتوجه شديم كه عبدا

در خون خود بود،  مردم برگشتند و عمر كه هنوز نماز صبح نگزارده بود همچنان
هرگـز خـدا    تـرك نمـاز  : سرش را بلند كـرد و گفـت  ! اي اميرالمومنين، نماز: گفتند

كـرد   ركتـي ح. نياورد، هر كس نماز خويش را تباه سازد او را حظي در اسالم نيست
 برايم عمامه يي بياوريد، آوردند، زخم: خون جاري شد، گفت  كه برخيزد از زخمش 

خود را با آن بست و نماز گزارد و ذكر گفت و سپس به پسرش عبداهللا نگريسـت و  
مـن بـه سـخن او توجـه نكـردم و      : گويـد  عبـداهللا مـي  . ام را بر خاك بنه گفت گونه

پسرجانم، گونه ام را بر خـاك بنـه   : دوم گفتبراي بار . است پنداشتم حواسش پرت
فهميدم كـه  . گونه ام را بر خاك بنه! اي بي مادر: سوم گفت من انجام ندادم براي بار

. تواند خودش آن كار را انجـام دهـد   از شدت درد نمي عقل او بر جاي است و فقط
اطراف موهاي ريـش او بـر خـاك اسـت و چنـدان       گونه اش را بر خاك نهادم ديدم

گوش خـود را تيـز كـردم تـا      گريست كه ديدم به گوشه چشمش گل چشبيده است
اگـر  ! بر مـادر عمـر   اي واي بر مادر عمر و واي: گويد شنيدم مي! گويد بشنوم چه مي

  .خداوند از او گذشت نفرمايد
: السالم آمد و كنار بالين عمر ايسـتاد و فرمـود   در روايتي آمده است كه علي عليه

خداوند ديدار كـنم محبـوب تـر از ايـن جسـد       كه با كارنامه او باهيچ كس براي اين
  .پيچيده در پارچه نيست

شـنيدم پـدرم در   : حفصه روايت شده اسـت كـه مـي گفتـه اسـت      از ام المومنين
را (شدن در راه خودت و مرگي در شهر پيامبرت  پروردگارا، كشته: گفت دعايش مي

اگر خدا بخواهد : كن است؟ گفتچيزي مم از كجا چنين: من گفتم)! نصيب من كن
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  .خودش فراهم مي فرمايد
ما در كتابهاي خود در مـورد  : االحبار به عمر مي گفته است روايت شده كه كعب
چگونه براي من كه سـاكن  : خواهي شد، و عمر مي گفته تو چنين يافته ايم كه شهيد

  .ممكن است جزيرة العرب هستم وصول به شهادت
چون عمر زخمي شد دختـرش حفصـه پـيش او    : گويد مقدام بن معدي كرب مي

بانگ برداشت كه اي صحابي رسول خدا و اي پدر همسر رسـول خـدا صـلي     آمد و
مرا بنشان كه مـرا  : عمر به پسر خود عبداهللا گفت !اهللا عليه وسلم  و اي اميرالمومنين

. و نشاند عبداهللا او را به سينه خود تكيه داد. ياري شنيدن آنچه را كه مي شنوم نيست
بر تو سوگند مي دهم كه از اين پس بر مـن   تو را به حق خودم: عمر به حفصه گفت

اشك ريختن چشمان تو هرگز اختيار  مويه گري و نوحه خواني نكني، البته در مورد
در او نيست سـتايش كننـد مگـر     ندارم، و هيچ مرده يي نيست كه او را بر صفاتي كه

  .يرنداينكه فرشتگان بر او خشم مي گ
افراد قريش ساالرهاي مردم اند هـر يـك   : شنيدم عمر مي گفت  :گويد احنف مي

چون عمـر در  . زند گروهي از مردم از او پيروي مي كنند از ايشان به هر كاري دست
روز با مردم نماز بگزارد و به مردم خوراك داده  گذشت و فرمان داده بود صهيب سه
هماهنگ شوند، هنگـامي كـه سـفره گسـتردند      شود تا افراد شورا بر خالفت يك تن

  .خودداري كردند مردم از اينكه به سوي غذا دست دراز كنند
اي مردم، رسول خدا صلي اهللا عليه وسـلم  رحلـت   : عباس بن عبدالمطلب گفت

ما پس از او غذا خورديم، ابوبكر مرد پس از او غذا خـورديم و آدمـي را از    فرمود و
ديگـران پيـروي   (دست دراز كرد و خوراك خـورد   يي نيست و سپس خوردن چاره

  .را دانستم و من درستي سخن عمر) كردند
پنداشـته   بسياري از مردم شعري را كه در حماسه ابوتمام آمده است نقل كـرده و 

  .اند كه سروشي از جنيان آن در مرثيه عمر سروده است و آن ابيات چنين است
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آن پهنـه از هـم    و دست خداونـد در از سوي اسالم پاداش پسنديده بهره ات شد 
  .دريده شده بركت دهاد

باشد و بر فرض كه بـر بالهـاي شـترمرغ سـوار شـود و       هر كس هر اندازه تيزرو
  ...اي برسد باز هم عقب مي ماند بخواهد به آنچه در گذشته انجام داده

در مدينه كه زمين در سوگ او تيـره و تـار شـد و درختـان      آيا پس از كشته شده
  ...لرزيدند بر خود سترگ

شماخ مـي   و برخي هم از خود شماخ برادر مزرد بيشتر مورخان اين ابيات را از
 .دانند
در انتهاي اين بخـش بيـان توضـيحي را الزم مـي دانـم و شـيعه بـراي تخطئـه         ((

حضرت عمر و ابوبكر به احاديثي از نبي اكرم اشاره مي كند كه هـر كـس فاطمـه را    
در اينكه حضرت فاطمه  -1: ولي. و احاديثي ديگر از اين نوعبيازارد مرا آزرده است 

از اين دو نفر آزرده شده و بعد هم آنها را نبخشـيده باشـند جـاي حـرف و حـديث      
حتي اگر اين احاديث منتسب به نبي اكرم صحت داشـته باشـد شـان     -2بسيار است 

تي نبـي اكـرم ايـن    بيان آن بنا به عللي بوده و به عبارت ديگر بنا به موقعيت و مناسـب 
ولي چگونـه  . ممكن است شيعه بگويد حديث شان بيان ندارد. سخنان را فرموده اند

گوييد شـان نـزول    آيات قرآن كه مهمتر است شان نزول دارد؟ به عنوان مثال شما مي
فقـط  ) كسـاني كـه  (آيه واليت در خصوص خاتم بخشي علي بوده و مراد از الـذين  

را نمي توان به زمانهـاي ديگـر و اشخاصـي ديگـر      حضرت علي مي باشد و اين آيه
پس سخن نبي اكرم در خصوص آزردن فاطمه نيز بـه مناسـبتي خـاص و    . تعميم داد

انسانهاي پست سرگرم اشـخاص  : آري!)) مربوط به زمان و افرادي خاص بوده است
اي بزرگ به ايـده هـا   شوند ولي انسانه انسانهاي عادي سرگرم حوادث مي. مي شوند
  .مي كنندفكر 

  پايان


