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  اهداء

  :كنم به اين اثر را هديه مي
به و هر مسلماني كه خواهان سر افرازي و عزّت دين بر حق خداست 

اين را خالصانه و  جويم كه  يش توسل ميحسني و صفات عليا ياسما
 :فرمايد چون مي، براي رضاي خود پذيرا باشد

�m�ï�î�í�ì�ë�ê�é�è�ç�æ�å�ä�ã�âl١١٠: الكهف��������
بايد كه كار شايسته ، كس كه خواهان ديدار خداي خويش است پس هر(

  .)كند و در پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد
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  317  ........  راشدين خلفاي و علي انيم حقيقي ي رابطه يقطع ليدال و قرائن -6

  319  ..............................................  كريم قرآن در صپيامبر اصحاب وصف: هفتم

  325  ....  جامعه در او زندگي روش و او صفات مهمترين و علي با بيعت سوم فصل

  327  ............................................................................  سيعل با عتيب اول مبحث

  327  ..................................................................  �علي با بيعت هاي شيوه: نخست

  330  ..........................................................  خالفت به � علي بودن سزاوارتر: دوم

  335  .......................................................................  ب زبير و طلحه بيعت: سوم

  337  ................................................  صحابه اجماع با سعلي خالفت تأييد: چهارم

  345  .................................................  �علي بيعت طيشرا و سخنراني اولين: پنجم

  346  ................................................................................  شورا مبناي و اصل -1

  347  ........................................  سعلي اميرمؤمنان دوران در عقد و حل اهل -2

  348  .......  بماند لمسئو و سرپرست بدون خالفت منصب خواست نمي علي -3

  349  ....................  خليفه انتخاب بحث در معاصر كتابهاي برخي رد و پاسخ -4

  351  ...................................................  نمود راديا سعلي كه يسخنراني اولين -5

  352  ...................................  اميرمؤمنين و خليفه امام، هاي واژه بودن مترادف -6

 اي »وجهه اهللا كرم« ، »عنه اهللا يرض« ياصطالحها از يك كدام كاربرد) 7
  355  ......................................  است؟ ترصحيح علي نام ذكر از بعد »السالم عليه«

  358  ........................  �علي خالفت قوانين و صفات ازفضايل، يا پاره دوم مبحث
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  384  ......................................................  � علي سيدنا سخنان از گلچيني اينك
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  400  .......................................................  متعال خداوند از فقط طلب و دعا: هشتم
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  415  .......................................................................  علي دوران در آزاديها: سيزدهم

منكر از نهي و معروف به امر به او اهتمام و �علي اجتماعي زندگي سوم مبحث
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 عبادات اهللا، بندگان نيبهتر صفات مورد در � طالب ياب بن يعل سخن: پنجم
  468  ......  نصحابه فيتوص مورد در شانيا گفتار و ص خدا رسول سنت و نفل
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  473  ................................................  نفس يهوا از يرويپ و يطوالن يآرزو -2
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  480  .  مردم گوناگون مواضع و بازارها يسامانده به � يعل اهتمام و توجه: هفتم

  483  ................................  كرد يم اعتراض بازار در مردان و زنان اختالط به -1
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 و او از قبل صادره احكام  درباره او  دگاهيد و � يعل يقضائ اسلوب: چهارم
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  511  ........................................................................................  طهارت احكام* 
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  535  .................................................................................  ها مجازات مورد در: دوم
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  568  ......................  يصحاب قول تيحج در علما و ائمه اقوال از يا پاره: چهارم

  572  .....................  �طالب ياب بن يعل كارگزاران و يحكومت مؤسسه پنجم فصل
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  578  .............................................................................................شام تيوال: پنجم

  582  ........................................................................................  رهيجز تيوال: ششم

  583  ...........................................................................................  مصر تيوال: هفتم

  598  .........................................................................................  بصره تيوال: هشتم

  607  .............................................................................................  كوفه تيوال: نهم

  609  .....................................................................................  شرق يها تيوال: دهم

  609  .....................................................................................................  فارس -1

  611  ..................................................................................................  خراسان -2

  612  ...............................................................................................جانيآذربا -3

  616  ...............................................  �يعل دوران در فرمانداران نييتع دوم مبحث

  616  .  او كارگزار شاوندانيخو و سعثمان فرمانداران برابر در يعل موضع: نخست
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، ونعوُذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سّيئات أعمالنا، نحمُدُه ونستعيُنُه ونستغفره، إّن الحمَد هللا
، ال اهللا وحده ال شريك لهإ  وأشهد أن ال إله، هادى له يضلل فال  من و، له اهللا فال مضل   يهِده من

  .وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله
) $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà) ®?$# ©!$# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC āωÎ) Ν çFΡ r&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪  (  

  ))102: آل عمران(( 
آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكاري است، از خدا ! ايد ردهاي كساني كه ايمان آو

بايد گوهر ايمان را تا پايان عمر، حفظ ! (و از دنيا نرويد، مگر اينكه مسلمان باشيد! بپرهيزيد
  !)كنيد

) $pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®? $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# / ä3s)n= s{ ÏiΒ <§ø�‾Ρ ;οy‰ Ïn≡uρ t,n= yzuρ $pκ ÷] ÏΒ $yγy_÷ρy— £]t/uρ 

$uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # Z��ÏW x. [!$|¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨? $#uρ ©!$# “Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ tΠ% tnö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. 

öΝ ä3ø‹n= tæ $Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪ (   )) 1: نساء((  

انسان  كيكه همه شما را از  يهمان كس! ديزيپروردگارتان بپره) مخالفت(از ! مردم يا
 يدر رو( ياز جنس او خلق كرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوان) زين(ر او را و همس د؛يآفر
كه  يهنگام) و د؛يبه عظمت او معترف يهمگ(كه  ديزيبپره ييو از خدا. منتشر ساخت) نيزم
خود،  شاوندانيخو) از قطع رابطه با) (زيو ن! (ديبر ينام او را م د،يخواه يم گريكدياز  يزيچ

  . خداوند، مراقب شماست اريز! ديكن زيپره
) $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θà) ®? $# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% # Y‰ƒÏ‰y™ ∩∠⊃∪   ôxÎ= óÁãƒ öΝ ä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôã r& ö� Ï�øótƒuρ 

öΝ ä3s9 öΝ ä3t/θçΡ èŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù #�— öθsù $̧ϑŠÏà tã ∩∠⊇∪ ( ))71- 70: احزاب((  
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تا خدا )  70...  (دييو سخن حق بگو ديكن شهيپ ياله يتقوا! ديا آورده مانيكه ا يكسان يا
و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند، به  امرزد؛يشما را اصالح كند و گناهانتان را ب يكارها

  ! است افتهيدست  يميعظ) يروزيو پ( يرستگار
ولك الحمد حتى ترضى يا رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك و عظيم سلطانك، 

  .ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
  

  :اما بعد
پيش از اين سه كتاب ، است پيرامون بررسي دوران خالفت راشده، اين چهارمين كتاب

ي تحرير و به چاپ رسيده  به رشته �فاروق و ذي النورين، ديگر در موضوع زندگي صديق

	�� �  ����«است و اين كتاب را  ��  ������ ,��	� �� �� �� ������ ���  ��

  .ناميدم ،او بهترين مطالب در سيرت علي بن ابي طالب، شخصيت و عصر »�"!
مورد بررسي قرار گرفته و با سخن از ، از تولد تا شهادت �در اين كتاب زندگي علي

مترين كارهاي سپس با مه. شود ي او آغاز مي خانواده و قبيله، محل تولد، لقب، نسب، نام
ايشان در مكّه و هجرت و زندگي همگام و همدم او با قرآن و نقش آن در زندگي او آشنا 

، زندگي، نظام هستي،  أ »اهللا«ي  او درباره فهميم كه عقيده و ديدگاه  شنويم و مي مي
برخوردار بوده   ارزش و مقامي  است و قرآن نزد او از چه و قدر چگونه  قضا ، جهّنم، بهشت

ايشان براي  است و نيز با اصول و مباني كه ي او نازل شده آياتي از قرآن درباره  چه، است 
استنباط احكام و فهم معاني قرآن به كار گرفته و نظر ايشان در تفسير برخي از آيات آشنا 

  .شويم مي
و لذا نسبت به مقام نبوت و روش الزم ، بود صاهللا  رسولزم علي از كودكي همراه و مال

هاي همكاري و  شناخت عميقي داشت و نشانه صاهللا  رسول شايسته در رفتار و تعامل با
تشويق  صاهللا  رسول مردم را به پيروي از، كرد تالش خود را با گفتار و رفتارش نمايان مي

و عمل به سنّت قولي و هم ص اطاعت از رسول خدا داد كه كرد و به وضوح شرح مي مي
ابيم كه علي به چه صورت داليل ي در ادامه در مي. ان واجب استايشفعلي و هم تقريري 

هاي  همچنين به برخي نمونه، داد بر امت را به مردم توضيح مي صنبوت و حقوق پيامبر
تابعين و اهل بيت از ، پيروي امير مؤمنان از سنّت اشاره شده و نام برخي از راويان صحابه

  .ايم ايشان را نيز ذكر كرده
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 صاهللا  رسول در مدينه در دوران زندگي �خواننده را به زندگي علي  اين كتاب
در مورد ازدواج ايشان با فاطمه و درس و پندهايي كه در اين پيوند مبارك وجود ، برد مي

و زندگي مشترك آنها و نيز زهد و پارسايي ، جهيزيه گويد كه با بحث مهريه،  ارد سخن ميد
شروع ، ه در دنيا و آخرت سردار زنان مسلمانان استو صداقت در گفتار سيده فاطمه ك

  .شود مي
دو فرزند علي و فاطمه و ، اي از زندگي حسن و حسين در ضمن اين مباحث به گوشه

مفهوم . ايم اشاره كرده، در فضايل اين دو بزرگوار روايت است صاهللا  رسول از  احاديثي كه
احكام خاص آنها مانند حرام  همچنان كه ، ايم اهل سنت شرح داده را از ديدگاه» اهل بيت«

و دارا بودن سهم ايشان از  صاهللا  رسول بودن زكات براي اهل بيت و عدم دريافت ارث
در مورد درود ، ايم يك پنجم ُخمس اموال فئ و غنائم جنگي را توضيح و تفصيل داده

  .ماشاره كردي، فرستادن به اهل بيت و محبت و احترام به آنها كه واجب است
: مانند، صاهللا رسول هاي ها و غزوه در سريه �ي بحث با نقش اميرمؤمنان علي  در ادامه 

از مسائل ديگر ، شويم خيبر و حنين آشنا مي، حديبيه، بني قريظه، خندق، احد، جنگهاي بدر
ي حديبيه علي را به عنوان جانشين خود در مدينه  در غزوه صمورد بحث اينكه رسول خدا 

، با مردم حج به جا آورد و اميرحجاج بيت اهللا شد �و در سال هشتم ابوبكر تعيين كرد 
مأمور  صاز جانب رسول خدا   اي و تبليغي او در همين مراسم حج كه نهاپيرامون نقش رس

ي خدا را  كسي حق ندارد به صورت عريان خانه، به ابالغ پيام و رسالتي شد كه بر مبناي آن
با  صي مباهله بر رسول خدا  ات فوق در مورد نازل شدن آيهعالوه بر معلوم، طواف كند
به يمن به عنوان دعوتگر  صو اعزام علي از جانب رسول خدا ) يهود و نصاري(اهل كتاب 

اي محبوب تبديل  دين اسالم و قاضي كه داوري و قضاوتهايش در آن شهر او را به چهره
  .ام يين كردهكرد و نيز جايگاه و موضعگيري او در حج وداع را تب

ي پيامبر در آخرين روزهاي زندگي و در بستر بيماري وفات ايشان  حقيقت داستان نامه 
ي علي با خلفاي راشدين در دوران  ام و بعد از اين موارد به رابطه را روشن و واضح كرده

در ام و به توضيح بيعت علي با ابوبكر و همسويي ايشان با خلفا  اي داشته خالفت ايشان اشاره
 �به شخصيت ابوبكر  �پرداختيم و از ديدگاه علي ، جنگهايي كه عليه مرتدان انجام شد

 �ام كه علي  ام و يادآور شده اشاره كرده، كه برترين و شايسته ترين فرد به خالفتشان است
  .كرد كرد و به ارشاد او توجه و هدايايش را قبول مي در نمازهايش به او اقتدا مي
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ايم و  ارث بردنش از پيامبر را بررسي كرده و فاطمه و قضيه �صديق  ي ابوبكر رابطه
، ايم ايم و داليل و ادعايشان را با براهين و داليل واضح نقد كرده هاي رافضه را رد كرده ُشبهه

اثبات . داد پرده برداشتم از روايات ضعيف و جعلي كه مبناي استدالل مخالفين را تشكيل مي
ي پيامبر  نسبت به خليفه، پايبند به حكم شريعت بود، اطمه دوستدار حقام كه سيده ف كرده
  عالوه بر اينكه همه، كرد گذاشت و با گذشت با او رفتار مي ابوبكر صديق احترام مي ص

با   نگريستند و دوستانه و صميمي افراد اهل بيت به ابوبكر با ديد احترام در خور شأن ايشان مي
تا جايي كه فرزندانشان را به نام ، زدواجهاي متقابل برقرار نمودنداو خويشاوندي سببي و ا

  .كردند ابوبكر نامگذاري مي
، هاي علي در دوران خالفت عمر فاروق در مسايل قضايي به بحث در مورد همكاري 

، هاي مالي و اداري و اينكه عمر بارها علي را به عنوان جانشين خود ريزي برنامه. توجه كرديم
اشاره ، كرد امور دولتي با او مشورت مي و است و در مسايل جهادي تعيين كرده  در مدينه

ي دوستانه عمر با اهل بيت را توضيح داديم و براي فهم بيشتر اين رابطه به  رابطه. كرديم
حقيقت و اصل اين ازدواج پر بركت و ارزشمند را ، ازدواج عمر با ام كلثوم اشاره كرديم

اين ازدواج  ر داديم و با داليل قوي و براهين روشن ثابت كرديم كه مورد بحث و بررسي قرا
صورت گرفته و از ادعاهاي دروغين مخالفين پرده برداشتيم و حقايق تاريخي شفاف را 

بين صحابه را  ي فيما رابطه، در ادامه، است و دوستانه بوده  اين رابطه صميمي بازگو كرديم كه 
بيعت ، در ادامه، است و دوستانه بوده   يادآور شده صميمي بيان كرديم؛ همانطور كه قرآن 

دهند پرده  علي با عثمان را توضيح داديم و از دروغهايي كه به اين موضوع نسبت مي
در خالفت عثمان  �امير مؤمنان علي  تالشهايي كه . برداشتيم و به شبهات پاسخ داديم

ي شهادت  ي سوم و آشوب و فتنه خليفهداشته و موضعگيري و دفاع وي در برابر شورشيان از 
از آغاز شهادت تا بعد از آن را مورد بحث و تحليل مستند قرار  �ي راشد عثمان  خليفه
ايم و به نقل برخي  ي علي و عثمان اشاره كرده به موضوع پيوند ازدواج خانواده، داديم

علي با  ي صميمي رابطه اين حقيقت بيانگر  گانه پرداختيم كه ي خلفاي سه سخنان علي درباره
آن بزرگواران را دشنام   ي نفرت و بيزاري ايشان از كساني است كه خلفاي سابق خود و نشانه

دادند حد  گويند و توضيح داديم كه علي بر كساني كه به ابوبكر وعمر دشنام مي و ناسزا مي
صريح آن قدر واضح و  ي قبل از خودشسخنان علي در مدح خلفا، كرد تهمت اجرا مي

  .با تأمل دراين سخنان به گريه خواهد افتاد، اي منصف و مؤمن باشد است كه هر خواننده
و بزرگواران محترم اين گونه  اميرمومنان با آن نسل قرآني بي نظير  رابطه و تعامل! آري 

  :گويد شاعر مي، است  دوستانه بوده
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ــــــــــــــــيهم   ومــــــــــــــــن عجــــــــــــــــب أىن أحــــــــــــــــن إل
  

  وأســـــــأل عـــــــنهم مــــــــن لقيـــــــت وهـــــــم معــــــــى  
  وتطلـــــــــــــبهم عيـــــــــــــىن وهـــــــــــــم يف ســـــــــــــوادها   

  
  ويشــــــــتاقهم قلـــــــــىب وهــــــــم بـــــــــني أضـــــــــلعى   

  إىن أحـــــــــــــــب أبـــــــــــــــا حفـــــــــــــــص وشـــــــــــــــيعته  
  

  كمـــــــــا أحـــــــــب عتيًقـــــــــا صـــــــــاحب الغـــــــــار  
  وقـــــــــــد رضــــــــــــيت علًيــــــــــــا قــــــــــــدوة وعلًمــــــــــــا  

  
  مـــــــــا رضـــــــــيت بقتـــــــــل الشـــــــــيخ يف الـــــــــدار  

  كـــــــــــل الصـــــــــــحابة ســـــــــــادتى ومعتقـــــــــــدى  
  

  فهـــــــــل علـــــــــى ـــــــــذا القـــــــــول مـــــــــن عـــــــــار  
  

  

ي آنها  كنم درباره با هر كس مالقات مي، چقدر مشتاق آنانم من در شگفتم كه«: يعني
، من ابوحفص و پيروانش را دوست دارم.آنها با من هستند  در حالي كه، كنم پرس و جو مي

خرسندم كه علي الگو و پيشواي ماست ، يار غار را دوست دارم) ابوبكر(همان طور كه عتيق 
  .كشته شوداش  در خانه �و هرگز راضي نبودم كه عثمان

آيا اين عقيده عيب و ، تمام صحابه براي ما محترمند و سرور ما هستند و اين عقيده ماست
  ».! ايرادي دارد؟

و روند كامل شدن اين بيعت را مورد بحث قرار  �ي بحث بيعت مردم با علي  در ادامه 
اتفاق نظر كه در آن زمان او از همه شايسته تر بود و تمام صحابه بر اين موضوع ، داديم

اجبار و اكراهي و با رضايت و   ام كه طلحه و زبير بدون هيچ گونه يادآور شده، داشتند
به اجماع خالفتش مورد تأييد قرار گرفت و نيز شرايطي را ، خرسندي كامل با او بيعت كردند

اولين سخنراني و شوراي حل و عقد در دولت علي ، در بيعتش منظور كرده بود �كه علي 
سپس به برخي از فضايل و مهمترين ويژگيهاي شخصيت و مباني نظام ، ل نموديمرا نق

  .حكومتي علي اشاره كرديم
ي بحث و برسي صفات و ويژگيهاي شخصِيتي ايشان به علم و دانش واسع و  در توسعه

حيا و ، سخاوت و بخشش، درك و فهم و معلومات ژرف و فراوان او و زهد و فروتني
اخالص و سپاسگذاري بي دريغ در برابر ، صبر و بردباري، و عبوديتبندگي  شدت ،متانت
  .ام اين بزرگوار اشاره كرده نهد متعال و دعاهاي خاضعانه و خاشعاخداون

ام و به اثبات اين مسئله كه  ام و اشاره كرده به باالترين مرجع در دولت علي سخن گفته 
ي  اي راشدين پايبند بوده و از ايدهعلي در تمام زندگي به قرآن و سنّت و پيروي از خلف

 اشاره، در مورد حق و حقوقي كه مردم بر گردن حكّام پس از بيعت با آنها دارند �علي
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او در مورد شورا و اينكه بايد با مردم بر مبناي عدالت و  از ديدگاه   كه همانگونه، داشتيم
  . بيان شد، مساوات و آزاديهاي شايسته رفتار كرد

در متن اجتماع پرداختيم و شرح داديم كه  �وعات به بررسي زندگي عليدر ادامه موض
اي قائل بود و اهللا تعالي را با اسمهاي  علي به نشر و تبليغ توحيد و مبارزه با شرك اهميت ويژه

معرفي ، گرداند زيبا و صفات واال و نعمتهايي كه شكر الهي آنها را بر همگان واجب مي
براي باطل كردن اعتقاد ، هاي جاهليت حريص بود دي آثار و نشانهبر زدودن و نابو، كرد مي

كساني را كه با ادعاي محبت ، هاي ديگر تالشي پيگير مبذول داشت به تأثير ستارگان و ايده
اغراق گويي و غلو را در پيش گرفتند و تا حد و مزر ادعاي خدا بودن او  و احترام افراطي راه

  . نمود جلو رفتند با آتش مجازات مي
از سخن او در مورد چگونگي ورود ايمان به قلب و تعريف تقوا و پرهيزكاري و مفهوم 

از نظر علي  -با وجود شمار بسيار باالي آنها -قضا و قدر و در مورد محاسبه مردم در قيامت 
  .بحث شد

و  و برخي اشعار منسوب به او و پند �علي كوتاهكلمات ، يي از سخنرانيها در ادامه پاره 
دهند و در ميان مردم به صورت ضرب المثلي در  هاي ارزنده كه به ايشان نسبت مي حكمت

 آمده بود را نقل كرديم و نيز به نقل سخنان علي درباره صفات بندگان برگزيده خدا
و هشدار در  صو توصيف اصحاب بزرگوار پيامبر صاهللا  رسول عبادات نفلي، )صحابه(

، آرزوهاي دور و دراز و بي حد و مرز: و روان مانند مورد بيماريهاي خطرناك قلب
، به اصالح بازارها �نيز اهتمام اميرمؤمنان علي . رياء و خود پسندي پرداختيم، هواپرستي

بحث ، مبارزه با بدعتها و تمام اعمال مخالف شريعت خدا كه در ميان مردم رواج يافته بود
ي  از جمله موسسه، ل شده بود بر شمرديمموسسات دولتي را كه توسط ايشان تشكي، نموديم

قضايي و استاني و نحوه قضاوت و قانونگذاري در دوران خلفاي راشدين و منابع مورد ، مالي
ها و ويژگيهاي قضايي آن  اعتماد خلفاي راشدين در مسائل قضايي و قانون گذاري و شاخصه

يستم قضايي و نظر ايشان در س. زمان و نام مشهورترين قاضيان امير المؤمنين را ذكر كرديم
ايشان شايسته قضاوت  از ديدگاه كه پيش از او صادر شده بود و كساني كه خصوص احكامي

اي ايشان نسبت به خالفت و حاكميت را مورد بررسي قرار داديم و به بحث  عالقه بودند و بي
ول صحابي جنايات و حجيت ق، قصاص، حدود، معامالت، اجتهادات فقهي ايشان در عبادات

هاي دولتي آن دوران و حوادث و  و خلفاي راشدين اشاره كرديم و استانداران و اقليم
  .ام اتّفاقات مهم هر اقليم و منطقه را بيان كرده
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از كارداران نظام   در تعيين و انتخاب استانداران و مراقبت و نظارت ويژه �از روش علي 
تعيين وزيران براي استانداران در هر منطقه و ، و اختياراتي كه به ايشان داده بود اسالمي 

تشكيل مجالس مشورت و ايجاد لشكر و سپاه در هر استان و تعيين و ترسيم خط مشي 
تشكيل دادگاههاي ، تضمين امنيت داخلي، ي مسايل جنگي و صلح سياست خارجي در زمينه

تان و شهرستانهاي تابع و حقوق كارگزاران تابع هر اس، تعيين مخارج مالي، قضايي در استانها
نها و به تشريح برخي از مفاهيم ادر است نقش آگاهان و نمايندگان در تثبيت نظام اسالمي

كارگزار خبره و ، تأكيد بر عنصر انساني: مانند �اميرمؤمنان علي   اداري از ديدگاه
ت رقاب، مبارزه با جمود و برخوردهاي خشك، ي بين رئيس و عموم مردم رابطه، متخصص

هاي  در علم و دقّت در ايجاد آرامش و داشتن حسن اختيار در برابر استانداران و ضمانت
بر قانون و شايسته ساالري نه پارتي و رابطه  تأكيد، براي كارمندان دولت معنويمادي و 

  .پرداختيم �ساالري و ديگر مشكالت داخلي دوران خالفت علي 
: مانند، منتقل كردم �دوران علي سپس بحث را به توضيح برخي مشكالت داخلي 

هاي تشكيالت سبئيه و شخص ابن سبأ كه  برنامه، جنگ جمل و حوادث پيش از آن جنگ
ها و بوجود آوردن درگيريهاي داخلي و اختالفات صحابه  ور شدن آتش آن فتنه در شعله

گرفتن اختالف صحابه در قصاص   قضيه، را مورد بررسي قرار داديم، نقش مؤثر ايفا كردند
ه بن ابي سفيان و نين عائشه و طلحه و زبير و معاوياز قاتالن عثمان و موضگيري ام المؤم

  .كساني كه خواهان قصاص فوري و سريع قاتالن عثمان بودند را بررسي كرديم
محمد ، عبداهللا بن عمر، سعد بن ابي وقّاص: راني همچوناهمچنين از موضعگيري بزرگو

اسامه بن زيد و كساني كه به پيروي از اينها از ، عمران بن حصين ،ابوموسي اشعري، بن مسلمه
  .را شرح داديم، گيري كردند فتنه كناره

ي قصاص گرفتن از قاتالن عثمان را تا آرام  كه معتقد بود بايد مسئله �از موضع علي 
ل از شروع از تالش براي صلح قب در ادامه ، بحث كرديم، شدن اوضاع به تعويق بياندازيم

و رفتار  �شهادت طلحه و زبير و بيعت مردم بصره با علي، جنگ جمل و آغاز درگيري
  .ي علي با ام المومنين عائشه و برگرداندن او با عزّت به مدينه بحث كرديم محترمانه

ي ام المؤمنين عائشه و طلحه و زبير  هايي از بيوگرافي و شرح فضايل و سيره به گوشه 
اشاره ، و خلفاي راشدين بودند صاهللا  رسول ارز دوران حياتاز شخصيتهاي مؤثر و ب كه

به شرح مقام واالي اين دو بزرگوار . كرديم و از شهادت مظلومانه طلحه و زبير دفاع كرديم
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كذب محض است و به ، شبهاتي را كه در حقيقت ،پرداختيم و در اثناي اثبات حقايق روشن
صفات و ، طع رد كرديم و به آنها پاسخ داديمبا داليل قا، دهند اين دو بزرگوار نسبت مي

پرده بتواند  هش قرار داديم تا مخاطب با شفافيت و بيواخالق اين دو را مورد وارسي و پژ
نهاي دروغ را كه مورخان مبتدع و ايات ضعيف و داستااين دو بزرگوار را بشناسد و رو

، منحرف كنند بزرگوارشخصيت  تا عقيده و باور مردم را نسبت به اين دو، اند روافض ساخته
  .مورد بحث قرار داديم

زبير و ديگر صحابه هايي كه در ، طلحه، عائشه: از زندگي و شخصيت افرادي مانند 
سخن گفتيم كه روش بررسي و ، داشتند و نقش دوران خالفت اميرالمؤمنين علي مشاركت

ناگفته نماند كه تمام . تاس منسجم تر و پوياتر كرده �تحقيق ما را در مورد شخصيت علي
شخصيتهايي كه در آن دوران نقش مؤثر داشتند و ما در اين مباحث به شرح زندگي شان 

  .ام روش اهل سنّت و جماعت بودهبه صورت اجمالي و تفصيلي معتقد و پايبند به ، پرداختيم
  :گويد مي) شاعر(ابو محمد قحطاني 

ــــــــــــــزبري وســــــــــــــعدهم   أكــــــــــــــرم بطلحــــــــــــــة وال
  

ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــرمحنوســــــــــــــــــــــــــعيدهم وبعاب   د ال
  وأىب عبيــــــــــــــــــدة ذى الديانــــــــــــــــــة والتقــــــــــــــــــى  

  
  وامـــــــــــــــــدح مجاعـــــــــــــــــة بيعـــــــــــــــــة الرضـــــــــــــــــوان  

  قـــــــــــل خـــــــــــري قـــــــــــول يف صـــــــــــحابة أمحـــــــــــد  
  

ــــــــــــــــــــــع اآلل والنســــــــــــــــــــــوان     وامــــــــــــــــــــــدح مجي
ـــــوغى     دع مـــــا جـــــرى بـــــني الصـــــحابة يف ال

  
  يوم التقــــــــــــــــــــــى اجلمعــــــــــــــــــــــان بســــــــــــــــــــــيوفهم  

  فقتــــــــــــــــــيلهم مــــــــــــــــــنهم وقــــــــــــــــــاتلهم هلــــــــــــــــــم  
  

  وكالمهــــــــــــــــــــــا يف احلشــــــــــــــــــــــر مرحومــــــــــــــــــــــان  
  ينزع كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا ريـــــــــــــــــــوم احلشـــــــــــــــــــ واهللا  

  
  حتــــــــــــــوى صـــــــــــــــدورهم مــــــــــــــن األضـــــــــــــــغان  

  ال تـــــــــــــــــــــــركنن إىل الـــــــــــــــــــــــروافض إــــــــــــــــــــــــم  
  

  شـــــــــــــتموا الصـــــــــــــحابة دون مـــــــــــــا برهـــــــــــــان  
  لعنـــــــــــوا كمـــــــــــا بغضـــــــــــوا صـــــــــــحابة أمحـــــــــــد  

  
ــــــــــــــى اإلنســــــــــــــان   ــــــــــــــرض عل   وودادهــــــــــــــم ف

ــــــــــــــــة ســــــــــــــــنة     حــــــــــــــــب الصــــــــــــــــحابة والقراب
  

  ألقــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــا رىب إذا أحيــــــــــــــــــــــــــــاين  
  :يعني  

ي ديندار و با تقوا و  ابو عبيده، مارزبير و سعد و سعيد و عبدالرحمن را محترم ش، طلحه
  .را مدح كن، تمام آناني كه در بيعت رضوان حضور داشتند

  . چيزي جز سخن نيكو نگوئيد صي احمد در حق صحابه
  .و آل بيت و همسران پيامبر را به خوبي ياد كن

  ، ها اتّفاق افتاده رها كن و آنچه را بين صحابه در فتنه
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  . شيرهايشان در برابر يكديگر قرار گرفته بودنددو گروه با شم، كه در جنگ
  گان از خودشان بودند و قاتالن هم خودي بودندو كشت

  .ان شاءاهللا هر دو گروه در قيامت مورد لطف و رحمت الهي قرار خواهند گرفت 
  .بيرون خواهد كشيد، از كينه و بغض در دلهايشان بوده و اهللا در روز حشر تمام آنچه

نان اصحاب پيامبر را بدون دليل و آ  كه، كوچكترين تمايلي نداشته باشهرگز به روافض 
  ؟!دهند برهان دشنام مي

  ! كنند و نسبت به آنان بغض و كينه دارند را لعنت مي صو اصحاب پيامبر 
  .در حالي كه دوست داشتن اصحاب پيامبر بر همگان واجب است

وند از آغاز زندگي در قلبم دوست داشتن اصحاب و آل بيت پيامبر سنتي است كه خدا
  ! است قرار داده

  :گويد تا اين كه مي
  إن الـــــــروافض شـــــــر مـــــــن وطـــــــئ احلصـــــــى

  
  مـــــــــــــن كـــــــــــــل إنـــــــــــــس نـــــــــــــاطق أو جـــــــــــــان  

ـــــــــــــــوا أصـــــــــــــــحابه   ـــــــــــــــيب وخون   مـــــــــــــــدحوا الن
  

ــــــــــــــــــــــــــالظلم والعــــــــــــــــــــــــــدوان     ورمــــــــــــــــــــــــــوهم ب
  حبـــــــــــــــــــوا قرابتـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــبوا صــــــــــــــــــــحبه  

  
  جــــــــــــــــــــــــدالن عنــــــــــــــــــــــــد اهللا منتقصــــــــــــــــــــــــان  

ـــــــــــــــــــــــــــيب وصـــــــــــــــــــــــــــحبه     فكأمنـــــــــــــــــــــــــــا آل الن
  

  جســــــــــــــــــــــــدان يضــــــــــــــــــــــــم مجيعهــــــــــــــــــــــــا روح  
ــــــــــــــــــان عقــــــــــــــــــدمها شــــــــــــــــــريعة أمحــــــــــــــــــد     فئت

  
  ذانــــــــــــــــــــــــــــك الفئتــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــــــأىب وأمی  

  فئتــــــــــــان ســــــــــــالكتان يف ســــــــــــبيل اهلــــــــــــدى  
  

  ومهــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــدين اهللا قائمتــــــــــــــــــــــــــــــان  
  :يعني  

  :است درباره عقيده روافض چنين سروده 
ولي به اصحابش خيانت كردند و آنان را به ظلم و دشمني ، پيامبر را ستودند) روافض(

  .دهند آل بيت را دوست دارند و اصحاب پيامبر را دشنام مي  كنند كه ادعا مي ؟!متّهم كردند
  ! دو بحث و جدال بوجود آوردند كه نزد خداوند متضاد است

يك روحند كه در جسدهاي متعدد متبلور  ،و اصحاب او صآل پيامبر) در حقيقت(
  .اند شده

  ، اند اند كه به شريعت احمد پايبند بوده آن دو گروه
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شان را در دو گروه هستند كه عمر. اند آنان فقط به ظاهر دو دسته، فدايشانپدر و مادرم 
  .راههاي هدايت گذراندند

  .اند و هر دو گروه به دين خداوند پايبند بوده
هايي كه بين او  نامه، بيعت نكند �در ادامه جنگ صفين و عواملي كه موجب شد معاويه

ي  قضيه، اسباب شروع جنگ، گرفت تالشهايي كه براي صلح صورت، و علي رد وبدل شد
ي طرفين  رفتار محترمانه، ي مسلمانان تأثير آن بر روحيه، كشته شدن عمار بن ياسر، حكميت

ترحم و دلسوزي و اظهار تأسف ، ها تعداد كشته، ي اسيران معاوضه، در مدت رويارويي
ردن اهل شام بحث ممانعتش از دشنام دادن به معاويه و لعنت ك، هاي طرفين بر كشته �علي

ي حكميت زندگي ابوموسي اشعري و عمرو بن عاص را مورد  نموديم و به مناسبت قضيه
دهند پرده  از بي اساس بودن داستانهايي كه به موضوع حكميت نسبت مي، بررسي قرار داديم

ات از داستان حكميت در دفع اختالف بطالن آنها را ثابت كرديم و به روش استفاده ، برداشتيم
  .اشاره كرديم، در تاريخ هاي اسالمي و بحرانهاي داخلي دولت

خوانندگان را ، ها را توضيح داديم ي اهل سنّت در مورد آن جنگ همچنين موضوع عقيده
ي  هاي تاريخي كه بر اساس دشمني با صحابه و لكه دار جلوه دادن چهره از اعتماد به كتاب

االمامة و «: هايي مانند كتاب، ر داشتيمنوشته شده برحذ صشاگردان و ياران پيامبر
، تاريخ يعقوبي، اصفهاني» االغاني«اند و كتاب  نسبت داده» ابن قتيبه«كه به دروغ به ، »الّسياسة

نوشته شده و از حق  تاريخ مسعودي و ديگر كتابهايي كه بدون رعايت امانت داري علمي
ريف تاريخ اسالم و گنجاندن در تح )خاورشناسان( در مورد نقش مستشرقين، منحرف اند

تأسيس ، ي رافضي ايشان از كتابهاي شيعه  ي سوء استفاده دروغها و نسبتهاي ناروا و شيوه
و گستراندن ، نابودي حقايقو ي مخالفت داخلي جهت منحرف نمودن افكار و تحريف  جبهه

وادث با همراه با مبالغه و بزرگنمايي ح، اسالمدر تاريخ  بزرگنمايي برخي مسائل كوچك
را ... تحقيق واقعي و پژوهش تخصصي و، آزاد بحث علمي: اي همچون شعارهاي درخشنده

  .شرح داديم
اي از  عده، دشمنان اسالم به اين صورت توانستند با افكار منحرف و مخرّب! آري

اين بار كساني بودند كه به ، فرزندان مسلمان را تربيت كنند و بنيانگذاران افكار منحرف
از اسالم دفاع  بدون اينكه ، منتسب بودند بدون اين كه فهم درستي از اسالم داشته باشنداسالم 

اينها به دام كساني افتادند كه خودشان براي . كنند و حتّي بدون اينكه به اسالم عمل كنند
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همان تاريخ و فرهنگي كه دين بزرگ ، آلوده كردن تاريخ و فرهنگ اسالم در تالش بودند
  .غان آورده بوداسالم به ارم

ابتداي ، ام به بررسي خوارج و رافضه پرداخته در فصل آخر با روش موضوعي و علمي
اند  احاديث نبوي كه در مذمت آنها آمده، ام نشأت خوارج و تعريف خوارج را توضيح داده

ر ابن عباس با ايشان و سياست اميرالمؤمنين در رفتا  و مستقر شدن ايشان در حروراء و مناظره
 �داستان مخدج و تأثير آن بر سپاه علي ، آنها اسباب و عوامل جنگ عليه، و برخورد با آنها

  .ام را يادآور شده
امير المؤمنين در جنگ جمل و صفين و جنگ با خوارج بر اساس  سپس احكام فقهي كه 

ا در ترتيب و تدوين آنه، آنها اجتهاد كرد و نيز چگونگي اعتماد فقهاي بعد بر آن احكام
همچنين به بارزترين ، ام را تبيين كرده يعنی طغيانگران »بُغاة«كتابهايشان به نام احكام فقه 

جهل ، غلو در دين: از قبيل، ام اشاره كرده �ويژگيهاي خوارج در دوران امير المؤمنين
مباح دانستن خون ، تكفير مرتكبين گناه، عدم اطاعت از ولي امر، نسبت به فهم درست اسالم

سپس به جدال ، سوءظن و خشونت عليه مسلمانان، گمراه دانستن، طعن زدن، اموال مسلمينو 
، طعنه زدن به صحابه، تكفير مرتكب گناه كبيره: از جمله، با آراء اعتقادي خوارج پرداختم

و اسباب و عوامل انحراف خوارج و گرايشهاي آنها در عصر  �تكفير عثمان بن عفّان و علي
خواندن و ، ل نسبت به علوم شرعي به علّت دوري از علماي واقعي دينجه: مانند، حاضر

عدم توجه علما به وظايف خود در قبال تفهيم ، افراط در نكوهش تقليد، يادگيري بدون معلم
عدم ، ي فساد در ميان مردم توسعه، شيوع ظلم و حكم و داوري با قوانين بشري، دين به مردم

كه اشاره نموده ام و نيز مهمترين نماد افراط و غلو خوارج اشاره كردم .... ي درون تزكيه
سختگيري در دين بر خود و ديگران و عالم نمايي و غرور و خودخواهي و تك رأيي بودن و 

طعن زدن به علماي اسالم و بدگماني و اعمال خشونت عليه مردم و ، جاهل دانستن غير خود
  .تكفير مسلمين است

ابتدا معني شيعه در لغت و ، ي رافضه هم همت گماشتم شيعهي  به بررسي و تحقيق فرقه
ي آنها  بعد ابتدا نشأت گرفتن فرقه، سپس معني رفض و رافضه در لغت و اصطالح، اصطالح

و نقش يهوديان در اين كار و بدنبال آن مراحلي را كه در ادوار تاريخ سپري كردند و 
ي اهل بيت نسبت به عقايدي همچون امامت موضع امير المؤمنين و علما، مهمترين عقايد آنها

ي عصمت أئمه كه به اهل بيت نسبت  امامت را قبول نداشته باشد و قضيه  و حكم كسي كه
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بعد در مورد عصمت و رد استدالالت واهي ، ام اند را مورد بحث و بررسي قرار داده داده
اند و نيز  ود استدالل كردهمباهله و واليت به گمان خ، ي تطهير ام كه با آيه شيعه پرداخته

: مانند، اند تا مدعاي خويش را تثبيت كنند از سنّت برشمرده داليل ادعايي ايشان را كه
احاديث و روايات   نيز در مورد درجه، »أنت مّنی مبنزلة موسی«ي غدير ُخم و حديث  خطبه

يعني  »علی بااأنا مدينة العلم و «مورد استالل شيعه همچون حديث پرنده و حديث خانه و 
از جهت ضعف و قوت و جعلي بودن بحث و ، من شهر علم هستم و علي درب آن شهر است

  .ام ارائه داده علمي بررسي
ام كه شيعه بدانها  فهرست احاديث ضعيف و موضوع و ساختگي را به كتاب ملحق كرده 

هاي شيعه برحذر  و دسيسهكنند تا از اين طريق مسلمانان را از گرفتار شدن در دام  احتجاج مي
آن را به واليت ائمه تفسير  كه » توحيد«عالوه بر توضيح و تبيين ديدگاه شيعه در مورد ، كنم
امامان شيعه  دانند و معتقدند كه  پذيرش امامت را شرط قبولي اعمال انسان مي، كنند و بس مي

جز با ، شوند مه هدايت نميمردم جز با ائ: گويند ي بين خدا و بندگان هستند و نيز مي واسطه
از  كنند كه سفر مردم به زيارتگاههاي شيعه توسل به نام أئمه دعا پذيرفتني نيست و نيز ادعا مي

كند و هر چه خود ميل  معتقدند امام هر چه بخواهد حرام مي، حج بيت اهللا برتر و باالترست
، است و آخرت از آنِ أئمه كند و نيز گمانشان بر اين است كه دنيا  داشته باشد حالل مي

كنند و نيز حوادث جهان هستي را به آنها نسبت  هرطور بخواهند در آنها تصرّف مي
  1.دهند مي

 از همه چيز و غلو و زياده خواهي ايشان در ي شيعه مبني بر اطالع أئمه در تبيين مقوله 
، ي خلق قرآن ألهمس، آنها  يل صفات الهي از ديدگاهمورد اثبات صفات خدا و حقيقت تعط

موضعگيري ، برتري دادن أئمه بر پيامبران و انبياء، رؤيت و ديدن خداوند متعال در آخرت
رد اين ، )مثل طبرسي( به تحريف آن عالمان شيعهآنها نسبت به قرآن كريم و اعتقاد برخي از 

يه و مفهوم تق صهمچنين موضع ايشان نسبت به اصحاب بزرگوار رسول خدا، اعتقاد باطل
اعتقاد آنها در مورد مهدي غائب و نيز موضوع رجعت و بازگشت مردگان به اين ، نزد شيعه

  .اند اين مسائل مورد بحث و بررسي قرار گرفته  همه، خداوند متعال» بداء«ي  دنيا و مقوله
از عقايد  بيت و علماي اهل سنّت در قبال آن مجموعه  اهل ي موضع اميرالمؤمنين و أئمه

در بيان آراء مخالفين و رد آنها پايبند به ادب و نزاكت بوده و ، ام را هم ياد آور شدهانحرافي 
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بلكه در خالل اصول شيعه و با استناد به كتابهاي ، ام هرگز سراغ ناسزاگويي و دشنام نرفته
ام و حريص هستم بر اينكه حقايق را براي  مرجع و مورد اعتمادشان حقايق را نشان داده

اهل بيت روشن كنم و آنها را به پيروي از اميرالمؤمنين فراخوانم و از كساني بر دوستداران 
عقايد مردم را فاسد كرده و ، ي دفاع و طرفداري از اهل بيت حذرشان كنم كه در زير پرده

  .سازند دورتر مي صآنها را از كتاب اهللا و سنّت رسول خدا
قت و ماهيت واقعي شيعيان رافضي را بنده بسيار عالقمندم كه حقي، عالوه بر مطالب فوق

اروپا و ، آسيا، زيرا اين قضيه تأثير خود را بر مّلتهاي آفريقا، به جماهير اهل سنّت معرّفي كنم
آمريكا گذاشته و دعوتگران و مبلّغين شيعه با نشاط كامل و بكارگيري همه توان و قدرت 

ين راه هر چيز گرانبهايي را در ا، دهند موجود دعوت انحرافي رافضي گري را توسعه مي
براي ضربه زدن و نابودي اسالم صحيح و زشت جلوه دادن راه و روش آن با ، كنند صرف مي

جز كساني كه  –ولي اهل سنّت ، اند و اين كار آنها تازگي ندارد دشمنان اسالم همپيمان شده
ه و در خواب دچار سستي و بيحالي عجيبي شد -اند مورد لطف و مرحمت الهي قرار گرفته

تا جايي كه برخي ، برند نسبت به اهداف مخالفينشان در غفلت بسر مي، اند عميقي فرو رفته
اما اين ادعايي ، شود مبارزات و اختالفات شيعه و سنّي طي گذر زمان خاموش مي: گويند مي

ب هاي آن حيله و فري در اليه، است واهي و خالي از حقيقت و دليلي است بر جهل و ناداني
  .است نهفته » تقريب مذاهب و وحدت صفوف مسلمين «به نام ، جماهير مسلمان

راه درست براي نزديك شدن مذاهب اين است كه علماي اهل سنّت آستين همت را باال 
از قرآن و سنّت  براي نشر و گسترش عقايد صحيح برگرفته شده  فراوانبا تالش ، بزنند

اهل سنّت پيروان واقعي راه و  چرا كه ، كار ببندند همه توان خود را به، صحيح رسول خدا
روش رسول خدا و اصحاب بزرگوار او هستند و به سنّت ايشان منتسب هستند كه بارها 

فعليكم «: ن دو منبع اصيل اسالم توصيه نمود و فرمودسلمين را به تمسك و چنگ زدن به آم
   1#ضوا عليها بالنواجذتمسكوا بها وع، بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

به پيروي از سنّت من و سنّت و راه و روش خلفاي راشدين پايبند باشيد و با : يعني 
  .دندآنهاي آسياب آنها را محكم بگيريد

  : فرمود همچنين در بر حذر داشتن مسلمين از مخالفت با سنّت مي 

                                           
  ).٦٤٨، ٢/٦٤٧(سلسلة األحاديث الصحيحة  -١
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  .1»فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة، وإياكم ومحدثات األمور«
اي بدعت  زيرا هر نوپديده، از امور پديد آمده و بدعت در دين اسالم بر حذر باشيد: عنيي
  .است

همچنين در راستاي هشدار از فرجام ناگوار مخالفت با راه و روش و سنّت خويش 
از سنّت و راه و روش  از من نيست هركه   :يعني، »من رغب عن سنتي فليس مني«: فرمود مي

  .من رويگردان باشد
 صگيرند كه مغاير با راه و روش پيامبر اسالم  برخالف اهل بدعت راهي در پيش مي

ظهور يافت و با عنايت پروردگار تا  صاهللا  رسولي اهل سنّت با ظهور بعثت  عقيده است،
اما عقايد اهل بدعت بعد از زمان . قيام قيامت با حفظ قرآن و سنّت محفوظ خواهد ماند

برخي بعد از آن زمان هم ، حتي برخي در آخرين دوران صحابهرسول خدا نشأت گرفته و 
، عمر طوالني داشته باشد، اگر كسي از اصحاب رسول خدا هم خبر داده كه. اند پديد آمده

يعش منكم فسيرى اختالفًا   وإنه من«: فرمايد آنجا كه مي، اختالف و تفرّق را خواهد ديد
  .الني زندگي كند اختالف فراواني خواهد ديدچنانچه كسي از شما مدتي طو: يعني ،2»كثيًرا

دهد كه پيروي از  سلوك راه مستقيم را به ما نشان ميو روش  صسپس رسول خدا 
در عين حال ما را از امور پديد آمده در دين بر حذر ، سنّت او و سنّت خلفاي راشدين است

ست و نه قابل قبول نه معقول ا، زيرا امور پديد آمده بدعت و موجب گمراهي است، دارد مي
از اصحاب دريغ كند و آن را براي   ص پيامبر كه حق و رهنمودي وجود داشته باشد كه

چنانچه خيري ، بنابراين هر بدعتي شر و گمراهي است، آيند ذخيره نمايد كساني كه بعداً مي
ولي بسياري از كساني كه ، گرفتند اصحاب بزرگوار بسوي آن سبقت مي، وجود داشته باشد

همانگونه . به بدعتها گرفتار شدند، عد از صحابه آمدند و از راه و روش آنها منحرف شدندب
اصالح ) صحابه(گردد جز به انچه نسل اول  آخر اين امت اصالح نمي«: امام مالك فرمود كه

يا به ، لذا اهل سنّت به سنّت منتسب هستند و غير آنها هم به فرقه و كيش باطل خود. »گرديد
  .منتسب هستند و افراداشخاص 

بيان باطل است و كشف و آشكار نمودن ، راه درست و اصيل تقريب بيان حق و حقيقت
و فهم  صاهللا  رسولو تقريب شيعه بدين صورت درست است كه به كتاب اهللا و سنّت 

                                           
  ).٢/٥٩٢(مسلم  -١
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درست و صحيح اسالم در اثناي علماي اهل سنّت و در رأس ايشان فقها و دانشمندان اهل 
عالوه بر اين الزم است ، هاي او نزديك شوند امير المؤمنين علي و فرزندان و نوهبيت؛ امثال 

آنها را  جهت نصيحت اقوام شيعه ، شجاعانه نداي اصالحگري شيعيان صادق را يادآور شد
مانند اقدام با ارزشي كه سيد حسن موسوي در كتاب مفيد . مورد احترام و تكريم قرار داد

، )كنند اهل بيت از خود دفاع مي: (كه به فارسي ترجمه شده تحت عنوان )هللا ثم للتأريخ(خود 
اسرار و رازهايي را فاش ساخته و با اين كار اهل بيت اطهار را از  ،ايشان در آن كتاب مستند

احمد   اند تبرئه نموده و نيز مانند اثر علمي افتراهاي بيشماري كه به دروغ به آنها نسبت داده
همچنين الزم  1 ).ّور الفکر الّسياسی الّشيعی من الشوری الی والية الفقيهتط(كاتب در كتاب 

از آثار و روايات صحيح و ، است ما با دوستداران واقعي اهل بيت رابطه بر قرار كنيم
رهنمودهاي زيباي ايشان استفاده كنيم و با نظر احترام و تكريم به آنها بنگريم كه مردم را به 

كنند و دست آنها را بگيريم و به سوي  ارشاد و توصيه مي صل خداكتاب اهللا و سنّت رسو
سوق دهيم و به اعمال عاقالنه تشويق كنيم و ايشان را از بند تقليد كور كورانه  ساحل نجات

اباطيل و پندارهاي باطل را از فطرت ايشان برداريم تا عقل و انديشه روشني  برهانيم و انبوه 
از نور و  تهاي سالم مجال رسيدن به آن حقيقت فراهم گردد كه براي فطر، دنخود را باز ياب

  .ابرها ياراي مقابله و پوشاندنشان را ندارند روشني آنچناني بر خوردار گردند كه 
همچنين الزم است علماي اهل سنّت در بحث و مناقشه و مجادله و مبارزه با بدعت و اهل 

در صورت لزوم با آنها مالقات و ، تگو كنندبدعت آرام باشند و با رفق و مهرباني بحث و گف
خصوصاً در موقع ، در حدود شرعي با آنها همكاري نمايند، نشست و برخاست داشته باشند

يا وقتي كه با كفّار و ستمگران درگير نزاع و كشمكش ، گرفتاري و مصائب اهل بدعت
شرعي و با معيار مصلحت و  اينها بايد بر مبناي سياست اما همه ، بودند به ياري آنها بشتابند

اما اين اصل تعاون و همكاري و ارتباط حسنه و بحث و گفتگوي آرام ، مفاسد صورت گيرد
چه ، دهند توان هميشه با شيعيان رافضه به كار برد كه با غلو و افراطيگري جواب مي را نمي

بلكه بر . زندبسا سكوت و آرامش مخاطب ايشان را تحريك كرده و غوغا و هياهو راه بياندا
هاي شاذ و مخالف اصول و قواعد  ما واجب است هميشه عليه غلو شديد و اقوال و گفته

                                           
در سـايت » فقيـه تکامل فکر سياسی شيعه از شورا تـا واليـت«و کتاب » اهل بيت از خود دفاع می کند«کتاب  -١
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يعني برخورد و ، اما حد و مرز اين دو نوع رفتار متفاوت، صحيح قد علم كنيم و مبارزه كنيم
بستگي دارد به اينكه چقدر طرف بخواهد با ، گفتار زيبا و دلنشين يا خشونت و حرفهاي تند

اذهان مردم را بسوي اعتقادات   ي قرآن يا حديث شبهه پردازي كند؛ به طوري كه تكيه بر آيه
جا دارد كه با ، كساني كه با تأويل نصوص شرعي تفره نروند، باطل خود جلب و جذب كند

، در غير اينصورت ضروري است حرفشان را انكار كرد، با آنها بحث و گفتگو شود آرامي
از نقل و روايات شگفت انگيز از افراد نادان و بدون تأويل به بحث  ولي آنكه با پيروي

گاهي هم واجب است بدعت او را با شدت ، بهتر است رو در رو ادعايش را رد كرد، بنشيند
  .انكار كرد

  :گويد شاعر مي
  ـــــــــــــــــاإواحـــــــــــــــــذر جمادلـــــــــــــــــة الرجـــــــــــــــــال ف

  
  تـــــــــــــــــــــدعو إىل الشـــــــــــــــــــــحناء والشـــــــــــــــــــــنآن  

  وإذا اضــــــــــــطررت إىل اجلــــــــــــدال ومل جتــــــــــــد  
  

  بـــــــــــــــــك مهربًـــــــــــــــــا وتالقـــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــفان  
  فاجعــــــــــــــل كتــــــــــــــاب اهللا درًعــــــــــــــا ســــــــــــــابًغا  

  
  والشـــــــــــــرع ســـــــــــــيفك وابـــــــــــــد يف امليـــــــــــــدان  

  والســـــــــــــــــنة البيضـــــــــــــــــاء دونـــــــــــــــــك ُجنـــــــــــــــــة  
  

  واركــــــــــــــب جــــــــــــــواد العــــــــــــــزم يف اجلــــــــــــــوالن  
  واثبـــــــــت بصـــــــــربك حتـــــــــت ألويـــــــــة اهلـــــــــدى  

  
  فالصـــــــــــــــــرب أوثـــــــــــــــــق عـــــــــــــــــدة اإلنســــــــــــــــــان  

ــــــــــــد   ــــــــــــرمح احلــــــــــــق كــــــــــــل معان   واطعــــــــــــن ب
  

  هللا در الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس الطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  
  بســــــيف الصـــــــدق محلــــــة خملـــــــص وامحــــــل  

  
  متجــــــــــــــــــــــــــــــــرًدا هللا غــــــــــــــــــــــــــــــــري جبــــــــــــــــــــــــــــــــان  

  :يعني  
  ، حذر كن از مجادله با چنين مرداني

  شود زيرا مجادله موجب بر افروختن دشمني و كينه مي
  ، و در صورتي كه ناچار به جدال شدي

  ، و راه گريزي نداشتي و دو طرف در مقابل هم قرار گرفتيد
  نجنگي استفاده ك از قرآن همچون زرهي

  ، و شريعت را شمشير قرار ده و در ميدان مبارزه نمايان شو
  ، سنّت منور را در جلو سپر كن 
  ، ي راسخ وارد ميدان جنگ شو با اسب عزم و اراده 
  ، با صبر و بردباري در زير لواي هدايت ثابت قدم باش 

  ، ي حق ضربه بزن حق بر هر معاندي و انكار كننده )نيزه( با رمح
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  ، سواره و ضربه زن بجنگ، دا محفوظ باشيدر پناه خ
  با شمشير صداقت و راستگويي مخلصانه 
  .و با شجاعت در راه خدا حمله ور شو 

همانگونه كه علماي اهل سنّت و جماعت و اهل حل و عقد در جلسات و مجالس طائفه و 
ه همان ب، كنند بايل خود نقش بسزايي در رهبري مسلمانان به جانب خير و نيكي ايفا ميق

هاي  هاي سياسي و پيمان حزبي با ديگر طوائف و فرقه توانند موضعگيري صورت هم مي
ديگر را بر اساس فقه مصالح و مفاسد بر مبناي قواعدي كه ظوابط سياست شرعي تعيين 

لي اين مسأله علماي مسلمين و دعوتگران را از تبليغ و آموزش اصول منهج و .ببندند، كنند مي
، دارد مردم بر آن اصول و قواعد و دعوت بسوي آن باز نمي تربيتهل سنّت و و راه و روش ا

دارد و نسبت به  در عين حال آنها را از عقائد فاسد كه در ميان مردم رايج شده بر حذر مي
چرا ، اميد آنكه مسلمانان از آن افكار و عقايد متأثر نشوند به . دهد عواقب سوء آن هشدار مي

بدون وقفه و با نشاط و بدون سستي ، پنهان و آشكارا، شب و روز، ايدكه طرفداران آن عق
است كه بعد از هجرت  صبهترين الگوي ما رسول خدا. براي نشر و تبيلغ آن كوشا هستند

زندگي توأم ، به مدينه نخستين اقدامش بستن پيمان و معاهداتي بود كه در سايه دولت اسالم
خالق در همان حال قرآن ماهيت يهود و تاريخ و ا، ن كردبا امنيت و آرامش را برايشان تأمي

د و ند و فريبشان را نخورنكرد تا حقيقت يهوديان را بشناس مي ايشان را به مسلمانان معرفي
صف مسلمين در مقابلشان مسلّح و آماده ، نديهود در عهد و پيمانشان خيانت كرد زماني كه 

  .باشد
ي جنگهاي صليبي دوران نورالدين و  مانند مرحلهكسي كه در مورد حركت تاريخ اسالم 

گران و مرزبانان عصر زمان عثماني در دوران سلطان محمد فاتح و غيره و جهاد، صالح الدين
هاي متعدد ايشان  كند كه عوامل و علل پيروزي مالحظه مي، ين تحليل نمايديوسف بن تاشف

در نظام و حكومت و وجود  صفاي عقيده و درستي راه و روش و عمل به شريعت خدا
طبق سّنتهاي الهي و علل  كرد و توانايي داشتند خدا نظر ميرهبري رباني بود كه در پرتو نور 

و اسباب تشكيل و سقوط دولتها و نيز با تحليل و شناخت جوامع و بررسي مراحل تاريخي 
هاي باطنيه  فرقه ملتها و اسرار تاريخ و نقشه و خط مشي دشمنان صليبي و يهودي و مالحده و

، در برخورد با هر عاملي حق طبيعي آن را ادا كنندو ، كنند تربيتبراي مّلتها ، و اهل بدعت
هاي متعدد و مرتبط با همديگر هستند كه بدون  بنابراين قضاياي فقه جهاد نهضتها داراي برنامه
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، ها اهي از ويژگيآگ، فهم قرآن و سنّت و ارتباط آنها با فقه و فهم سلف و نياكان شايسته
و تجارب   از تاريخ اسالمي  ها و استفاده ظفر و شكست، ها اسباب و عوامل فراز و نشيب

  .ها دست يافتني نيستند جنبش
اين امت اسالم زماني  يقين خواهد يافت كه   هاي اسالمي  محّقق و پژوهشگر تاريخ نهضت

داند كه  ي وفايي كرد و ميرهبري جهان را از دست داد كه نسبت به خدا و پيغمبرش ب
اما شكست و سقوط فرهنگي زخم كشنده و ، پي پايان يافتني است در پي شكستهاي نظامي 

و جوامع مؤمن و مسلمان و   ي اسالمي زيرا انسان مسلمان و خانواده، بسيار خطرناكي است
اي هاي محكم قرآن و سنّت و سنّت خلف از مبناي فرهنگ صحيح و پايه  حكومت اسالمي

  .پيروي كردند، راشدين
وظيفه ما اين است كه به قوانين و احكام دين پايبند باشيم و يقين داشته باشيم كه سعادت 

بلكه سعادت در آن است كه ، اش را در كوتاه مدت برداشت كنيم واقعي آن نيست كه ثمره
  .مان گردد و به رضايت او اميدوار باشيم توفيق الهي نصيب

سعي كرديم ، كه در تحليل و بررسي و نوشتن دوران خالفت راشدهالزم به ذكر است 
جمالت و سطرها را تصفيه نماييم تا بهتر بتوانيم حقيقت اين دوران ، كلمات را گزينش كنيم

ي اين  اميد است فرزندان مسلمانان با مطالعه. را بر اساس روايات صحيح و معتبر معرفي كنيم
  . دست يابند، دقيق و دركي درست و فراگير از اسالم ميگسترده و فه مقطع تاريخي به علمي

اميدواريم خداوند متعال اين تالش ناچيز حقير را بركت و فزوني بخشد و باعث شود 
شناسيم و تاريخ آثارشان را خواهد ديد و ثبت  دانيم و نمي دعوتگراني كه نامشان را نمي

اند و  ناني كه حق را بخوبي شناختهآ، از اشتباهات و لغزشها در امان بمانند، خواهد كرد
لذا به حق عمل ، حق استاز طرفداري و ياري و  اند كه نيك بختي وسعادت در عمل دريافته

هايي كه در مسير دعوت  كنند و علي رغم مشكالت و سختي كنند و از آن دفاع مي مي
الصشان در در نتيجه به علّت صداقت و اخ، گيرند باز هم جانب حق را مي، دارند اسالمي

دعوتگران مذكور . گرداند كند و موفق مي خداوند آنها را ياري مي، صاهللا رسولپيروي از 
تاجران و ، ي خون شهداء ارزش دارد هايشان به اندازه نوشته، عالوه بر دانشجويان و طالّب

به زبان ، ياري دادند  هاي مالي شان اين كاروان را از پشت صحنه ثروتمنداني كه با كمك
�����m�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b��a�`���_�^�]l: گويند ال ميح � � �  ۹/انسان(�
 )۱۰و
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،  ترسيم پروردگارمان مي) از عذاب(ما ، خواهيم از شما پاداش و سپاسگزاري نميما  :يعني
   .)كه قيامت نام دارد(روز بس ترشرو و سخت اخموئي ) عذاب(از 

، د كه فردا در بهشت جاويداناينها سپاهيان گم نام خداوند در دنيا هستن! آري
بايد توجه داشته باشيم كه طوفاني تند ، هايي بلند مرتبه و بزرگوار خواهند داشت شخصيت

، يهوديها، اعم از صليبيها، براي نابودي عقيده واسالم در حال وزيدن است و دشمنان اسالم
آداب ، دين در ميدان علمباطنيها و مبتدعان براي نابودي پيشوايان و بزرگان ، بي دينان ملحد

خواهند تاريخ ما را مخدوش و آلوده كنند و در نتيجه تاريخ را از  و سياست در تالشند و مي
هرگز ، نداشته باشند) و ريشه(امتي كه تاريخ ، تا ما مّلتي بدون تاريخ بمانيم، ما بگيرند

ارزشي  چه، ه باشدها و مردان نام آور نداشت صالحيت و ارزشي ندارد و امتي كه شخصيت
، دارد؟ و ارزش و بهاي ديني كه در مدتهاي مديد تاريخ در ميانشان راد مرداني نساخته باشد

در چنين شرايطي ، توانيم از گذشته عبرت و پند بگيريم چيست؟ آيا در چنان وضعيتي مي
د هايشان عملي خواه رسند و نيرنگ مي خود مورد نظر اهدافبه ، است كه دشمنان اسالم

  .ما در عمل نسبت به رسالتمان و باز سازي فرهنگ مان توفيقي نخواهيم داشت، شد
غرق در مصيبتها و ، هاي خداوند انسان در عصر محروميت از قوانين و برنامهواقعاً 

هايشان فقط در اسالم  در حالي كه راه نجات و درمان بيماري، زند سرگردانيها دست و پا مي
نفس و افتخار به تاريخ  ي خودشان ارزش قائلند و حاضرند با اعتماد بهآيا مسلمانان برا، است

  .! نها تالش كنند؟شان براي نجات انسا و عقيده
  :گويد شاعر مي

      $% �&	'(��  �&	'(�� ��            )*+ ���, 	�  ��-.� /01 
   2�3�� 	45�67 8�9�-�� � :�(�	;              <=*4> ?*@ 8	�� �A 	BBB C)* 
  .و شگفتيها زياد است! از شگفتيهاست

  .يار در خانه و ما از آن محروميم كه 
  ميرد شتر سرخ مو كه در صحرا از تشنگي مي: مانند

  .كند در حالي كه آب را بر پشتش حمل مي
اعتقادات و رفتار و گفتارمان بر مبناي  آيا ممكن است آن چنان به اسالم باز گرديم كه

از درك و شعور   م اصالح شود و ما را به قرآن مأنوس كند و به آن مرحلهدستورات اسال
و دينش را افتخار بدانيم و عمل به دين و سنت  صانتساب به محمد اجتماعي برسيم كه 
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اپذير و ديگر صحابه را ضرورتي اجتناب ن �عثمان و علي، عمر، ابوبكر: خلفاي راشدين
كساني كه همواره در طول تاريخ دين و رسالت ، شيمن جمع بااي متصل به آ بدانيم و حلقه

  .اند؟ را ياري داده صمحمد
دانم  الزم مي، ام پيش از معرفي منابعي كه در تأليف اين كتاب با آنها در ارتباط بوده

سپس تالش علماي اهل سنّت و دانشجويان و صاحب ، اگر توفيق خداوند اعتراف كنم كه
ي اين كار بسيار مهم  توانستم از عهده به تنهايي نمي، نبود آنها هستند نظراني كه بر عقيده

هم از نظر ، اعم از چاپ شده و چاپ نشده، هاي علمي از رساله كنم كه لذا اقرار مي، برآيم
موضوع و هم از لحاظ روش و هم از جنبه ي حكم بر صحت و سقم روايات و رجوع به 

ام در نگارش و نقد و بررسي اين  الش كردهت، ام استفاده كرده منابع جديد تاريخي و غيره
هاي  م ضياء العمري كه بر بسياري از رسالهخصوصاً دكتر اكر، كتاب از زحمات ديگر اساتيد

عالوه بر . ام بهره برده، داشتند اشرافمربوط به اين موضوع ) پايان نامه دكترا و غيره= رساله (
و كتابهايي » عصر اخلالفة الراشدةو  الصحيحة ة يالنبو  ة السري «: هاي ايشان از جمله اين از كتاب

» اخلالفة الراشدة و الدولة االموية من فتح الباری«: ي رساله: مانند، كه زير نظر ايشان نوشته شده
) حديثي(ي عبدالعزيز مقبل كه خالفت ابوبكر صديق را از كتابهاي سنّت  دكتر يحيي و رساله

است و  گردآوري كرده، هاي مرتدين استثناي جنگو تاريخ با نقد و بررسي روايات به 
حمض الصواب فی فضائل امري «: ي دكتر عبدالعزيز بن محمد فريح در تحقيق كتاب رساله

ي دكتر محمد بن عبداهللا  نوشته» مقتل عثمان بن عّفان«ي  و رساله 1»املومنني عمر بن اخلطاب
هاي  لي ناصر و ديگر رسالهي عبدالحميد ع نوشته» خالفة علی بن ابی طالب«عنان و 

حتقيق مواقف الصحابة فی «: اند مانند دانشگاهي كه تحت نظارت ديگر اساتيد نوشته شده
ي دكتراي محمد محزون در تحقيق موضع  و رساله» الفتنة من روايات الطربی و احملدثني

فی صدر  عبداهللا بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة«صحابه در برابر فتنه و آشوبها و كتاب 
» ة السياسی فی عهد النبی و اخللفاء الراشدينأدور املر «: ي اثر سليمان عوده و رساله» االسالم

ها هم از لحاظ جمع آوري مطالب و هم  ي خانم اسماء محمد احمد زياده و ديگر رساله نوشته
  . فضل و احسان از آن خداست، ام از لحاظ سند و اعتبار آن استفاده كرده

، اند كه شرايط نوشتن اين كتابها را برايم فراهم كرده اتيد و برادران محترميسپس از اس 
از ، است كه براي اين بزرگواران در غيابشان دعاي خير مسئلت كنم متشكرم و شايسته

                                           
  .حنبلی است، صاحلی، مؤلف اين کتاب يوسف بن حسني بن عبداهلادی؛ دمشقی -١
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، رساند خواهم كه تالش و زحمتشان را در روزي كه مال و فرزند نفع نمي خداوند متعال مي
  .ه نزد خدا باز گردند؛ در ترازوي اعمالشان قرار دهدجز كساني كه با قلبي سالم ب

  :به شرح زير است، اما منابعي كه در اين بحث تحقيقي مورد استفاده قرار داديم
 :كتابهاي حديث - 1

نسائي و ابن ، ترمذي، سنن ابوداود، صحيح مسلم، صحيح بخاري: (از كتابهاي ششگانه
به ترتيب استفاده كردم و براي استخراج موضوع و موطأ امام مالك و مسند امام احمد ) ماجه

، ابن ابي شيبه، از مصنف عبدالرزاق، تاريخي كه با دوران خالفت راشده مرتبط است
سنن ، طيالسي، مسند حميدي، سنن سعيد بن منصور، سنن الكبري بيهقي، مستدرك حاكم

، لي زوائد ابن حبانموارد الظمĤن إ، كشف األستار عن زوائد البزار، مجمع الزوائد، ترمذي
با تالش و زحمت محققين محترم كه ، سنن دارقطني استفاده نمودم، معجم كبير طبراني

ي الزم  اند و صحت و ضعف روايات نيز توجه داشته و بهره هاي مذكور را تحقيق كرده كتاب
  .ام را برده

  :هاي شرح حديث كتاب - 2
  : م عبارتند ازا هايي كه مورد استفاده قرار داده مهمترين شرح

  .فتح الباري ابن حجر - الف
اين دو كتاب . شرح نووي بر صحيح مسلم كه موضوعات و مطالب تاريخي است -ب

ات ابن حجر و نووي بر برخي حوادث تاريخي بسيار با نيز تعليقشايان ذكر و تقدير است و 
  .اهميت اند

  :هاي تفسير كتاب - 3
  :عبارتند ازهاي تفسير مورد استفاده  مهمترين كتاب

شايان ذكر است كه بيش از تفاسير به تعليقاتي كه بر اين ، قرطبی و ابن کثري، تفسري طربی
هاي حديثي و تاريخي وجود  زيرا بيشتر اين روايات در كتاب، ام توجه نموده، اند تفاسير نوشته

  .دارد
  :هاي عقيده كتاب - 4

ابن » منهاج السنة النبوية«: بارتند ازي مورد استفاده به ترتيب ع هاي عقيده مهمترين كتاب
، اشعري »اإلبانة فی اصول الديانة«، ابن ابي العزالحنفي» اويهحشرح عقيدة الط«، تيميه

 .آجرّي» ةيعالشر «، بيهقي» االعتقاد«
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استفاده نمودم و به نقل اقوال و نظريات سلف در  هاي ديگر در باب عقيده از كتاب
  . داختمخصوص خلفاي راشدين و صحابه پر

  :هاي فقه كتاب - 5
نووي » اموع«، ابن قدامه »املغنی«: عبارتند از، هاي فقهي مورد استفاده مهمترين اين كتاب

 .ابن رشد »بداية اتهد«و 
هاي فقهي نيز استفاده بردم و از اين كتابها در مسائل فقهي و قضايي كه  از ديگر كتاب

  .ردمبهره ب، اند اجتهاد كرده، خلفاي راشدين
  :هاي ادبي كتاب - 6

برخي از ابيات منسوب به خلفاي راشدين يا ابياتي كه در بين مردم بعنوان ضرب المثل 
از آنجايي ، ام استفاده نموده) عربي(يا از كتابهاي ادبيات و شعر ، اند استفاده شده رايج شده
ادرست به در آنها روايت صحيح و ن، هاي ادبيات به صورت مستند وجود ندارد كه كتاب
تصميم گرفتم ادبيات و اشعاري را كه با قرآن و سنّت و اخالق نسل نمونه و ، خورد چشم مي
  .برگزينم، همخواني و سازگاري داشته باشد) صحابه(جاويدان 

األدب «ابن قتيبه و ، »عيون االخبار«: هاي ادبي مورد استفاده عبارتند از مهمترين كتاب
 .معروف نايف »فی عهد النبوة االسالمی

 :هاي زهد و موعظه كتاب- 7
، به نقل و اقوال خلفاي راشدين در خصوص زهد و پارسايي پرداختم، هاي زهد از كتاب

ابن  »مدارج السالکنني«و  »عدة الصابرين و ذخرية الشاکرين«:ها عبارتند از مهمترين اين كتاب
  .احمد بن عبدالرحمن مقدسي و غيره» خمتصر القاصدين«، قيم

  :ها و مذاهب هاي فرقهكتاب - 8
أبي محمد بن حزم » الفصل فی امللل و األهواء و الّنحل«مهمترين منبع در اين موضوع هم 

  .يدكتر ناصر قفار» ثنی عشريهاإلأصول مذهب الّشيعة «ظاهري و 
  :كتابهاي سياسي و حكومتي - 9

مشهور به كتاني كه » نظام احلکومة االسالمية«مهمترين منبع در اين موضوع هم كتاب 
  بوده  ظافر قاسمي» ريخ االسالمیاالتّ  نظام احلکم فی الّشريعة و«كتاب است و   تراتيب االدارية

  .است
  :و تراجم كتابهاي منابع بيوگرافي و زندگينامه -10
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شذرات الّذهب فی «ذهبي و » سري أعالم النبالء«: بارزترين اثر اين موضوع هم عبارتند از
  .ابوالقاسم اصفهاني» سري السلف«، ابن أثير» اسد الغابة«، حي حنبليلعبد ا»  أخبار من ذهب

  :كتابهاي جرح و تعديل -11
، حافظ مزّي» ذيب الکمال فی أمساء الّرجال«: مهمترين منابع اين موضوع هم عبارتند از

 .عديابن » الّرجالالکامل فی ضعفاء«، ابن حبان» الثّقات«، ابن ابي حاتم» اجلرح و الّتعديل«
  :هاي تاريخ كتاب -12

تاريخ طبري ، ام مهمترين منابع تاريخي كه در تأليف اين كتاب از آنها بهره برداري كرده
در ، ضعيف و موضوع را همراه با أسانيد، روايات صحيح، طبري در اين كتاب. است

لذا الزم . است احكام شرعي و حوادث و اختالفات صحابه را نقل كرده، موضوعات عقيده
، روافض، بايد روايات مبتدعان. است روايات اين كتاب را از غربال جرح و تعديل بگذرانيم

دروغگويان و راويان مجهول را براي مخاطبان توضيح دهيم و معرفي كنيم كه در اين 
استشهاد عثمان و وقعة اجلمل فی مرويّات سيف بن عمر فی تاريخ «: موضوع از كتابهاي

تأليف دكتر يحيي ، »مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی«الغيث وي خالد  نوشته» الّطربی
البداية و «دكتر عبدالعزيز نور ولي و » اثر التشيع علی املرويات التارخيية«: ابراهيم يحيي و كتاب

  .استفاده كرده امابن كثير . »النهاية
و عالوه بر  1مهمترين منابعي است كه در اين نوشتار به آنها مراجعه كردم، هاي فوق كتاب

گفتني است كه در تصحيح حكم ، ام بسيار بهره برده، ها و تأليفات جديد اينها به منابع و نوشته
فقط ، ام دقّت فراوان نموده، احكام و صحابه است، بويژه رواياتي كه مربوط به عقايد، روايات

و لطف  لذا اين كتاب حاصل فضل. ام به نقل اقوال علماي متخصص در اين علم پرداخته
سعي ، هاي آنها استفاده كردم از نوشته سپس همكاري علماي متخصص است كه، خدا

به ترتيب روايات ، هاي حوادث تاريخي را از روايات صحيح انتخاب كنم ام كه صحنه كرده
ام و در خودداري از نقل روايات ضعيف به هيچ  صحيح و سپس روايات حسن را ذكر كرده

اما براي تكميل حوادث تاريخي تا آنجا كه با روايات صحيح و ، ام عنوان سهل انگاري نكرده
مباحثي كه با عقيده و شريعت . ام از آنها استفاده نموده، حسن و با روح عصر سازگار باشد

                                           
کتاخبانــه "کتــاب هــای مــذکور بــه زبــان عربــی بــوده و اگــر بــرای حتقيــق و بررســی بــه آــا احتيــاج داشــتيد بــا ســايت  -١

 www.aqeedeh.com. يدمتاس بگري " عقيده
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چون شبهات و افتراهاي روافض و ، شوند ارتباطي نداشته و وارد بحث تحقيق و بررسي مي
با آنها درهم آميخته شده و پاسخ را بعد از وارسي  مستشرقين و برخي از نويسندگان معاصر

خيلي جدي به اين اصل پايبند بودم كه عقيده و منهج اهل سنّت را در . ام بيان كرده، درست
بويژه دوران عثمان . و به شبهات پاسخ بدهم كشيدهخصوص دوران خالفت راشده به تصوير 

، خصوص دوران خالفت راشده برخوردمكه با افكار متنوع بسياري از برادران در  �و علي
اميدوارم . ي آن عصر است منعكس نمودم ي خداوند آنچه را شايسته ولي به ياري و اراده

  .توفيق الهي قرين حال ما گردد
هاي حسن بن علي در فقه سياست شرعي و فقه مصالح و مفاسد  با توجه به اهميت اجتهاد

اجتهادات او  چرا كه، ي ايشان اختصاص داديم پنجمين كتاب اين سلسله را به زندگينامه
گيري كند و در نتيجه با موانع و ه از خالفت بنفع معاويه كنار، موجب شد به خاطر صلح

  مشكالت در حين اتخاذ اين تصميم روبرو شد و شرايط موجود در آن زمان موجب شد كه
يكپارچه شود و پيش بيني  دوباره متحد و امت اسالمي  ن بزرگوار اقدام به صلحي كند كهآ

ن يصلح به بين فئتين من أ  ابني هذا سيداً و لعل اهللا«: پيامبر تحقق پيدا كند كه فرموده بود
از مسلمانان   او بين دو گروه  ي رود خداوند بوسيله اميد مي، اين پسرم آقاست( 1.»المسلمين

  ). صلح ايجاد كند
مدت خالفت نبوت كه ، بيعت با معاويه و نيز با كناره گيري حسن بن علي از خالفت و

خالفة النبوة «: فرمود صبه دليل حديثي است كه رسول خدا، سي سال است به پايان رسيد
  : ، 2»يشاءو ملکه من أ، الملک  ثم يؤتی اهللا، ثالثون سنة

آورد يا پادشاهي را به هر  سپس خداوند پادشاهي را مي، نبوت سي سال است) خالفت(
الخالفة فی امتی ثالثون سنه ثم ملک بعد «: فرمايد مياهللا  رسول. دهد د  ميكس كه بخواه

  ).پادشاهي است ،بعد از آن سي سال، خالفت در امت من سي سال است( 3»ذالک
ي شش ماهه خالفت حسن  سي سال با دوره«: نويسد بر اين حديث مي يابن كثير در تعليق
از خالفت كناره گيري كرد و ) ـه41(ل سال چون او در ربيع االو، است بن علي كامل شده

به اين ترتيب سي سال خالفت ، است وفات كرده) ـه11(نيز در ربيع االول سالاهللا  رسول

                                           
  ۳۷۴۶/خباری ش -١
  ۳/۸۷۹صحيح سنن ابوداود -٢
  ).۳۹۷-۳۹۵ص/ ۶ج(سنن ترمذی با شرح االحوذی  -٣
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لذا حسن بن علي پنجمين خليفه راشد است و با  1.هاي نبوت است كامل شده و اين از نشانه
ه بررسي دوران خالفت از آنچه مربوط ب به طور خالصه مسائل مهمي، كتاب حسن بن علي

، خصوصيات و صفات آن نسل، نظام حاكميت، اسباب بر چيده شدن، ها شاخصه، راشده
استنباط احكام و راههاي پيشرفت و ، نها در آنقوانين و كنترل بحرا، فرماندهي، رهبري

معرفي و بررسي فهم عبادت خداوند متعال از و با جايگاه زن در آن دوران و مؤسسات دولتي 
  .رسد كامل و به پايان مي، آن نسل دگاهدي

را مورد بررسي  �در اين كتاب سعي بر آن داشتيم كه جوانب مختلف شخصيت علي 
او يكي از پيشواياني ، برگي درخشان در تاريخ اسالم است �قرار دهيم كه زندگي علي 

زندگي گيرند و  است كه مسلمانان از راه و روش و اقوال و كردارش در زندگي الگو مي
به همين دليل . آيد ايشان از قويترين منابع ايماني و عواطف صحيح در فهم دين به شمار مي

گيريم كه  ياد مي، آموزيم را مي سفارشات نيكواز وي تعامل با آداب و رسوم و  است كه
استفاده كنيم  صچگونه طبق دستورات و قوانين قرآن زندگي كنيم و از رهنمودهاي پيامبر

به تقوا و بيم از عظمت خداوند اهميت بدهيم و خالصانه او را عبادت ، يروي كنيمو از او پ
به دنبال اجر و پاداشي باشيم كه نزد خداوند متعال است و موفقيت و سعادت دنيا و ، كنيم

كند و تأثير اين مفاهيم در زندگي مسلمانان و پيشرفت و پويايي آنها و  آخرت را تأمين مي
به همين دليل تالش كرديم كه . نقش اين فرهنگ و تمدن بسيار زياد است قيام براي ايفاي

، بدون ادعاي عصمت و پاك دانستن او از لغزش، شخصيت و دوران علي را بر حسب توان
از . در حالي كه هدف و مقصود ما رضاي خداوند بوده و بس. بررسي و منعكس كنيم

ت و طلب ياري فقط بايد از او درخواست چرا كه در مشكال، خداوند اميد پاداش خير دارم
قطعاً ما به فضل و لطف او نيازمنديم و نام او پاك ترين نامها و او شنونده ، كمك كنيم

  .دعاهاست
پنج  2003يونيوي  7برابر با  1424/ربيع االول 17به لطف خدا تأليف اين كتاب در تاريخ 

  .دقيقه مانده به ساعت يك بعد از ظهر به پايان رسيد
اين تالش  خواهم كه مي اهللا جل جاللهبا توسل به نامهاي نيكو و صفات اعالي خداوند از 

. را خالصانه براي رضاي خود بپذيرد و اين نوشته را براي بندگانش مفيد و سودمند گرداند

                                           
  ).۱۶/۸(البداية و النهاية  -١
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از خداوند ، هايم قرار دهد اميدوارم در برابر هر حرف ثواب و پاداشي در ميزان نيكي
ياري دادند تا اين تالش ، ام برادراني كه مرا با هر چه در اختيار داشتندخواهم به تم مي

كنند  اين كتاب را مطالعه مي پاداش خير دهد و از تمام كساني كه، متواضعانه به سرانجام برسد
  : گويم ام و مي انتظار دارم مرا از دعاي خيرشان فراموش نكنند كه محتاج پروردگار آمرزنده

�m�|�{��z�y�x�w�¥�¤�£�¢�¡���~�}
�«�ª�©�¨�§�¦l )۱۹/منل(  

چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و مادرم ! پروردگارا: يعني
ه تو از آنها راضي كارهاي نيكي را انجام دهم ك) مرا توفيق عطاء فرما تا(اي و  ارزاني داشته

ات  ت خود از زمره بندگان شايستهو مرا در پرتو مرحم) نها رستگار باشماو من بد(باشي 
  .گردان

�m��»�º�¹�¸�¶�µ  :فرمايد خداوندمتعال مي  �́³�²�±�°��¯�®�¬�«
�Â��Á���À�¿�¾½�¼l )۲/فاطر(  

آن را ببندد (تواند  كسي نمي، هر رحمتي را براي مردم بگشايد) درِ خزائن(خداوند  :يعني
كسي ، رد و از آن جلوگيري كندخداوند هر چيزي را كه باز دا، از آن جلوگيري نمايد) و

ماند  لذا نه در كاري در مي. (او توانا و كار بجا است، تواند آن را رها و روان سازد جز او نمي
كسي ، هر رحمتي را خداوند براي مردم بگشايد. ()دهد انجام مي حكمتو نه كاري را بدون 

تواند آن را رها سازد و او  كسي جز او نمي، تواند از آن جلوگيري كند و آنچه باز دارد نمي
  ).حكيم استوعزّتمند 
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  فقير بخشش پروردگار و رحمت و رضوانش
  علي محمد صالبي

  
مؤلف اين كتاب خوشحال مي شود كه مالحظات و نظرات شما را در ! اميخوانندگان گر

  .مورد كتاب هايش بداند، و از شما درخواست دعاي نيك دارد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فصل اول

  ر مّكهعلي بن ابي طالب د

  
  :زير مي باشد باحثاين فصل شامل م

  �يعل ي صفات و خانواده، هيكن، نسب، نام: مبحث اول
    قبل از هجرت شيكارها نيمسلمان شدن و مهمتر: مبحث دوم
  يعل يقرآن در زندگ ريبا قرآن و تأث يانس عل: مبحث سوم

  صاهللا  همراهي و مالزمت علي با رسول: مبحث چهارم
  از هجرت تا جنگ احزاب �عليعملكرد  نيمهمتر: مبحث پنجم
از جنگ احزاب تا وفات  �علي يكارها نيمهمتر: مبحث ششم

  صاهللا  رسول





  مبحث اول
  �ي علي صفات و خانواده، كنيه، نسب، نام

  طالب كنيه و لقب علي بن ابي، نام: الف
گفته  –كه به عبدالمطلب شيبه حمد  - بن عبدالمطلب 1)نافعبد م(علي پسر ابو طالب  - 1

ابن كعب بن لوي بن غالب بن ، هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مره ابن -شد مي
فهر بن مالك بن نضر بن كنانه بن خزيمه بن مدرك بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن 

هاشم به هم  عبدالمطلب بن: گش يعنيپسر عموي پيامبر است كه در اولين پدر بزر، عدنان
  .پدر پيامبر است، رسند و پدرش ابوطالب برادر تني عبداهللا مي

چون نام پدر خودش أسد . ناميد» أسد«بعد از اين كه علي متوّلد شد مادرش او را 
من كسي «: خواند دليل اين مدعا شعري است كه در جنگ خيبر مي، است هاشم بوده ابن

مانند شير جنگل كه ، است ناميده –يكي از نامهاي شير  كه –ا حيدره هستم كه مادرم مر
  . »ظاهري پر هيبت و هراسناك دارد

كه مادرش  از نامي، از سفر برگشت كه ابوطالب هنگام توّلد علي حضور نداشت و چون
  . 2لذا او را علي ناميد، انتخاب كرده بود خوشحال نشد

از فرزندان دختر  ه پسر بزرگش حسن است كهاين كنيه منسوب ب، ابوالحسن: كنيه - 2
برايش به كار برد و  صاين كنيه را پيامبر. كنيه ديگرش ابوتراب است. است اهللا  رسول
اين بود   علّت نامگذاري با اين كنيه. شد خوشحال مي، زدند او را با اين كنيه صدا مي هرگاه

پسر : پيامبر پرسيد، ر خانه نبودعلي د، آمد  ي دختر خود فاطمه به خانه صكه روزي پيامبر
بين ما بگو مگويي شد و از خانه بيرون رفت و براي استراحت : عمويت كجاست؟ گفت

ببين كجاست؟ : به يكي از يارانش گفت صپيامبر. پيش من نماند) خواب قيلوله(نيمروزي 
 به مسجد رفت و ديد علي صپيامبر . است در مسجد خوابيده: پس از جستجو آمد و گفت

پيامبر در حالي . است اش خاك آلود شده اش افتاده و شانه بر پهلو خوابيده و عبايش از شانه
  .3»! اي ابوتراب برخيز«: فرمود. كرد كه خاكها را پاك مي

                                           
  .نام ابوطالب عبد املناف است -١
  ۱۸/عبداحلميد بن علی ناصر فقيهی ، خالفة علی بن ابی طالب، ۱۷۰/۲غريب احلديث خطابی  -٢
 ۲۴۰۹/ش مسلم -٣
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برايش انتخاب  صبخدا سوگند اين كنيه را كسي جز پيامبر : در روايت بخاري آمده
 و 2 ابوالقاسم الهاشمي، ابوالحسين: عبارتند ازهاي منسوب به ايشان  ديگر كنيه. 1است  نكرده

   .3ابوالسبطين
 . از خلفاي راشدين است لقب او اميرالمومنين و چهارمين خليفه - 3

  توّلد : ب
: گويد روايات مختلف و متعددي در خصوص سال توّلد علي وجود دارد و حسن بصري مي

ده سال قبل از : گويد ن اسحاق مياب 4است  يا شانزده سال قبل از بعثت متولد شده علي پانزده
محمد بن علي باقر  6است و ابن حجر قول ابن اسحاق را ترجيح داده  5.است بعثت متوّلد شده

يكي از آن دو همان قول ابن اسحاق است مبني بر  است كه   در اين باره دو قول ذكر كرده
و  7 است  ا ترجيح دادهاين كه علي ده سال قبل از بعثت متوّلد شده و ابن حجر همين قول ر

و از ، 8.است قول دوم محمد بن علي باقر اين است كه پنج سال قبل از بعثت متوّلد شده
ده . ابن اسحاق نسبت به ديگر اقوال ارجحيت دارد و ديدگاه مؤلف نيز اين قول ابن حجر

شم است كه ها علي اولين نوزاد از بني: گويد است و فاكهي مي سال قبل از بعثت متوّلد شده
  9.است  داخل كعبه متوّلد شده

   10.است  طبق اخبار متواتر علي داخل كعبه به دنيا آمده: گويد حاكم مي

  اهميت خانواده و تأثير آن در نسلها: ج
علم ، )كه در موضوع شناسايي تركيب بدني و اعضاي جسد است(علم كالبد شكافي 

اين حقيقت تأكيد دارند كه خون و ژنتيك علم اخالق و علم جامعه شناسي بر ، روانشناسي

                                           
  )۳۲۸۰-۳۷۰۳-۴۴۱(خباری ش  -١
  )۲۲۳/۷(البداية و النهاية  -٢
  .و منظور از سبطني حسن و حسني است) ۱۶/۴(اسد الغابه  -٣
  .با سند مرسل) ۱۶۳/۵۴/۱(املعجم الکبري طربانی  -٤
  .بدون سند) ۲۵۲/۱(السرية النبويّة  -٥
  .�زندگينامه علی ) ۵۰۱/۲(االصابه  -٦
  .و اسناد آن حسن به بعد مرسل است) ۱۶۵/۵۳/۱(طربانی املعجم الکبري  -٧
  .اسناد آن تا حممد باقر حسن و از آن به بعد مرسل است) ۱۶۶/۵۳/۱(املعجم الکبري طربانی  -٨
  ٥٠٧/٢و اإلصابه  ١٧٤/٧فتح الباری  -٩

  .صاحب اخبار مّکه به حتقيق عبداملالک بن دهيش -١٠
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هاي نسلها تا حد زيادي در بيشتر حالتها مؤثّر  استعدادها و توانايي، صالحيتها، رفتار، در اخالق
  :ها از سه جهت قابل درك است است و اين تأثير

اجداد و بزرگان خانواده به ، ها و الگوهايي وجود دارد كه همواره پدران ارزش –الف 
براي آن . كنند آن را حفظ نمايند ان دارند و بطورجدي به آن پايبند هستند و تالش ميايم آن

دهند و هر كس از فرزندان  آنها را مورد ستايش و تمجيد قرار مي ارزش قائلند و همواره 
رود و معتقدند  انساني منحرف و نابهنجار به شمار مي، از اين ارزش منحرف باشد  خانواده

م آباء و اجدادي نقص و عيب است و به باور اينها نداشتن جوانمردي و مخالفت با رسو
نافرماني پدران گناهي در حقّ آنان است كه هرگز در قوانين عرفي و ارثي خانواده بخشيده 

  .نخواهد شد
جوانمرديها و ، داستانها و حكايات زندگي پدران و بزرگان خانواده در قهرمانيها –ب 

نسلها به ، سخاوت و حمايتشان از مظلومان و مستضعفان، بزرگي، رفتار نيكو، مبارزات
دانند و نقل اين حكايات از آغاز  افتخاراتشان مي وكنند و اين مسئله را جز يكديگر منتقل مي

شعور و تعيين ، لذا در تكامل فهم، سنين كودكي تا جواني و در نهايت تا پيري ادامه دارد
كردن در حق پدران و حمايت از شهرت خانواده و  مقياسهاي بزرگي و جوانمردي و نيكي

  . نسل و نسب مؤّثر است
بويژه . همواره پيوند خوني و ارثي در اعضاي خانواده نسل اندر نسل تأثير دارد –ج 

اي كه در پي حفظ نسب و اصالتش باشد و اين همان چيزي است كه علم نژاد  خانواده
اي مطلق نيست كه مانند سّنتهاي الهي  اين قاعده بديهي است كه 1.كند شناسي آن را تأييد مي

  : فرمايد هاي خود مي ي سنّت چون خداوند متعال درباره، استثنا نداشته باشد
�m�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�ÇÆ�Å�Ä�Ã�Â�Ál )۴۳/فاطر(  

يافت و  نخواهي) در معامله با مّلتها(هرگز دگرگوني و تبديلي در شيوه رفتار خدا : يعني
  .روش خدا تغيير مسير و جهت دهد هرگز نخواهي ديد كه

الناس معادن کمعادن الفضة و الذهب «: فرمايد با اشاره به همين موضوع مي صپيامبر 
  . 2»خيارهم فی الجاهليه خيار هم فی االسالم إذا فقهوا

                                           
  ).۲۰-۱۹(ندوی ، املرتضی -١
  .اسناد آن صحيح است) ۵۳۹/۲(د مسند امح -٢
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، شان در جاهليت بهترين، مردم معدنهايي همچون معادن نقره و طال هستند: يعني
  .فهميده باشند) دين را به خوبي(به شرطي كه . دبهترينشان در اسالم هستن

، هر كس عملي نداشته باشد: يعني1» يسرع به نسبه من بطأ به عمله لم«: فرمايد نيز مي 
  .برد نسبش به تنهايي برايش كاري از پيش نمي

شايان ذكر است كه در پيوند نسبي هيچ گونه قداست و موروثيتي وجود ندارد تا بدين 
اي رهبري  اي مشخص داده شود و يا خانواده به خانواده رهبري معنوي و علمي وسيله دين يا

اي است كه جهان در  مسئلهاين . احتكار كند امت را به صورت دائمي   معنوي و علمي، ديني
استبداد بي حد و حصر و سوء  ،رفتار خشك، قبل از اسالم از فساد اجتماعي ي گذشته
  هاي تاريخ مملو از اين گونه كتاب. است  رنج و مشقّت بودهدر ، هاي مادي منحرف استفاده

ي  رفتار و نحوه، اعمال حاكمان و شاهان ارثي است و گواهي مورخين در خصوص اعمال
ي يونان قديم و هند و غيره  و در جامعه) ساساني(حكمراني امپراتوران ارثي روم و ايران 

  .مؤيد اين حقيقت است
، است به وضعيت خانواده شايسته ، يادآور شديم  ي اهميت خانواده هبا توجه به آنچه دربار

امتيازات و  تا روشن شود چه، اشاره كنيم در آن بدنيا آمده  �اجتماع و نژادي كه علي 
است و بدانيم  ها و سّنتها و ميراث اخالقي و معنوي داشته  رسوم ،ويژگيهايي از نگاه عادات

بنابراين نخست از ، است ارزش و فضيلتي داشته  ظر اعراب چهاو در ن  كه خانواده و طايفه
  .كنيم هاشم شروع مي قريش و سپس از بني

  ي قريش قبيله -1
، واضح بودن گفتار، فصاحت زبان، رياست، تمام اعراب به باال بودن نسب قريش و رهبري

بود كه هيچ به واقعيتي تبديل شده . شجاعت و جوانمردي شان معترف بودند، برتري اخالقي
   2.جايي براي جرّ و بحث و مجادله باقي نگذشته بود

قريش هم پيماناني باوفا و پايبند به شريعت ابراهيم بودند و مانند ديگر عربها نبودند كه به 
قريش فرزندانشان را دوست . دين پايبندي نداشته باشند و به آداب اجتماعي بي توجه باشند

آوردند و اموات خويش را غسل  ناسك حج را به جاي ميي كعبه و م داشتند و حج خانه
كردند و از آتش پرستي و عقايد و باور هنديان بري و متنّفر بودند و در  دادند و كفن مي مي

                                           
  .مسلم کتاب الذکر و الدعاء و التوبه -١
  در خصوص ويژگيها ومزيّتهای عرا به سرية النبويه تاليف ندوی رجوع شود -٢
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ورزيدند و چون  نوه و خواهر اجتناب مي، همچون نكاح با خواهر زاده ازدواج با محارمي 
ت مجوسيان به دور بودند و هنگاميكه داراي غيرت بودند به اين صورت از رسوم و عادا

آنها با مهريه و . رفتار و انتخاب نيكويشان را مورد تأييد و تاكيد قرار داد، قرآن نازل شد
   1.شدند كردند و هنگام جدايي با سه طالق از هم جدا مي شاهد ازدواج مي

اي كه  ائفهافزود اين بود كه بدون هيچ شرطي با هر ط آنچه بر شرافت و احترام قريش مي
كردند و شرط ايشان در ازدواج اين بود كه بايد مرد يا زن مورد نظر  ميخواستند ازدواج مي

براي ازدواج سخت به دينشان پايبند باشد و معتقد بودند؛ بدون رعايت اين شرط ازدواجشان 
   2.درست نيست

  هاشم بني -2
، تطالعه تاريخ و كتابهاي سيرهاشم در ميان قريش از همه باالتر و برتر بودند و با م بني

اند و  توانيم استنباط كنيم آنان چه قدر از خوبيها و ارزشهاي انساني برخوردار بوده براحتي مي
در حدي شايسته قرار داشتند و داراي عقلي سالم و ايماني قوي به  ودر هر چيز ميانه 

مهرباني بر مظلومان و ، تدر پرهيز از ظلم و دفاع از حق و بلندي هم، ارزشهاي كعبه بودند
از مفاهيم   هاي جوانمردي در نزد عربها كه شجاعت و تمام شاخصه، سخاوت، ضعفاء

از اين رو خصوصيات و صفات ، كم نظير بودند، ارزشمند و خصلتهاي حميد و نيكو است
بر ديگران برتري داشته باشند و از  صاجداد و نياكان پيامبر  مذكور موجب شده بود كه 

ي اخالق و رفتارشان موجب برتري بر ديگران شده و از طرفي ديگر اخالق و رفتارشان طرف
كردند كه هنوز پيامبر  اما آنان در زماني زندگي مي، را با مكارم اخالقي سازگار كرده بود

، هاشم با فداكاري يافته بودند و بني تربيت، مبعوث نشده بود و با باورها و عبادات جاهلي
  .و خدمت به مردم به باالترين درجه و مقام در اجتماعشان رسيده بودند بخشش، سخاوت

  هاشم عبدالمطلب بن -3
و علي است كه پس از عمويش مطلّب توليت و  صاهللا  رسولعبدالمطلب پدر بزرگ 

مسئوليت پذيراي حجاج را به عهده گرفت و براي قومش كارهايي را كه پيرانش انجام 

                                           
  .آلوسی ۲۴۳/۱احوال العرب  بلوغ األرب فی معرفه -١
  .۲۴۳/۱و بلوغ األرب  ۲۲/املرتضی  -٢
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رسيد كه كسي از پدرانش نرسيده  ر ميان قومش به شرافت و به مقامي انجام داد و د، دادند مي
رسيد كه كسي از  بود و قومش او را بسيار دوست داشتند و مقامش به شرافت و مقامي

پدرانش نرسيده بودند و قومش او را بسيار دوست داشتند و مقامش در ميانشان بسيار بزرگ 
  1.شد و مورد توجه همگان قرار گرفت

از او  لمطلب ثروتمندترين فرد قريش نبود و همانند ُقصي تنها سرداري نبود كه عبدا
از او مال و قدرت  چون مردان ديگري در مكّه وجود داشتند كه ، كردند فرمانبرداري مي
از آبرو و اعتبار بيشتري برخوردار بود و   اما او نسبت به ديگر مردان مكّه. بيشتري داشتند

آب زمزم در اختيار او   ي او بود و از مهمترين افتخاراتش اين كه ه عهدهپذيرايي از حجاج ب
  2.ي كعبه ارتباط داشت قرار داشت و اين مقام با خانه

و   دارد و او حامي ي كعبه نزد خداوند ارزش و مقامي  عبدالمطلب يقين داشت خانه 
. شود فتاد بيشتر آشكار مياتّفاق ا نگهبان آن است و اين امر در گفتگويي كه بين او و ابرهه 

، كه قصد تخريب و نابودي كعبه را داشت، ابرهه در حمله به مكّه  ماجرا از اين قرار بود كه
به او اجازه داده بود بنزدش بيايد و به احترام او از . دويست شتر از عبدالمطلب گرفته بود

حاجت : مطلب گفتعبدال! حاجتت را بگو: تختش پايين آمد و او را كنارش نشاند و گفت
اين در خواست به ! به من برگرداني، از من گرفتي من اين است كه همان دويست شتري كه

ي  با من درباره: از اين رو از او روي برگرداند و گفت، نظر ابرهه بي ارزش تلقّي گرديد
اي كه دين تو و اجداد و  ي كعبه ي خانه و درباره! زني؟ از تو گرفتم حرف مي شتراني كه

  ! ام؟ در حالي كه من به قصد تخريب آن آمده! گويي؟ نياكان تو است چيزي نمي
از آن حمايت خواهد  من صاحب شترانم و خانه هم صاحبي دارد كه : عبدالمطلب گفت

اين تو و آن : عبدالمطلب گفت. تواند جلوي من را بگيرد كسي نمي: ابرهه گفت. نمود
  3.ي كعبه خانه

اش را حمايت كرد و نقشه و  ند خانهخداو، المطلب گفته بودسرانجام همانطور كه عبد
  .نيرنگ ابرهه و سپاهش را موجب هالكتشان قرار داد

  : فرمايد خداوند متعال در اين باره مي

                                           
  .هاشم ابن، ۱۴۲/۱السرية النبويه  -١
  .۲۲/و املرتضی  ۷۸/۴جواد علی ، املفصل فی تاريخ العرب قبل االسالم -٢
  .۲۳/و املرتضی ۴۹/۱هاشم  ابن سريه -٣
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�x�wl. )۵-۳/فيل(  

وي س آن پرندگان به  ؟ است و مگر پرندگان را گروه گروه بر سر آنان نفرستاده  :يعني
ل را مي فيلداران سنگهاي كوچكي از سنگايشان ). رفتند و به سويشان نشانه مي(انداختند  گ

  .كردند مي) سوراخ سوراخ و نابود، كشتزار(زده  را همچون برگ آفت
از ظلم و طغيان بپرهيزند و آنها را به رعايت  كرد كه عبدالمطلب به فرزندانش سفارش مي

داشت و در سن هشتاد سالگي  از امور پست و ناهنجار باز مي كرد و اخالق خوب تشويق مي
) م578(به اين ترتيب او در سال . وفات كرد، هشت ساله بود صاهللا  رسولدر حالي كه 

  1.است وفات يافته 
   2.مدتي بازار مكّه تعطيل شد، اند به خاطر وفات عبدالمطلب مورخان نوشته

  �ابوطالب پدر علي -4
داشت و هرگاه  اش را خيلي دوست مي برادرزاده، ثروت چنداني نداشت ابوطالب كه مال و

او بود و پس از وفات عبدالمطلب ابوطالب سرپرستي   نيز همراه صرفت محمد  بيرون مي
  .3لذا نزد او و همدم هميشگي او بود، محمد را به عهده گرفت

د و قاطعانه ابوطالب او را حمايت كر، دعوتش را آشكار نمود صاهللا  رسولسپس 
حسادت و نيرنگ ، اين امر بر شدت غم، تصميم گرفت او را ياري نمايد و تنهايش نگذارد

، شگفت انگيز است صاهللا  رسولمردانگي و وفاداري ابوطالب نسبت به ! آري. قريش افزود
هاشم را طي  بني، هاشم بود و چون بزرگ بني! اش يكي نمود كه چگونه راهش را با بردارزاده

در . همدم يكديگر باشندو تا در مرگ و زندگي همراه ، اني با بني مطلب همراه نمودپيم
دفاع صاهللا  رسولافراد مسلمان و مشرك اين دو طائفه تحت رهبري ابوطالب از  نتيجه 

  4.كردند مي

                                           
  )۷۸/۴(املفصل فی العرب  -١
  )۷۸/۱(بالذری ، انساب االشراف -٢
  .۱۸۴منري غضبان ص ، السرية النبوية فقه -٣
  .۱۸۴منري غضبان ص ، السرية النبوية فقه -٤
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نداشته  و محدوديتي اش هيچ ترديد ا در راه نشر عقيدهاش پناه داد ت ابوطالب به برادر زاده
را همراهي اهللا  رسولاما وقتي ديد قومش در تالشند كه . ابراز كند نهاش را آزادا عقيده باشد و
قومش را به ياد گذشته و اهميت و احترام كه محمد در ميانشان داشت انداخت و به . نكنند

خواست با اين كارش  او مي. است  آنها يادآور شد كه محمد در ميانشان مقام و منزلتي داشته
دت دشمني آنها بكاهد و نظر آنها را نسبت به محمد عوض كند تا شايد مثبت واقع شود از ش

  1.ي مهر و راستي بنگرند و به پيامبر به ديده
  :به همين دليل خطاب به قومش شعر زير را سرود

ـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــريش ملفخـــــــــــــــــــــــــر إذا اجتمعت   يوًم
  

ـــــــــــــــــــــاف ســـــــــــــــــــــرها وصـــــــــــــــــــــميمها    فعبـــــــــــــــــــــد من
  وإن حصـــــــــــــــلت أشـــــــــــــــراف عبـــــــــــــــد منافهـــــــــــــــا  

  
  أشـــــــــــــــــــــــــــــــرافها وقـــــــــــــــــــــــــــــــدميها هاشـــــــــــــــــــــــــــــــم ففي 

  يوًمـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــإن حممـــــــــــــــــــــــــــــــًدا وإن فخرت  
  

  هــــــــــــــو املصــــــــــــــطفى مــــــــــــــن ســــــــــــــرها وكرميهــــــــــــــا 
  تــــــــــــــــــــــداعت قــــــــــــــــــــــريش غثهــــــــــــــــــــــا ومسينهــــــــــــــــــــــا  

  
  علينــــــــــــا فلــــــــــــم تظفــــــــــــر وطاشــــــــــــت حلومهــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــدميًا ال نقــــــــــــــــــــــــــر ظالمــــــــــــــــــــــــــة     وكن
  

ــــــــــــــوا ُصــــــــــــــْعر اخلــــــــــــــدود نقيمهــــــــــــــا    إذا مــــــــــــــا ثن
  :يعني  

  .هرگاه قريش براي ابراز فخر و مباهات گرد آيند
  مناف بنياد و اصل افتخارشان است عبد         

  .ي عبدمناف اشراف و بزرگاني دارد اگر قبيله
  هاشم است ي اشراف و بزرگانشان در بني در طول تاريخ همه         

  .هاشم افتخار كند و اگر قرار باشد روزي بني
  توانند به آن افتخار كنند محمد برگزيده و شريفترين كسي است كه مي         

  .اند اعم از ضعيف و توانايشان بر ما هجوم آورده قريش ي همه
  .اما موفق نشدند و به آرزوهايشان نرسيدند        

  .كرديم در گذشته ظلم و ستم را تأييد نمي) قريش(ما 
  .شد ترش رويي شان مانع آن مي، گرفتند و اگر جلوي ستم را نمي        

 صاهللا  رسولقصد دارند قومش را عليه ابوطالب متوجه شد عموم عربها  آن گاه كه 
او در . احترام و منزلت مكّه متوسل شد ي معروفش را كه در آن به آن قصيده، ياري دهند

شعرش را براي آنها خواند تا متوجه شوند ، ي دوستي داشت حالي كه با بزرگان قومش رابطه
                                           

  ).۵۸/۱(بوية صالبی السرية الن -١
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طي او را تنها را تسليم آنها نخواهد كرد و تحت هيچ شراي صكه هرگز رسول خدا 
  :سرايد اش چنين مي حّتي اگر در راه دفاع از او جان را هم بسپارد و در قصيده، گذارد نمي

  وملــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــــوم ال ود فــــــــــــــــــــــيهم
  

  وقــــــــــــــد قطعــــــــــــــوا كــــــــــــــل العــــــــــــــرى والوســــــــــــــائل 
  وقــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــارحونا بالعـــــــــــــــــــــــــداوة واألذى  

  
ــــــــــــــــل    وقــــــــــــــــد طــــــــــــــــاوعوا أمــــــــــــــــر العــــــــــــــــدو املزاي

  وقــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــالفوا قومــــــــــــــــــا علينــــــــــــــــــا أظنــــــــــــــــــة  
  

  ا خلفنــــــــــــــــــــا باألنامــــــــــــــــــــليعضــــــــــــــــــــون غيظًــــــــــــــــــــ 
  صـــــــــــــربت هلـــــــــــــم نفســـــــــــــي بســـــــــــــمراء مسحـــــــــــــة  

  
  وأبـــــــــــــيض عضـــــــــــــب مـــــــــــــن تـــــــــــــراث املقـــــــــــــاول 

  وأحضـــــــــرت عنـــــــــد البيـــــــــت رهطـــــــــى وإخـــــــــويت  
  

  وأمســـــــــــــــــــكت مـــــــــــــــــــن أثوابـــــــــــــــــــه بالوصـــــــــــــــــــائل 
  :يعني  

وقتي ديدم در اين قوم محبت و دوستي وجود ندارد و تمام دستاويزها را پاره كرده و 
  .اند ها را از بين برده وسيله

كنند  مي دهند و از فرمان دشمن پيروي كنند و ما را آزار مي حت با ما دشمني ميبه صرا
  .كه قصد نابودي ما را دارند

از خشم نسبت به ما انگشت ، به پيروي از گمانهايشان با ديگر اقوام عليه ما همپيمان شدند
  .اند به دهان گرفته

كه بر  نم و بايد با خشميبا گذشت و پايداري به خود گفتم با آنها صبر و شكيبايي ك
  .كنم آنها را تحمل مي، است اساس جدايي ديرينه 

از  ي صدر و نرمي  به سعه، ي كعبه جمع كردم طرفداران و برادرانم را در كنار خانه
  .درگيري خودداري كردم

خورد  برد و سوگند مي پناه مي، در ادامه به خانه و تمام مقدساتي كه در آن وجود دارد 
هاي  هاي سختي با شاخه افتد و جنگ  را هر چند جوهاي خون راه صز محمدكه هرگ
  :گويد تسليم نخواهد كرد و مي، ور شود لهعقريش ش

ـــــــــــــــــزى حممـــــــــــــــــًدا ـــــــــــــــــت اهللا نـُْب   كـــــــــــــــــذبتم وبي
  

  وملـــــــــــــــــــــــــــا نطـــــــــــــــــــــــــــاعن دونـــــــــــــــــــــــــــه ونناضـــــــــــــــــــــــــــل 
ــــــــــــــــــــــه     وُنســــــــــــــــــــــلمه حــــــــــــــــــــــىت نصــــــــــــــــــــــرع حول

  
  ونــــــــــــــــــــذهل عــــــــــــــــــــن أبنائنــــــــــــــــــــا واحلالئــــــــــــــــــــل 

  ويـــــــــــــــــنهض قــــــــــــــــــوم يف احلديــــــــــــــــــد إلــــــــــــــــــيكم  
  

  روايـــــــــــا حتـــــــــــت ذات الصالصـــــــــــلـــــــــــوض ال 

  .سوگند به كعبه كه محمد را تسليم نخواهيم كرد! دروغ نگوييد: يعني  
  ! چرا به دفاع از او نيزه و شمشير نزنيم؟
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  ! دروغ است، كنيم او را تسليم مي، او قبل از كشته شدن به خاطر، اين كه فكر كرديد
  ! گذريم مي، ما از فرزندان و زنان مان به خاطر او

  .وهي با لباس جنگي و زره در برابر شما خواهد ايستادگر
  ! همچون مقاومت در اطراف آب شيرين پر جنجال

ي قريش با اشعار  اش ادامه داد و توانست با جامعه ابوطالب همواره به حمايت از برادرزاده
م در اسال  مقابله كند و آن گاه كه، آورد هاي بزرگي كه هستي آنها را به لرزه در مي وقصيده

مردان و بزرگان جمع شدند و پس از رايزني به توافق ، دل فرزندان برخي قبايل رسوخ كرد
هاشم و بني مطلب ازدواج وخريد و فروش  اي بنويسند كه هرگز با بني رسيدند عهدنامه

در پي اين تصميم عهدنامه را نوشتند و داخل كعبه آويزان كردند و پيمان بستند كه به ، نكنند
در طول اين . 1هاشم و بني مطلب به شعب ابوطالب پناه بردند در نتيجه بني، ند باشندآن پايب

تا اين كه موريانه پيماننامه را خورد و ، رسيد مدت جز به صورت پنهاني چيزي به آنها نمي
عهد نامه توسط خود قريش پاره ، ابوطالب را در جريان گذاشت و در پي آن صپيامبر 

ابوطالب در شوال دهم بعثت در سن هشتاد سالگي وفات يافت اما ، 2ومفاد آن باطل شد
از دنيا رفت و به سبب وفات اين دو  صو در همين سال خديجه همسر پيامبر  3مسلمان نشد

  . 4نام گرفت ) عام الحزن(و ناراحتي سال حزن ، نفر در آن سال

  مادر اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب -5
هاشم بن  بزرگوار و با فضيلت بود به نام فاطمه دختر أسد بنزني صحابيه و  �مادر علي 

هاشم متولّد  مادر علي اوّلين زني است كه در ميان بني، 5است  هاشميه   عبدمناف بن ُقصي
اين از زماني شروع شد كه عموي پيامبر ، نصيب او شد �اهللا  رسولو افتخار سرپستي  6.شد

بنابراين فاطمه دختر اسد براي . عهده گرفت را بهاهللا  رسولبه سفارش پدر سرپرستي 
  .داد همچون مادرش بود كه تمام كارها و امور زندگيش را تا حد توان انجام مي صپيامبر

                                           
  ۳۵۰۳۵۱/۱ابن هشام  السرية النبويه -١
  .ام آورده، ام املرتضی و اين موضوع را مفصالً در کتاب سريه، ۳۷۳/۳۷۳/۱ابن هشام  السرية النبويه -٢
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ايشان از . براي مدتي نسبتاً طوالني بر عهده فاطمه بنت اسد بود صاهللا  رسولسرپرستي 
است و در ميدان  پيشي گرفته  اي است كه در مسلمان شدن از ديگر زنان جمله زنان برگزيده

ايشان با فاطمه دختر پيامبر از روي مهر ورزي و محبت ، فضيلت داراي مقام و منزلتي واال بود
كرد و در كارهاي  كرد و در نيكي كردن به او و پدرش از هيچ كوششي دريغ نمي رفتار مي

  .كرد كمك مي صخانه به دختر پيامبر 
آب  صاهللا  رسولنگذار فاطمه دختر : ه مادرم گفتمب: روايت است كه گفت �از علي 

 1، بياورد و در كارها كمكش كن تا او نيز با تو در آرد كردن و خمير كردن كمك كند
موجب شد كه با حفظ و روايت  صاهللا  رسولي نزديك مادر علي با  همچنين رابطه

رسول خدا بسيار بر شرافت و كرامتش افزوده شود و او در نزد ، ي حديث از او مجموعه
 �كند كه علي  نقل مي» االصابة«ابن حجر در . داد اي مي هاي ويژه لذا به او هديه، محترم بود

ها تقسيم  ن روسريها را بين فاطمهايداد و گفت  اي ابريشمي به من پارچه صاهللا  رسول: گفت
اهللا  رسول يك چادر از آن براي فاطمه دختر: من آن را به چهار تكّه تقسيم كردم 2. »كن

را   يكي براي فاطمه دختر حمزه و چهارمي، )مادر علي(يكي براي فاطمه دختر اسد ، ص
از احترام زيادي  صاهللا  رسولمادر علي در دوران حيات و هنگام مرگ در نزد ، 3نگفت 

از انس  اما آنچه ، 4پيامبر حضور داشت ، كه در احتضار مرگ بود برخوردار بود و هنگامي
ضعيف (بسيار ضعيف ، است مادر علي را دفن كرده  صاهللا  رسولاين است كه   هروايت شد

. تمام طرق آن بسيار ضعيف است. شود ديگر تقويت نمي حتي با روايت هاياست و ) جداً
  :روايت به شرح زير است

آمد و كنار سرش نشست و  صاهللا  رسولوفات يافت ) مادرعلي(وقتي فاطمه دختر اسد 
گرسنه بودم سيرم ، تو پس از مادرم برايم مادر بودي، خدا تو را رحمت كند، ممادر« : گفت

خوردي و به من  غذاهاي خوب را خودت نمي، پوشاندي عريان بودم مرا لباس مي، كردي
سپس . »ي اينها بدنبال رضايت خداوند و زندگي در سراي آخرت بودي در همه، دادي مي

، خواستند آب و كافور را بر رويش بريزند قتي مي. دستور داد او را سه بار غسل دادند

                                           
  .صحيح است، رجال اين سند: گويد و می ۳۵۹/۶وائد جممع الز  -١
  ۳۵۹۶/سنن ابن ماجه کتاب الياس ش -٢
  ).۱۱۵۳/۲۷/۸(االصابة  -٣
  .۲۴/امحد السيد، امري املؤمنني علی بن ابی طالب -٤
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اي ديگر  آن را با دستش ريخت و سپس پيراهنش را ار تن در آورد و با پارچه صاهللا  رسول
سياه   بعد از اين اسامه بن زيد و ابو ايوب انصاري و عمر بن خطاب و غالمي، او را كفن كرد

، خواستند لحد را حفر كنند وقتي مي، پوست را صدا زد و دستور داد قبرش را حفر كردند
بعد از حفر . كرد هايش را با دست بيرون مي با دستان خود آن را كند و خاك صپيامبر 

ميراني و هميشه  كني و مي اي خداوندي كه زنده مي«: در آن به پهلو خوابيد و گفت، لحد
حجتش را به او تلقين مادرم دختر اسد را مورد مغفرت خود قرار ده و ، ميري اي و نمي زنده

اند وسيع و گشاد  نما و محل ورودش را به حق پيامبرت و پيامبراني كه پيش از او بوده
سپس او را به كمك ، اش تكبير گفت در نماز جنازه. »كه تومهربان ترين مهربانهايي، گردان

  )ضعيف جداً. (1اين روايت بسيار ضعيف است. عباس و ابوبكر داخل قبر گذاشت
استاد ابو ، 2اند از اين روايت ضعيف بر جواز توسل به اشخاص استدالل كردهبرخي 

ي ليسانس خود راههاي روايت اين حديث را  عبدالرحمن جيالن بن خضرالعروسي در رساله
اين حديث از : گويد و مي 3است  بررسي كرده و ضعف و بطالن آن را شرح و توضيح داده

اما توسلي كه ، مّتصل و دو تاي ديگر مرسل استپنج طريق روايت شده كه سه تاي آن 
آن يعني همان روايت أنس وجود  روايت هايكنند جايز است فقط در يكي از  گمان مي

اين روايات از نظر ارزش و اعتبار در حدي هستند كه فقط  البته گفتني است كه . دارد
اند و ايرادها و  ن همه ضعيفها و معلول بودن روايت را ثابت نمود؛ چو توان با آن ايراد مي

اي واضح است كه به جز بر ضعف و بي پايه بودن آن چيزي  هاي اين روايات بگونه ضعف
  .شود و متن آن از چند جهت متناقص است افزوده نمي

ي زن در چند مورد  در غسل جنازه صاهللا  رسولاين روايت با روش و سنّت  – الف
اين مطلب ، با دستش آب روي جنازه ريخت صبر پيام: در اين روايت آمده، مخالف است

در حالي كه در روايتي كه در رابطه با غسل زينب دختر ، است فقط در اين روايت آمده 
. آمده كه پيامبر به زنها دستور داد تا او را غسل دهند و خودش آب نريخت صپيامبر 

رسول خدا : ند كه گفتا بخاري و مسلم از محمد بن سيرين و او از ام عطيه روايت كرده
  :خطاب به ما فرمود، بر ما وارد شد در حالي كه دخترش را غسل داده بوديم ص

                                           
  )۲۳/۳۲/۱(السلسلة الصحيحة شيخ آلبانی  -١
والبـــــوطي يف الســـــلفية ، )٣٩١ -٣٧٩(ص : والكـــــوثري يف حمـــــق التقـــــول، )٤/١٣٧٣(الســـــمهودي يف وفـــــاء الوفـــــاء  -٢

  )٦٥(ص : والعلوي يف مفاهيم، )١٥٥(، مرحلة
  ۷۹۸تا  ۷۹۴/الدعاء و منزلته  -٣
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واجعلن في اآلخرة  ، غسلنها ثالثًا أو خمًسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر�« 
   1»فإذا فرغتن فآذننى، كافورًا

ا آب و سدر بشوييد و بار آخر با اگر الزم ديديد ب، پنج بار يا بيشتر، او را سه بار: يعني
وقتي فارغ شديم : گويد مي. مرا خبر كنيد، از شستنش فارغ شديد وقتي كه، كافور بشوييد

  .لباسش را انداخت و گفت با اين او را كفن كنيد و چيزي بر آن نيفزود
، ها و به پهلو خوابيدن در آن حفر قبر به دست مبارك پيامبر و بيرون نمودن خاك – ب

قط در همين حديث ضعيف بلكه ف، است چ اصلي ندارد و در آن زمان هم مرسوم نبوده هي
  .مخالف و مبالغه و زياده روي است صش معمول و مشهور از پيامبر آمده و با رو

از اسلوب معمول در ، وانگهي شروع دعا با لفظ غائب و سپس با لفظ خطاب –ج 
. »... الذی اهللا «: آمده دور است و بجز در اين دعا كه  به. »... اللهّم أنت«: مانند، دعاهاي مأثور

  .در هيچ دعاي ديگر سراغ نداريم
اعتراف كرده  روايت كنندهاز آنچه بر ضعف اين روايت داللت دارد اين است كه  – د
گويد  آنچه مي و به اين صورت خواسته ! انجام داد يكبار اين كارها را فقط همين صپيامبر

   2.درست نخواهد شد، اما هرگز نادرست. درست جلوه دهد

  �برادران علي -6
اش با نام او  اين همان فرزندي است كه كنيه(طالب : ابوطالب چهار پسر داشت كه عبارتند از

ي اينها  هاني و جمانه همه جعفر و علي و دو دختر به نامهاي ام، عقيل) است شهرت يافته 
با توجه به اين . است  برادر با ديگري ده سال بودهي توّلد هر  دختران فاطمه بودند و فاصله

ي بين او جعفر و  است ده سال از عقيل بزرگتر است و فاصله قضيه طالب كه بزرگتر از همه 
اي از زندگي برادران علي  اكنون به خالصه.  3علي و عقيل به همين روال ده سال بود 

  :پردازيم مي
  

                                           
  ).۷۹۸تا  ۷۹۴(و منزلته من العقيدة االسالميه  الدعاء -١
  .منبع سابق -٢
  .۲۶/املرتضی ، ۲۲۳/۷البداية و النهاية  -٣
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  طالب بن ابي طالب -الف
از كساني است كه به زمين : اند طالب مشرك از دنيا رفت و گفته پس از جنگ بدر

  را دوست داشت و در مدح ايشان شعرهايي سروده صاهللا  رسولوي ، است سردرگم شده
است و با دلي ناخواسته به جنگ بدر آورده شد و در حين خروج به طرف بدر بين او و 

تمايل قلبتان با ، هاشم خدا شما بني سوگند به: قريش جرّ و بحثي در گرفت و به او گفتند
اي سرود و  قصيده صاهللا  رسولاي به مكّه برگشت و در مدح  در نتيجه با عده، محمد است

  .1هاي بدر گريست  در آن بر كشته

  عقيل بن ابوطالب) ب(
در سال : اند اش ابو زيد است و مسلمان شدنش تا سال فتح مكّه به تأخير افتاد و گفته كنيه

ودر اول سال هشتم هجري به مدينه هجرت كرد و در جنگ بدر اسير ، يه مسلمان شدهحديب
او را آزاد كرد و در روايات متعدد صحيح نام او  گشت و عمويش عباس با پرداخت فديه 

در فتح مكّه و جنگ حنين : گويد ابن سعد مي. در جنگ مؤته حضور داشت. مذكور است
با اين حال زبير بن بكار بطور مستند از حسن بن علي ، بدبه علّت بيماري نتوانست حضور يا

عقيل در دوران خالفت معاويه . كند كه حضور عقيل در جنگ حنين ثابت است روايت مي
او در آغاز  است كه وفات يافت و در تاريخ اصغر بخاري با سند صحيح روايت كرده

  . 2يافت  حاكميت يزيد قبل از واقعه حره در سن نود و شش سالگي وفات

  جعفر بن ابي طالب -ج
ايشان يكي از سبقت گيرندگان در اسالم آوردن و دوست و همنشين مساكين بود و به 

به همين دليل آنها نيز او را دوست داشتند و ضمن خدمت به او درد ، كرد آنها خدمت مي
ه هجرت جعفر از كساني بود كه به حبش. گفتند و او هم سخن آنها بود دلشان را به او مي

زندگي او را »  سرية النبوية« ودر كتاب ، كردند و نجاشي و پيروانش به دست او مسلمان شدند
وي در جنگ موته در سرزمين شام در حال هجوم به ، ام هدبيشتر مورد بحث و بررسي قرار دا

  3.دشمن به شهادت رسيد

                                           
  ۲۳/رتضیاز کتاب امل، اجلوهره فی نسب النبی و اصحابه -١
  .۲۴/و املرتضی  ۴۹۴/۲االصابة فی متييز الصحابة  -٢
  .۲۵/املرتضی  -٣
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  ني دختر ابوطالبها ام -د
نامش : اند برخي گفته. است  نامش فاخته: اند است و گفته صوي دختر عموي پيامبر 

است و  بوده او زن هبيره بن عمر و ابن عائد مخزومي. اما فاخته مشهورتر است. هند است
او در فتح . اش با نام همين پسرش شهرت يافت كنيه، است پسرش عمرو از همين زنش بوده

اي « : خطاب به اوفرمود ص مكّه دو نفر از بني مخزوم را پناه داد و به همين مناسبت پيامبر
احاديثي روايت  صهاني از پيامبر  ام. »دهيم هاني هر كس را پناه دادي ما هم پناه مي ام

ترمذي و كساني ديگر ، 1موجود است) كتب سته(است كه در كتابهاي ششگانه  كرده
   2، است او پس از علي نيز در قيد حيات بوده: اند گفته

  جمانه دختر ابوطالب - -ه
ابن سعد نامش را در زندگي  مادر عبد بن ابي سفيان بن حارث بن عبدالمطلب بود كه  وي

زندگيش را  صاما در بخش دختر عموهاي پيامبر ، است  ي فاطمه دختر اسد ذكر كرده نامه
از درآمد  صاست و جعفر بن ابوسفيان بن حارث از اوست و پيامبر  به صورت مستقل آورده
  3.او دادخيبر سي وسق گندم به 

  زنان و فرزندان علي بن ابي طالب -7
زينب كبري و ام ، حسين، است كه حسن �اولين همسر علي  صفاطمه دختر پيامبر  - 1

  4.كلثوم كبري فرزندان او هستند
  .فرزند اوست) محمد حنيفه(خوله دختر جعفر بن قيس بن مسلمه كه محمد اكبر  - 2
: فرزندان علي از اين زن عبارتند از: ي بني تميم ليلي دختر مسعود بن خالد از قبيله - 3

  .عبيداهللا و ابوبكر
جعفر اكبر و ، عثمان، دختر حزام بن خالد بن جعفر بن ربيعه كه عباس اكبر، 5ام البنين  - 4

  .عبداهللا فرزندان او هستند

                                           
  .۲۷/املرتضی -١
  ).۳۱۸/۹ – ۳۱۷(االصابة فی متييز الصحابة  -٢
  .۲۷/و املرتضی  ۲۵۹/۴-۲۶االصابة  -٣
  .اولني زنی است که علی با او ازدواج کرده و تا زنده بود با زنی ديگر ازدواج نکرد فاطمه -٤
  .۳۳۲/۷البداية و النهاية  -٥
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  .يحيي و عون فرزندان او هستند: اسماء دختر عميس خثعميه - 5
  .يه فرزندان او هستندعمر اكبر و رق:1صهباء  - 6
و تنها محمد ) مادر اين زن است صكه زينب دختر پيامبر (أمامه دختر عاص بن ربيع  - 7

  .است اوسط از اين زن متوّلد شده
ام حسن و رمله فرزندان هستند و فرزندان علي : ام سعيد دختر عروه بن مسعود ثقفي - 8
ام كلثوم ، رمله صغري، زينب صغري، ومنهميم، هاني ام، محمد اصغر: از كنيزان عبارتنداز �

از محياه دختر امري . جمانه و نفيسه، ام جعفر، ام سلمه، ام كرام، خديجه، امامه فاطمه ، صغري
  .قيس دختري داشت كه پيش از ازدواج وفات يافت

فرزند  –طبق روايات صحيح كه به ما رسيده  - علي غير از اينها: گويد ابن سعد مي
  2.است  ديگري نداشته

فده دخترانش ه: اند ه نفر است و گفتهتعداد فرزندان پسر علي چهارده و دخترانش نوزد
  :است به شرح زير تداوم يافته ) از فرزندانش(است و نسل علي از پنج نفر  نفر بوده 
، در ادامه بحث. 3عباس بن كالبيه و عمر بن تغلبيه، محمد بن حنيفه، حسين، حسن

  .بحث خواهيم نمود، حسين و ام كلثوم است، از حسن  هي نسل فاطمه ك درباره

  �اوصاف ظاهري علي بن ابي طالب -8
مردي : او بهترين روايتي را كه در توصيف علي ديدم اين است كه : گويد ابن عبدالبرّ مي

. چهار شانه و كوتاه قد با چشماني مشكي و داراي صورتي زيبا همچون ماه شب چهارده بود
گردنش ، بازوانش قوي، دستانش درشت، هايش پهن و عريض شانه، رگشكمش نسبتاً بز

تنها پشت سرش مو . وسط سرش صاف و بي مو بود، )كشيده(اي  همچون آفتابه اي نقره
تا جايي كه كسي را ، هاي قوي و درشت بود ريشي بزرگ داشت و داراي شانه، داشت

، بازو و دستهايي قوي داشت، ق بودتقريباً چا، شد مانع تنفسش مي) داد و فشار مي(گرفت  مي
  .4اي قوي و پايدار داشت و شجاع و با شهامت بود  روحيه، دويد رفت مي وقتي به جنگ مي

                                           
  .بود �دوران ابوبکر درد او ام حبيب دخرت ربيعه بن جبري از اسريان عني الّتمر  -١
  .۲۰/۳طبقات کربی  -٢
، ســـليمان ة إىل اهللاو مـــنهج علـــی بـــن ابـــی طالـــب فـــی الـــدعو  ۳۳۱/۷-۳۳۳البدايـــة و النهايـــة، ۱۹/۳-۲۰طبقــات  -٣

  )۲۹-۳۰-۳۱( العيد
  .۱۱۲۳/۳االصحاب االستيعاب فی معرفة  -٤



  مبحث دوم
  در مكهمسلمان شدن و مهمترين كارهايش 

  سمسلمان شدن علي: نخست
بحراني ها قريش با  از لطف و احسان خداوند نسبت به علي اين بود كه در يكي از قحط سالي

به  صبنابراين رسول خدا ، سخت روبرو شد و ابوطالب داراي اهل و عيال نسبتاً زيادي بود
، اي عباس: گفت –هاشم در وضعيت مالي بهتري قرار داشتند  از همه بني عمويش عباس كه

فقر و  –بيني كه مردم با اين بحران مالي نواست و مي برادرت ابوطالب عيالمند و بي
يكي از ، بيا مقداري از بار سنگين مخارج ايشان را سبك كنيم، برو هستندرو –خشكسالي 

عباس . دارم و يكي را تو بردار و مخارج شان را به عهده گيريم فرزندانش را من بر مي
خواهيم مخارج برخي از  مي: به اين ترتيب پيش ابوطالب رفتند و به او گفتند، پذيرفت

عقيل را براي من بگذاريد : گفت. ين مشكالت برطرف شودتا ا، فرزندانت را به عهده بگيريم
علي را به خĤنهاش برد و  صبعد از اين رسول خدا . خواهيد بكنيد و ديگر هر كاري مي

كرد و  ي او زندگي مي در خانه صعباس جعفر را و همچنان علي تا وقت بعثت رسول خدا 
فر همواره پيش عباس ماند تا پيروي كرد و نبوتش را تصديق نمود و جع صعلي از پيامبر 

  1.اين كه مسلمان شد و از او اعالم بي نيازي كرد
اين بود كه به پاس زحمات و نيكيهاي گذشته به عمويش كمكي  صاهللا  رسولهدف  

كرده باشد و به ابوطالب كه پس از پدربزرگش سرپرستي او را به عهده داشت نيكي كند كه 
ي نسبت به علي اين بود كه تعليم و تربيتش را كسي به اين يكي از بزرگترين نعمتهاي اله 

عهده گرفت كه خداوند سبحان تربيتش كرده بود و حفظ و نگهداري ومراقبتش را كسي 
عهده دار شد كه داراي اخالق قرآني بود؛ بنابراين علي با اخالق و تربيت قرآني پرورش 

ها وقوانين اسالم از همان  رنامهكرد از تمام ب زندگي مي صي پيامبر  يافت و چون در خانه
  .اش آگاه بود ي آغازين زندگي مرحله

شروع شد تا دعوت به اسالم و ياري دادن  صاز خانه پيامبر  �تربيت و پرورش علي  
هاي كفر به نور  دين خدا و گسترش آن به تمام دنيا و ابالغ آن به مردم و نجاتشان از تاريكي

آيا اولين مسلمان بعد از خديجه علي   صوص اين موضوع كهعلماء در خ. يافت ادامه ، ايمان
اولين مرد از : از نظر بنده قول راجح اين است كه، اختالف نظر دارند، است يا ابوبكر بوده

اولين فردي است كه مسلمان   خديجه. است  ها علي و از زنان خديجه از بچه، آزادها ابوبكر
                                           

 .۲۴۹/۱السرية النبوية ابن هشام  -١
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به اين ترتيب علي اولين كودكي  1، است  زيد بن حارثه از بردگان اولين مسلمان. است شده 
  .است است كه مسلمان شده 

  چگونگي مسلمان شدن علي؟: دوم
ديد آن ، ي پيامبر آمد كند كه علي پس از مسلمان شدن خديجه به خانه ابن اسحاق روايت مي

اي خود آن را بر اين دين خداست كه : محمد اين چيست؟ گفت: گفت. خوانند دو نماز مي
از  صدر آن جا بود كه پيامبر ، است برگزيده و رسوالنش را براي ابالغ آن مبعوث كرده

  .علي خواست ايمان بياورد و فقط خدا را عبادت كند و به الت و عزّي كفر ورزد
لذا تا با ابوطالب مشورت نكنم ! ام اين چيزها را تا به حال نشنيده: در پاسخ گفت �علي 

. خواست رازش قبل از فرمان الهي فاش شود كه نمي صاهللا  رسول. هم دادبه تو پاسخي نخوا
علي آن شب را صبركرد و . اين سخن را مخفي دار، شوي علي حال كه مسلمان نمي: گفت

اي محمد ديروز : صبح نزد پيامبر آمد و گفت. سپس خداوند محبت اسالم را دلش انداخت
اين كه گواهي دهي معبود بر حقّي جز : به من چه پيشنهادي دادي؟ رسول خدا فرمود

شريكي ندارد و به الت و عزّي كفر ورزي و از شريكان اعالم بيزاري ، خداوند يكتا نيست
آمد و پنهاني  اما همواره با بيم از ابوطالب نزد پيامبر مي. علي پذيرفت و مسلمان شد. كني

  .مسلمان بود

  علي و ابوطالب: سوم
به  صپيامبر، رسيد هرگاه وقت نماز مي: است از علماء گفته يكي: گويد ابن اسحاق مي

رفت و  رفت وعلي نيز پنهان و بدور از چشم پدر و عموها و قومش با او مي هاي مكّه مي دره
مدتي بر همين ، گشتند ماندند سپس بر مي خواندند و براي فرا رسيدن شب منتظر مي نماز مي

ابوطالب به طور اتّفاقي آنها را ديد كه نماز  كردند تا اين كه روزي منوال عبادت مي
انتخاب كردي؟  اين چه ديني است كه برادر زاده: گفت صلذا خطاب به پيامبر ، خوانند مي

  : پيامبرفرمود
خداوند مرا « : گفت.»پيامبران و پدر ما ابراهيم است، مالئكه، اين دين خداوند! اي عمو«

است و تو اي عمو شايسته ترين سزاوار ترين  ردهبسوي بندگانش به عنوان پيامبر مبعوث ك
هستي فردي هستي كه بايد من نسبت به او خير خواه و دلسوز باشم و تو را به هدايت دعوت 

                                           
 ۲۳/رضوان جامع ... و االوائل من الصحابه و ذو الفضل منهم/ ۲۸-۲۹البداية و النهايه  -١
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من ! برادر زاده: ابوطالب گفت.»اميدوارم دعوتم را اجابت كني و مرا ياري دهي، دهم
گذارم مورد اذيت و آزار قرار  م نميا اما تا زنده. توانم دين و آئين پدرانم را رها كنم نمي

  .گيري
انتخاب كردي؟ علي  اين چه ديني است كه: ابوطالب خطاب به علي گفت اند كه نوشته 

خوانم و از او  با او نماز مي، ام ام و او را تصديق كرده به رسول خدا ايمان آورده، پدر: گفت
تو را به خير و خوبي ) محمد(او : است به اعتقاد برخي خطاب به پدرش گفته. كنم پيروي مي
  1.او باش همراه، دهد دعوت مي

  ها را شكست؟ بت صآيا علي در مكّه با رسول خدا : چهارم
، بنشين: به من گفت، ي كعبه رفتيم به خانه صاهللا  رسولبا : از علي روايت است كه گفت

پايين آمد وخودش ، توانم متوجه شد كه نمي، خواستم بلند شوم، هايم رفت نشستم روي شانه
بعد : گويد علي مي، هايش رفتم او هم بلند شد روي شانه، هايم برو روي شانه: نشست و گفت

! توانم مي، خواستم به افق آسمان بروم اگر مي  از اين كه مرا بلند كرد چنان بنظرم رسيد كه
عقب و  ،چپ، آن را به راست. اي از طال يا مس بود روي خانه كعبه رفتم و در آن مجسمه

» آن را بينداز«: آن وقت به من گفت، تا اين كه توانستم آن را حركت دهم. جلو تكان دادم
پايين آمدم و از بيم اين كه كسي ما را ببيند به : گويد مي. شيشه شكست: مانند. آن را انداختم

آن طور كه برخي  –توان  چون اين اسناد ضعيف است نمي 2.سرعت از آن جا دور شديم
با اين روايت ثابت نمود؛ بنابراين همان اصل ثابت در دوران مكّي   حكمي –اند  كردهگمان 

، ها صحابه را از بكارگيري خشونت عليه دشمنان و نابودي بت صاهللا  رسولماند كه  باقي مي
ها پاك كرد و بعد از آن دستور  كعبه و اطراف آن را از بت، داشت و فقط در فتح مكّه باز مي

ي عرب نابود كنند و پس از به قدرت رسيدن عوامل و اماكن  ا را در تمام جزيرهه داد بت
  .شرك و طاغوت را از بين برد

  

                                           
  .۳۵/و املرتضی  ۲۴۹/۱السرية النبوية ابن هشام  -١
اسـنادش : گويـد ذهبـی میاسناد ضعيف است و حاکم صـحيح دانسـته و ، ۶۴۴/احلديثيه ش املوسوعه، مسند امحد -٢

در خصائص امري املؤمنني علی پس از حتقيق در اسـناد ايـن ) صياد(ضعيف است و منت آن منکر و امحد مريين بلوچی 
  .است و امحد شاکر صحيح داشته ۱۳۶-۱۳۵ضعيف است به ص: گويد روايت می
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 آيا علي به فرمان رسول خدا پدرش را دفن كرد؟: پنجم

اذهب «: فرمود صپيامبر. پدرم ابوطالب وفات كرد: نزد پيامبر رفتم و گفتم: گويد علي مي
رفتم : گويد. برو او را دفن كن: فرمود، او مشرك مرده: گفتم. ن كنبرو او را دف: يعني، »فواره

برو : فرمود، در روايتي ديگر آمده 1»برو غسل كن«: فرمود صپيامبر، و بعد از دفن برگشتم
غسل كردم و پيش پيامبر آمدم برايم : گويد. گردي غسل كن و چيزي نگو تا پيش منبر مي

) راوي( عبدالرحيم سلمي. ياه مو محبوب تر بوداز شتران سرخ مو و س دعاهايي كرد كه
  . 2كرد خود غسل مي، داد هرگاه علي ميتي را غسل مي: گويد مي

  رساند صعلي با خونسردي ابوذر را به رسول خدا : ششم
تا حدي اين مسئله رعايت ، پنهانكاري احتياط بود، يكي از ويژگيهاي مرحله دعوت مكّي

دستورات . كردند نزديكترين خويشاوندان نيز مخفي ميشد كه عقيده و دعوت را از  مي
  .بر واجب بودن پنهاني بودن دعوت روش و قاطع بود صپيامبر

از كساني بود كه به دليل تنفّر و بي زاري از وضعيت زندگي جاهلي و عبادت  �ابوذر 
زم به ذكر ال. تحقيق كند صي پيامبر آمده بود تا درباره  بتان وشرك ورزيدن به خدا به مكّه

اي  اما رو به قبله، خواند است او سه سال قبل از مسلمان شدن فقط براي خداوند يكتا نماز مي
. ايستاد رسد كه به روش دين ابراهيميبه نماز مي چنان به نظرمي. خواند مشخص نماز نمي

از  كه به همين دليل آمده بود ، كند ادعاي پيامبري مي او شنيده بود كه فردي در مكّه ، آري
خواست از  اما به دليل حساسيت اوضاع مكّه نمي، ي پيامبر جديد تحقيق كند نزديك درباره

به ) نزديك كعبه(سپس ، بنابراين تا شب صبر كرد. چيزي بپرسد صكسي در مورد پيامبر
ولي ، پس او را به خĤنهاش برد، او را ديد متوجه شد غريبه است علي كه، استراحت پرداخت

دوباره علي آمد و او را ، صبح ابوذر به مسجدالحرام رفت و تا شب آن جا ماند، تچيزي نگف
  اي؟  آمده از او پرسيد براي چه به مكّه ، به خانه برد

ام كه با اين  آمده: سپس گفت، ابوذر اول از علي عهدگرفت كه به كسي چيزي نگويد
  .مالقات كنم، كند ادعاي پيامبري مي فردي كه 

                                           
مفصــلی در خصـــوص حکـــم  اســناد آن ضـــعيف اســـت در املوســوعه حبـــث۷۵۹/مســند امحـــد املوســوعة احلديثيـــة ش( -١

  ).رجال اين روايت وجود دارد
حسـن اسـت شـواهدی هـم ، بـا جممـوع طـرق: گويـد ف مصطفی عدوی می۱۸۸/الصحيح املسند فضايل الصحابه  -٢

  .دارد
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، خواهيد با او مالقات كني حال كه مي، رسول و پيامبر بر حق خداست او: علي گفت
ايستم كه گويا  چنان مي، اگر چيزي ديدم كه برايت خطري داشت، صبح پشت سر من بيا

به هر حال ابوذر طبق همين برنامه با رسول . تو نيز بيا، اگر به رفتن ادامه دادم، ريزم آب مي
به او  صبعد از اين پيامبر . ن را شنيد و مسلمان شدهاي ايشا مالقات كرد و حرف صخدا

به ميان قوم خود برگرد و آنها را : يعني. »ارجع الی قومک فأخربهم حتی ياتيک أمری«: گفت
  .تا فرمان من به تو برسد، از اين امر آگاه كن

م اعال  بايد مسلمان شدنم را با آواز بلند در ميان اهل مكّه! به خدا سوگند: ابوذر گفت
اال اهللا و  أشهد آن ال إله«: فرداي آن شب به مسجد الحرام رفت و با صداي بلند فرياد زد. كنم

بالفاصله مشركان به او حمله ور شدند و او را زير مشت و لگد گرفتند ، »اهللا  رسولأن محمداً 
از  ي غفّار و ممانعت تا اين كه عباس بن عبدالمطلب آمد و آنها را از انتقام جويي قبيله

بيم داد و او را از دستشان نجات ، گذشت ي غفار به سمت شام مي از مسير قبيله تجارتشان كه
  1.داد

ي او  برادرش را فرستاده بود كه درباره، بيايد صابوذر قبل از اينكه خودش نزد پيامبر 
د كه از پيامبر شنيده بود به ابوذر بازگو كرده و گفته بو برادرش حرفهايي را كه، تحقيق كند

ابوذر بعد از شنيدن اين حرفها . دهد و سخنانش شعر نيست به خوبيهاي اخالق دستور مي
بنابراين تصميم گرفت كه ، مرا قانع نكردي و چيزي كه من در پي آنم دستگيرم نشد: گفت

خودش به مالقات پيامبر برود و برادرش به او هشدار داده بودكه مردم مكّه بشدت از پيامبر 
  2.و با او دشمن هستندمتنّفرند 

  ي فوق درسها و پندهاي حادثه
دانست قريش  زيرا ابوذر كه مي، آرامش و انتظار براي رسيدن به هدفي مشّخص - 1
بنابراين در چنان شرايطي رعايت صبر و ، خدا مالقات كنند صگذارند مردم با رسول  نمي

كرد پيامبر  سؤال مي تحمل خونسردي روزهاي پياپي الزم بود و اگر بدون احتياط از مرم
دادند و از رسيدن به هدفي كه به  كجاست؟ قطعاً قريش او را مورد اذيت و آزار قرار مي ص

  .ماند محروم مي، خاطر آن سختيهاي سفر را تحمل كرده بود

                                           
 ۱۷۳/۷.. صحيح خباری با -1
  ۱۴۵۱/عمری، الصحيحه و السريه ۸۳/ابراهيم العلی، النبويه صحيح السريه) ۲۴۷۳/۱۹۲۳/۴(مسلم  -٢
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پيش از اين كه درباره هدف مورد نظر چيزي بگويد؛ بايد جوانب احتياط رعايت  - 2
ابوذر سه شب مهمان  با اينكه ، به مكّه را از ابوذر پرسيدكه علي دليل آمدن  هنگامي، شود

علي بود؛ ولي به خاطر رعايت جوانب احتياط و دقت و محكم كاري پيش از هر چيزي از 
ي هدفي كه به مكّه آمده به كسي چيزي نگويد و او را در  علي عهد گرفت كه در باره

اش  احتياط بود كه توانست به خواستهرسيدن به هدفش راهنمايي كند و به دليل همين دقّت و 
 .برسد
علي و ابوذر براي رسيدن به : پنهان نگه داشتن مسائل امنيتي براي رسيدن به هدف - 3

از همديگر حركت  توافق كردند كه با رعايت فاصله ) دار االرقم( صاهللا  رسولمقرّ مالقات 
، ن آب اعالم خطر نمايدهاي مشّخص مانند بستن بند كفش يا ريخ كنند و با اشاره و حركت

اين موضعگيري احتياط و پيشبيني موانع مسير ، تا بدون جلب توجه و با امنيت به هدف برسند
 .آيد رسيدن به آرمان به حساب مي

بر ميزان رشد و شعور امنيتي اصحاب ، رعايت نكات امنيتي با اين حساسيت و دقّت - 4
است و چنان در قلب شان ريشه  ا بسيار زياد بوده داللت دارد و رعايت بعد امنيتي در ميان آنه

، تبديل شده بود  اي آشكار براي تمام كارهاي خصوصي و عمومي دوانده بودكه به شاخصه
، دادند و اكنون كه در اين عصر انجام مي لذا حركات و اعمالشان را منّظم و حساب شده 

، گروهها، ها و ناتواني و قدرت امتها گاي در نابودي دولتها و فرهن اهميت فوق العاده، امنيت
اي  آموزشگاههاي ويژه و وسايل پيشرفته ها و سازمانها دارد و كشورهاي پيشرفته  مؤسسه

هاي كالني  ها و ابزار امنيتي به سرعت در حال تغيير و تحول است و بودجه دارند و شيوه
گردد و  اي گزاف فراهم ميه شود و مسائل امنيتي و اطالعات سرّي با هزينه صرف آن مي

بنابراين در چنين ، شود براي به دست آوردن اطالعات در صورت لزوم خون افراد ريخته مي
وضعيتي است كه رعايت مسائل امنيتي براي ما مسلمانان بسيار ضروريست و بايد رعايت 

حتي اسرار و جوانب مختلف مسائل امنيتي را مورد توجه قرار دهيم تا دشمنان نتوانند به را
  1.رموز و مسائل داخلي ما را در اختيار بگيرند

  
  
 

                                           
 ۱۷۱/۱صالبی... و السرية النبوية ۹/حممود شيث خطاب، دروس فی الکتمان -١
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 صي اسالم به آنها همراه رسـول خـدا   علي براي ديدار قبائل و عرضه: هفتم

  بود و در گفتگو با بني شيبان مشاركت كرد
اهللا  رسولوقتي به : كند كه علي گفت أبان بن تغلب از عكرمه و او از ابن عباس روايت مي

به  صمن و ابوبكر با پيامبر ، اده شد كه قبايل عرب را به اسالم دعوت كنددستور د ص
جلو رفت ، كه هميشه در كارهاي خير پيش قدم بود �ابوبكر ، يكي از مجالس عرب رفتيم

به كنار گروهي : تا جايي كه گفت.... ابوبكر نسب شناس بود: گويد علي مي، و سالم كرد
شما از كدام : ابوبكر جلو رفت و سالم كرد و گفت، بودندرفتيم كه با آرامش و وقار نشسته 

من و پدر و مادرم : كرد وگفت صابوبكر رو به پيامبر ، شيبان بن ثعلبه: قبيله هستيد؟ گفتند
اي زيبا و  آنها از چهره از مفروق كه نسبت به همه. نيكوكارند  فدايت گرديم اينها مردمي

هايش آويزان بود و از بياني گويا برخوردار بود  از دو طرف روي شانه  گيسواني بلند كه
از هزار  از هزار نفر بيشتريم و هر گروهي كه : تعداد شما چند نفر است؟ مفروق گفت: پرسيد

  است؟ پايداريتان چگونه: پرسيد. عدد مغلوب نخواهد شد  نفر بيشتر باشد هرگز از كمي
كنيم و از نظر ما اسبها از  ميبا قويترين و شديدترين حالت خشم بر دشمن حمله : گفت

دهيم و توفيق و ياري از  فرزندانمان بيشتر ارزش دارند و اسلحه را بر جام شراب ترجيح مي
شايد تو : خطاب به ابوبكر گفت. شويم جانب خداست كه گاهي غالب و گاهي مغلوب مي

  كند؟ ادعاي نبوت مي همان برادر قريشي هستي كه 
 –با اشاره به پيامبر  –آن رسول خدا ، سول خدا به شما رسيدهاگر خبر ر: گفت �ابوبكر 
  خواني؟ ما را به چه فرا مي! برادر قريش: مفروق پرسيد. همين است

وأني عبد اهللا ، اال اهللا وحده ال شريك له أدعوكم إلى شهادة أن ال إله« :پيامبر فرمود
، وكذبت رسوله، ى اهللافإن قريًشا قد تظاهرت عل، وإلى أن تؤووني وتنصروني، ورسوله

خواهم گواهي دهيد  از شما مي: يعني»  واهللا هو الغني الحميد، واستغنت بالباطل عن الحق
كه معبود بر حقي جز اهللا نيست و يكتا و بي نظير و بي شريك است و من بنده و رسول او 

و رسولش را اند  هستم و مرا پناه و ياري دهيد؛ چون قريش عليه خداوند به مبارزه بر خاسته
. است اند و خداوند بي نياز ستوده تكذيب كردند و به باطل خود را از قبول حق بي نياز دانسته

دهي؟ بخدا سوگند سخني زيباتر از اين  غير از اين به چه چيز دعوت مي: مفروق گفت
  .ام نشنيده

  :پيامبر آيات زير را تالوت كرد: گويد
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  )۱۵۱/انعام(
. است بيائيد چيزهائي را برايتان بيان كنم كه پروردگارتان بر شما حرام نموده: بگو :يعني

بدي نكنيد و بلكه تا آنجا كه (اين كه هيچ چيزي را شريك خدا نكنيد و به پدر و مادر 
) يا آينده كنوني(نيكي كنيد و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستي ) نممكن است بديشا

و ) ؛ نه شما  رسان همگان مائيم و روزي(دهيم  ما به شما و ايشان روزي مي) چرا كه(مكشيد 
آشكار ) آنها در وقت انجام براي مردم(خواه ، نزديك نشويد) از جمله زنا(به گناهان كبيره 

مكشيد كه خداوند ) فرمان الهي يقصاص و اجرا(سي را بدون حق باشد و خواه پنهان و ك
نها توصيه اكه خدا به گونه مؤّكد شما را بد اينها اموري هستند. است  آن را حرام كرده

  .كند تا آنها را بفهميد و خردمندانه عمل كنيد مي
دهي و  به خدا سوگند كه به خوبيهاي اخالق و اعمال نيكو دعوت مي: مفروق گفت 

يا ، سپس قبول. دروغگو است، كه تو را تكذيب و يا با تو مخالفت كند ترديدي نيست قومي 
و صاحب اختيار ) بزرگ(هانئ شيخ  اين : دعوت را به هانئ بن قبيصه محول كرد و گفت، رد

  .در مسايل ديني ماست
ا شما اما از نظر من اگر ما با نشست ب، من حرفهايت را شنيدم! برادر قريشي: هانئ گفت

ي عدم دور انديشي و واقع  است و نشانه  كار ما اشتباه، دين خود را ترك و از تو پيروي كنيم
از نظر ما ايجاد موانع براي نسلهاي بعدي ، عجله در هر كار اشتباه را در پي دارد، گرايي است
ويا گ. گرديم و شما هم برگرديد تا تحقيق و بررسي كنيم بنابراين ما بر مي، ناپسند است

لذا ، دوست داشت كه مثني بن حارثه را نيز در رد يا قبول پيشنهاد مطرح شده مشاركت دهد
پاسخ شما همان پاسخ ، اين مثني بزرگ و صاحب نظر در مسائل جنگي ماست: گفت
اما ما در بين مسير آب دو رودخانه . است و با همان شرط از تو پيروي خواهيم نمود قبيصه

اين دو رودخانه «: پيامبر فرمود، است  از عمامه و ديگري از سمامهيكي  قرار داريم كه 
هاي عرب  ايست كه سمت كسري قرار دارد و ديگر رودخانه يكي رودخانه: گفت» كدامند؟

پذيرفتني نيست  يآيد كه هيچ عذر الزم به ذكر است كه رودهاي كسري از سمتي مي. است
پيماني گرفته مبني بر اين كه هرگز بدعتي  چون كسري از ما، هيچ گناهي بخشودني نيستو 

، دهي از نظر من آنچه ما را به آن دعوت مي، پديد نياوريم و بدعت گذاري را پناه ندهيم
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، اما اگر بخواهي تو را از آبهاي عرب پناه و ياري دهيم، شمارند پادشاهان آن را ناپسند مي
  .پذيريم مي

  : فرمود صپيامبر 
ال من حاطه إ  ينصره  وإن دين اهللا عز وجل لن، ا أفصحتم بالصدقإذ، ما أسأتم في الرد«

ويفرشكم ، يورثكم اهللا تعالى أرضهم وديارهم حتى، أرأيتم إن تلبثوا إال قليالً ، من جميع جوانبه
  »أتسبحون اهللا وتقدسونه، نساءهم

ر شود مگ چون صادقانه حرف زديد و دين خدا ياري نمي، پاسخ بدي به من نداديد: يعني
از تمام جوانب آن را حمايت كنند و بدانيد كه مدتي طوالني بر شما   ي كساني كه بوسيله

خداوند سرزمين و ديارشان را در اختيار شما قرار خواهد ، نخواهد گذشت كه خواهيد ديد
گوييد وعبادت  آيا در آن وقت خداوند را تسبيح مي، كنيد داد و زنانشان را تصاحب مي

در آن وقت خداوند را عبادت خواهيم ، آري: بن شريك در جواب گفتكنيد؟ نعمان  مي
  1.نمود

  :است علي بن ابي طالب از روايت مذكور درسها و پندها گرفته 
علي در اين مالقات از پيامبر آموخت كه به قدرتهاي تجاوزكار و افراد تحت حمايت  - 1

را  امتياز بخواهند دعوت اسالميآنها هيچ ضمانت و بهايي پرداخت نكند كه تا آنها با گرفتن 
دعوت به سوي خداست و شرط اساسي در پذيرش ، زيرا دعوت اسالمي. ياري يا تأييد كنند

آن را خالصانه به خاطر خدا قبول كنند و ياري دهند و   اين است كه براي همه  دعوت اسالمي
اهداف   هموارهزيرا ، تالش و زحمت شان به هدف دست يابي به جاه و مقام و قدرت نباشد

به همين دليل الزم است هدفي كه براي دادن دعوت ، سازد نوع گرايش آنها را مي، نهاانسا
از هر گونه مصلحت مادي خالي باشد تا تداوم و تأييد و ياري رساندن را ، شود دنبال مي

رند و تضمين كند و از انحراف در امان باشد و افراد نهايت تالششان را به خاطر آن به كار گي
خواهند پايبند به همكاري با  لذا بر تمام كساني كه مي 2آن فدا كنند صادقانه جانشان را در راه 

كنند الزم است كه دست يابي به منصب يا ماديات را  جماعتي باشد كه بسوي خدا دعوت مي
بايد تنها براي خدا انجام   زيرا دعوت اسالمي، براي مساعدت آن جماعت شرط قرار ندهد

                                           
اسـت و اسـناد آن حسـن اسـت و ابـن کثـري  و بيهقی در دالئل النبوه روايت کرده) ۱۴۲/۳-۱۴۳(البداية و النهاية  -١

  .است  از بيهقی نقل کرده
  .۴۲۱/۱الشرعية  اجلهاد و القتال فی السياسه -٢
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دهد و هركس در مسير دعوت مردم به  هر كس را كه بخواهد براي انجام آن توفيق مي، دشو
سوي خدا قرار گرفت ابتدا بايد جز رضايت او و برافراشته شدن پرچم دين او هيچ منظوري 

دهد  نشانه خطرناكي است كه نشان مي، اما اگر هدف رسيدن به مال و مقام باشد، نداشته باشد
اگر در كار و : گويد يحيي بن معاذ رازي با اشاره به همين واقعيت مي، 1است دهنيت افراد آلو

هرگز ، بويي از رياست طلبي باشد، دهند تالش كساني كه مردم را به دين خدا دعوت مي
 2.د شدنموفق نخواه

جهت پيشرفت  صعلي از پيامبر آموخته بود كه كمك و مساعدتي كه پيامبر  - 2
از قبايل و رهبران طوايف در خواست ميكرد با به  دعوت اسالمي هاي  اهداف و برنامه

اي باشد كه با معاهدات بين دولتها ارتباطي نداشته باشد كه با دعوت منافات و تناقض  گونه
را بپذيرند در حالي كه با دولتها معاهدات و   زيرا هرگاه قبايل دعوت اسالمي، داشته باشد

در معرض خطر نابودي از سوي آن حكومتهاي طرف  الميدعوت اس، پيمانهايي داشته باشند
پيمان نامه قرار خواهد گرفت و اين براي دعوت خطر جدي است و تهديدي براي 

تواند هدف مورد نظر در  نمي، يا جزئي، و حمايت مشروط 3است   هاي دين و عقيده مصلحت
جنگي عليه كسري  لذا واضح بود كه بني شيبان هرگز وارد، را محقق كند دعوت اسالمي

هرگز حاضر ، كرد حمله مي صشدند و حتّي اگر كسري به قصد نابودي پيامبر نمي
  4.ماند نتيجه مي در نتيجه مذاكرات بي، شدند با او وارد جنگ شوند و با او مقابله كنند نمي

آن باشد و  از تمام جوانب حامي  كند كه  بديهي است كه دين خدا را كسي ياري مي - 3
فقط در : پاسخ ردي بود بر حرفهاي مثني بن حارثه كه گفت صع سخن پيامبر در واق

هر كس . نه در نزديكي آبهاي فارس، توانيم تو را حمايت كنيم ي آبهاي عرب مي محدوده
يابد كه  به خوبي در مي، را به دقت مورد بررسي قرار دهد ابعاد دور انديشي سياست اسالمي

 .در نوع خود نظير ندارد
هاي اسالم را در مثني لمس كرد و پس از اين كه بني شيبان مسلمان  لي آثار و نشانهع - 4

ها را به صورت عملي تجربه نمود و مثني در دوران  شد صبر و تحمل آنها را در برابر فارس

                                           
  .۷۲/عبداحلميد الباللی، السرية النبويّةوقفات تربوية من  -١
  .۹۴/۴صفة الصفوة  -٢
 .۴۲۱/۱اجلهاد و القتال فی السياسة الشرعية  -٣
  ).٣٥(ص: منري الغضبان، التحالف السياسي يف اإلسالم -٤
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جرأت جنگ با ، ايمان و اسالم  بديهي است كه. ابوبكر صديق از رهبران فتح عراق بود
 .يجاد كردها را در آنها ا فارس

  .اين مواردي بود از درس و عبرتهايي كه علي در مذاكره با رهبران بني شيبان در يافته بود

  كند صعلي آماده بود جانش را فداي رسول خدا: هشتم
را به قتل برسانند و خود را  صاهللا  رسولتصميم گرفتند » دارالندوه«بعد از اين كه قريش در 
از اين رو ، را از اين موضوع باخبر ساخت صيامبرش خداوند پ، از دست او خالص كنند

تصميم گرفت كسي را در بستر ، ي استوار بود رسول خدا كه شخصيتي ممتاز و داراي اراده
، خوابش قرار دهد تا كساني كه به قصد كشتن ايشان در انتظار خروج او در آنجا باقي بمانند

همچنان منتظر باشند و غافلگير شوند و است  صتصور اينكه كسي در بستر خوابيده پيامبر 
بنابراين به علي بن ابي طالب دستور داد آن شب در ، از فرصت استفاده كرده صرسول خدا 

ي پيامبر  خانه، اما چه كسي جرأت داشت در آن شرايط حساس كه دشمنان، بسترش بخوابد
  .! در آن بستر بخوابد؟را محاصره كرده بودند و منتظر بودند بيرون آيد و او را بكشند  ص

داند دشمنان بي خبر از  اي بماند كه مي نهحاضر بود چنين كاري بكند و در خا چه كسي
به قصد كشتن او را محاصره خواهند كرد؟ ، اين كه چه كسي در اين خانه و بستر است

ي لطف و فضل خدا كسي چنين  روشن است كه بجز قهرمانان و افراد شجاع با پشتوانه
به علي دستور داد كه پس از او چند روزي در مكّه بماند  صعالوه بر اين پيامبر ، 1كند نمي

به صورت ، از دشمنانش نزد او به منظور حفظ و نگهداري گذاشته بودند تا امانتهايي را كه 
كامل و بدون كم وكاست به صاحبانشان برگرداند و اين بزرگترين نوع عدالت در 

   2.شان استمانت به صاحبانابرگرداندن 
ي سبز رنگ در  زير اين مالفه«: فرمود �به علي  صدر روايتي ديگر آمده كه پيامبر 

توانند كاري كنند كه برايت ناخوشايند  رختخواب من بخواب و مطمئن باش كه هرگز نمي
  3».باشد

                                           
  .۲۳۵/قحطانی، احلکمة فی الدعوة إلی اهللا -١
  .۱۶۶/تاريخ اخللفاء سيوطی، ۲۲/۳الطبقات الکربی  -٢
  .۲۳۶/۷فتح الباری، ۹۱/۲ابن هشام ، السرية -٣
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علي در : است كه موسي بن عقبه از ابن شهاب روايت كرده: گويد ابن حجر مي
كردند كه  روي خودش را پوشيد و قريش با هم مشورت و رايزني مي رختخواب خوابيد و

شب را بر ، هجوم ببرد و او را محكم بگيرد تا ديگران او را بكشند، چه كسي بر فرد خوابيده
از او ، ديدند علي از رختخواب بيرون آمد، همين منوال سپري كردند تا صبح فرا رسيد

از دستشان  صاهللا  رسولآن وقت فهميدند كه  ،دانم نمي: محمد كجاست؟ گفت. پرسيدند
  1.است نجات يافته 

را پوشيد و به  صاهللا  رسولاز ابن عباس روايت است كه علي در آن شبي كه لباس 
  : ي آيه: گفت و مي 2جايش خوابيد از جانش گذشت

�m�|�{�z�y�xw�v�u�t�s�r�q�pl   
  )۲۰۷/بقره(

كه عزيزترين چيزي است كه (جان خود را شود كه  يافته مي در ميان مردم كسي :يعني
شمارد و  و رضايت اهللا را باالتر از دنيا و مافيها مي(فروشد  در برابر خوشنودي خدا مي) دارد

و خداوندگار نسبت به بندگان بس مهربان ) دارد همه چيز خود را در راه كسب آن تقديم مي
و بيش از توانائي انساني برايشان  بخشد نعمت جاويد مي، و بدانان در برابر كار اندك(است 

  .)دارد تكاليف و وظائف مقرّر نمي
  :توانيم از موضعگيري داستان فوق اين درسها و پندها را بگيريم مي

ي هجرت را طوري تنظيم كرده بود كه كسي را در خانه خود  برنامه صاهللا  رسول - 1
آنها را غافلگير كند تا مسير بگذارد تا محاصره كنندگان را مشغول نگهدارد و براي مدتي 

و  صاهللا  رسولدر اين مدت ، خروج او را كشف نكنند و نتوانند مانع خروجش شوند
  3.ي خطر خارج شوند از منطقه �ابوبكر صديق 

اي از سرباز صادق و مخلصي است كه قصد  نمونه صاطاعت علي از فرمان پيامبر  - 2
، اش كند د را فداي زنده ماندن رهبر و فرماندهتالش كند و خو دارد در مسير دعوت اسالمي 

چون نجات و سالمتي رهبر به معناي نجات و سالمتي دعوت است و مرگ و نابودي رهبر و 
بنابراين خوابيدن علي در بستر پيامبر در شب . فرمانده ضعف و ناتواني دعوت را در پي دارد
رفت شمشيرهاي جوانان  مال ميچون احت، رود هجرت فداكاري بسيار ارزشمندي به شمار مي

                                           
  .۲۳۶/۷فتح الباری  -١
  .إسناد آن حسن است، ۱۱۶۸/فضايل الصحابه ش -٢
  حممد صاحل، والعشرة املبشرون باجلنة، ۳۶/خلفاء الرسول  -٣
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چون نجات و سالمتي ، از اين خطر هم پروا نداشت �ولي علي ، قريش بر سر او فرود آيند
  .1و رهبر اين امت برايش از همه چيز مهمتر بود  صرسول خدا 

سپردند و در همان حال با او در  مي صدر اين كه مشركان امانتهايشان را به پيامبر  - 3
، هاي كشيدند و در تصميم خود قاطع بودند بودند و حتّي براي قتل او نقشهجنگ و درگيري 

، انگيزي كه به آن گرفتار شده بودند دليل واضح و روشني است بر رفتار متناقض و شگفت
كردند و او را  كردند و متّهم به جادوگري و ديوانگي مي او را تكذيب مي چون در حالي كه 
يافتند كه در امانتداري و  ز هم در اطراف خود كسي را نميبا، نمودند كذّاب قلمداد مي

لذا چيزهاي نفيس و گران بهاء و اموالي را كه بيم نابوديشان را داشتند ، صداقت مثل او باشد
گذاشتند و اين امر نشانگر آن است كه كفر ورزيدن ايشان  نمي صاهللا  رسولنزد كسي جز 

بلكه در برابر حق ، و راستگويي او نبودبه سبب شك و شبهه داشتن آنها در صداقت 
، 2خودخواه و متكبر بودند از بيم اينكه رهبري و طغيان و تجاوزگري را از دست بدهند

  :فرمايد  خداوند متعال مي
�m�²�±�°�¯�®�¬�«��ª�©�¨§�¦�¥�¤�£�¢l   

  )۳۳/انعام(         
. سازد يند تو را غمگين ميگو مي) كفّار مكّه(نچه آ دانيم كه ما مي) ! اي پيغمبر(: يعني

تو را تكذيب ) از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در حقيقت(نان آ  چرا كه) ناراحت مباش(
  .نمايند آيات خدا را انكار مي) از روي عناد، چون ايشان(بلكه ستمكاران . كنند نمي

به پيامبر در آن شرايط سخت كه به ظاهر بايد دچار هراس و اضطراب شود و جز  - 4
امانتهاي مردم را  باز هم به علي دستور داد كه ، موفقيت هجرتش به چيز ديگري فكر نكند

كند چه رسد به  انسان در آن چنان شرايطي خودش را فراموش مي فراموش نكند كه 
  .3ديگران

داند حتّي اگر خيانت به  خيانت به مردم را تحت هيچ شرايطي جايز نمي صپيامبر ! آري 
كه با او در حال جنگ و درگيري است و قصد كشتن او را دارد و از هيچ دشمني باشد 

                                           
  .۳۴۵/سباعی ، السرية النبوية -١
  ١٥٣/ي طبوي ةالسري  فقه -٢
  .۳۶۴/اهلجرة فی القرآن  -٣
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دليل اين امر آن است كه خيانت در امانت از ، كند اذيت و آزاري نسبت به او دريغ نمي گونه
  1صفات منافقان است و مؤمنان از آن بري هستند

ت كه در دانس چون خودش مي، اين روايت دليل قاطعي بر ميزان شجاعت علي است - 5
دهد و چه بسا كه وارد خانه  او را در معرض خطري بزرگ قرار مي حال انجام كاري است كه

كشتند و حتي احتمال داشت  شدند و بدون شناسايي كسي كه در رختخواب بود او را مي مي
اين فرد محمد يا كسي ديگر است به  هنگام بيرون شدن از خانه بدون توجه به اين كه ، صبح

كشتند چون تمام شب را با دقّت و حساسيت به انتظارش سپري  بردند و او را مي ش مياو يور
شكّي نيست كه . امري بدور از انتظار نبود، كردند كرده بودند و چنانچه بدون توجه حمله مي

مبادرت  صي اينها باز هم با افتخار به اجراي دستور پيامبر  با در نظر گرفتن همه �علي 
داشت كه قلب خويش را به آن مي الً به حدي خدا و رسول خدا را دوست چون او، ورزيد

حتي اگر در اين بود  صمحبت بخشيده بود و باالترين آرمان و هدف او سالمتي پيامبر خدا 
اين عملياتي بود كه جهت سالمتي جان : دوم اينكه. راه جان عزيز را هم فدا مي كرد

به خاطر نشر و گسترش اسالم ، ي دشمنان گ و دسيسهو نجات ايشان از نيرن صاهللا  رسول
بنابراين حفظ وجود آن بزرگوار تحت هر شرايطي اولين و آخرين ، اي از انجام آن نبود چاره

خوابيد و  صمصلحت بود و علي با بيش بيني تمام احتماالت مذكور در بستر خواب پيامبر 
ي خداوند ايمان  لذا او به اين فرموده، ي عمق ايمان او به قضا و قدر الهي است اين نشانه

  :فرمايد داشت كه مي
 �m�d�c�b�a�`_�~�}�|�{�zy�x�w�v

�el����)۵۱/توبه.(  
مگر چيزي كه خدا براي ما مقدر ، رسد به ما نمي) از خير و شر(هرگز چيزي : بگو: يعني

به جزع و فزع شويم و نه در برابر شر  اين است كه نه در برابر خير مغرور مي. (كرده باشد
او مولي و سرپرست ما است و ) و، سازيم خود را به خدا حواله مي هايبلكه كار، پردازيم مي

 .مؤمنان بايد تنها بر خدا توّكل كنند و بس
او را براي اين مأموريت مهم ، از طرفي پيامبر به دليل اين كه به علي اعتماد كامل داشت 

ديد و علي نيز با  لي ديده بود كه در كسي ديگر نميو خطير انتخاب نمود و توانيهايي در ع
شود كه به هيچ قيمتي  اگر در اين راه فدا شود مقام و سعادتي نصيب او مي  آگاهي از اين كه

                                           
  .۴۲۳/عصر اخللفاء جولة تارخيّية فی  -١
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بنابراين با ايمان به خدا و توّكل به او پذيرفت كه در بستر پيامبر ، توان به دست آورد نمي
  1.بخوابد

  �هجرت علي: نهم
وقتي كه مشركين او را ، بر خواست صاز ازبستر خواب رسول خدا  � هنگام صبح علي

رفيقت : لذا از علي پرسيدند، است نجات يافته  صديدند يقين كردند كه رسول خدا 
كنيد؟ شما  از من سؤال مي مگر من مراقب و نگهبان او بودم كه ، دانم نمي: كجاست؟ گفت

 ناراحت، قتي اين پاسخ شجاعانه را شنيدند.ستا  او هم رفته، به او دستور داديد بيرون رود
شدند و به خشم آمدند و علي را زدند و به مسجد الحرام بردند و چند ساعتي نگهداشتند و 

  2.سپس رها كردند
آن  صاهللا  رسولكرد از نجات  در حالي كه مشكالت را به خاطر خدا تحمل مي �علي 

به همين دليل سست . ن برايش گوارا بودقدر خوشحال بود كه تحمل آزار و اذيت دشمنا
چيزي نگفت و بعد از اين طبق دستور پرسيد،  صاهللا  رسولنشد و به كسي از محل 

داد  گشت و امانتهايشان را تحويل مي در خيابانهاي مكّه به دنبال صاحبان امانتها مي صپيامبر
ي هجرت شد و  آماده، رداندامانت ها را به مالكان برگو بعد از سه شب كه در مكّه گذراند و 

  .3ملحق شد صحركت كرد تا به رسول خدا 
كرد و استراحت  روزها خود را پنهان مي �علي  ،در مسير هجرت به دليل گرماي شديد 
در ، كرد و با توجه به تاريكي شب و ترس از تنهايي و پياده بودن كرد و شب حركت مي مي

  4.بودحالي به مدينه رسيد كه پاهايش ورم كرده 
در هواي گرم روز و ، علي با تحمل سختيهاي سفر و بدون داشتن مركب و سواري! آري

اهللا  رسولمسير هجرت را طي كرد و خودش را به ، تنها و بدون همدم و مونس، تاريكي شبها
تا در كنار او با آرامش زندگي كند و با پاي ورم كرده و دل لبريز از محبت و شوق ، رساند

                                           
  .۴۲۶/جولة تارخيية فی عصر اخللفا -١
  .۳۷۴/۲تاريخ طربی  -٢
  .۴۲۴/و جولة تارخيية  ۳۳۵/۷البداية و النهاية ، ۳۷۴/۲تاريخ طربی  -٣
  .۱۰۶/۲الکامل فی التاريخ  -٤
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ي كلثوم بن هدم رفت و اين  خانهكرد تا اين كه در قبيله بني عمرو بن عوف به راه را طي 
  1.اي بود كه پيش از او پيامبر در آنجا پياده شده بود نهخا

در مدت . به اين ترتيب هجرت علي با فداكاري و تحمل مشكالت شجاعانه به پايان رسيد
شب به درب خانه زن مسلماني بيوه هاي  متوجه شد شخصي نيمه، كوتاه كه علي در قباء بود

بجاست اين داستان ، گرفت رفت و چيزي از دست او مي زن بيرون مي، زد آمد و درب مي مي
از كار آن شخص : گفت مي �روايت است كه علي . را از زبان امير المؤمنين علي بشنويم

زند و  ات را مي اين كيست كه هر شب درب خانه: لذا از آن زن پرسيدم، مشكوك شدم
آن فردي كه : گفت! گيري؟ و تو مسلماني و شوهر نداري؟ شوي و چيزي از او مي بيرون مي

هر شب بتهاي ، آيد سهل بن حنيف است كه با خبر شده من زني بي كس هستم هر شب مي
  .آورد تا از آنها استفاده كنم شكند و بجاي هيزم برايم مي قومش را مي

كار سهل را از تمام خيرش بهتر و با ارزش تر  همواره علي اين( :گويد راوي مي(
اينجا صفت واالي هوشياري و ، 2تا اين كه در عراق در كنارش وفات كرد، دانست مي

كنيم كه در واقع بايد هر مسلماني به اين صفت آراسته باشد و از  آگاهي را مالحظه مي
  .افتد غافل نباشد حوادثي كه در اطرافش اتّفاق مي

                                           
  .۴۲۵/و ابن اسحاق بدون سند آورده و جولة تارخيية  ۱۲۹/۲ابن هشام  السريه، ۲۲/۳الطبقات الکربی  -١
  .۴۲۱/۲صادق عرجون ، اهللا حممد رسول -٢



  مبحث سوم
  علي با قرآن و تأثير قرآن در زندگي علي انس

جهنّم و قضـا و  ، بهشت، زندگي، نظام هستي، در مورد خدا �اعتقاد علي: اول
  قدر

دقيقاً همان روشي بود كه خلفاي راشدين و ، شده بود آن تربيت  بر پايه �روشي كه علي 
دند و مربي و استادش تمام صحابه قبول داشتند و همه بر مباني تعاليم قرآن تربيت يافته بو

علي و  صاهللا  رسولبود و ترديدي نيست كه  صي مخلوقات محمد  سردار و سرور همه
قرآن و سنت دو منبع . است ي توحيد واصل يكتا پرستي تربيت كرده اصحابش را بر عقيده
 ي مسلمان را ها و جامعه افراد و خانواده بسيار حريص بود بر اينكه  صاصلي است كه پيامبر 

هاي اخالقي قرآن و  در عقايد و عبادات و معامالت با آن دو منبع وحي تربيت كند و برنامه
شنيده بود تأثير  صآيات قرآن را كه علي مستقيماً از پيامبر . داد سنت را به آنها آموزش مي

او داشت و قلبش را پاك و روح و عقلش را روشن و  بسزايي در ساختن شخصيت اسالمي
سته كرده بود و در نتيجه به انساني جديد با ارزشها و اهداف و رفتار مخصوصي منور و آرا

  1.تبديل شده بود
شناخته بود كه معبودي كه بايد عبادت كند  صعلي از پرتو آيات قرآن و تربيت پيامبر 

ي بسيار زياد  چون با عالقه، بود نشاندهمفاهيم آيات را در دلش  صاهللا  رسولكيست و 
تربيت ، ي صحيح در مورد پروردگار و حقوق او تعالي بر بندگان ر مباني عقيدهاصحابش را ب

دانست كه به زودي اين عقيده پس از اين كه دلها را تصفيه كند  كرد و ضمناً به خوبي مي مي
بنابراين ، به تصديق و يقين تبديل خواهد شد و فطرتها را سالم و راست پرورش خواهد داد

حقيقت ، قضا و قدر، جهّنم، بهشت، زندگي، نظام هستي، خداوند ي ي علي درباره عقيده
  .برگرفته بود صاهللا  رسولاز قرآن و سنّت را انسان و مبارزه با شيطان 

با توجه به آنچه گفته شد علي معتقد بود خداوند متعال از عيوب و نقص پاك و منزّه و 
ست و همسر و فرزندي ندارد و او يكتا و بي شريك ا، متصف به كمال مطلق و بي انتها است

  :فرمايد خالق و مالك و مدبر هر چيز است؛ خداوند در اين باره مي

                                           
  .۱۴۵/۱صالبی ، السرية النبوية -١
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 �m�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u
�t�s�rq�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f��e�d

�w�v�ul )۵۴/اعراف.(  
سپس ، بيافريد روزنها و زمين را در شش اسمآ  پروردگار شما خداوندي است كه :يعني

، شب) پرده تاريك(با ). و به اداره جهان هستي پرداخت() باال رفت(ش استوي كرد بر عر
خورشيد و ماه و ستارگان را . پوشاند و شب شتابان به دنبال روز روان است روز را مي

آفريند و تنها او  آگاه باشيد كه تنها او مي. است و جملگي مسخّر فرمان او هستند بيافريده
خداوندي است كه پروردگار ، ار و جاويدان و داراي خيرات فراوانبزرگو. دهد فرمان مي

  .جهانيان است
آشكار ، اعم از كوچك و بزرگ، معتقد بود تمام نعمتهايي كه در اين هستي وجود دارد 

  : فرمايد همانگونه كه خداوند مي، از خداوند تعالي است همه، و پنهان
�m�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�ÒÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ìl.)۵۳/حنل (  

و بايد تنها منعم را سپاس گفت و (از سوي خدا است  از نعمتها داريد همه آنچه :عنيي
به شما ) همچون درد و بيماري و مصائب و باليا(كه زياني  هنگامي، از آن  و گذشته) پرستيد
داريد  براي زدودن ناراحتيها و گشودن گره مشكلها تنها دست دعا به سوي خدا برمي(رسيد 

پرستيد و  پس چرا در وقت عادي جز او را مي(، خوانيد له و زاري به فرياد مياو را با نا) و
  ).؟طلبيد انبازها را به كمك مي

علم خداوند برهر چيز احاطه دارد و هيچ چيز در زمين و آسمان از خداوند : معتقد بود
ت متعال پوشيده نيست و خداوند بوسيله فرشتگان تمام اعمال ريز و درشت انسĤنها را ثب

همانگونه كه خداوند ، ها در وقت مناسب منتشر خواهد شد بزودي اين اعمال نامه. كند مي
�_�`��m�b�a: فرمايد مي �̂]�\�[�Zl )۱۸/ق(  

براي (مراقب و آماده ، اي راند مگر اين كه فرشته انسان هيچ سخني را بر زبان نمي: يعني
   .آن سخن است) دريافت و نگارش

ها و تمايالت و هواي  آزمايد كه با خواسته با اموري مي خداوند متعال بندگانش را
افراد مؤمن راضي به قضاء و قدر الهي را از   تا مردم به اين وسيله، نفسشان مخالف است

است  باز شناسند و بدانند كه چه كسي شايسته ، كساني كه به تقدير خداوند ايمان ندارند
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زمايشهاي الهي اما برخي در واكنش به آ، ددخالفت و رهبري جامعه و امانت را عهده دارگر
  :فرمايد خداوند متعال مي، هايشان هيچ ارزشي ندارد شوند كه ناراحتي ناراحت و خشمگين مي

��m�W�V��U��T�SR�Q�P�O�N�M�L�Kl )۲/ملک(  
است تا   كه مرگ و زندگي را پديد آورده ذاتي استهمان يعني خداوند متعال : يعني

او چيره و توانا و آمرزگار و . دامتان كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بودشما را بيازمايد ك
  .است بخشاينده

دهد و ياري  خداوند او را پناه مي، اوردآ معتقد بود كه هر كس به خداوند سبحان پناه و
از خداوند پناه بخواهد و به حكم و قانون حكم نموده و به دستوراتش   به شرطي كه، كند مي

  :فرمايد اوند ميخد، عمل كند
��m�K�J�I�H�GF�E�D�C�B�Al)۱۹۶/اعراف(  

است و  نازل كرده) قرآن را بر من(اين كتاب  بيگمان سرپرست من خدائي است كه :يعني
  . كند ياري و سرپرستي مي او است كه بندگان شايسته را

كنند و  و نيز بر اين باور بود كه حق خداوند بر بندگان اين است كه خالصانه او را عبادت
  :فرمايد و هيچ چيز را شريك او قرار ندهند و همانگونه كه مي

��m�¶�µ� �́³�²�±�°l.)۶۶/زمر(  
  . پس در اين صورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باش: يعني

ي عبادت و بندگي است و اين حق خداوند بر بندگان  بنابراين تنها خداوند متعال شايسته
  : دفرماي نيز مي. است

�m��¦�¥�¤�£�¢�¡��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r

�¨�§l )۴۸/نساء(  
ولي گناهان جز آن را از ، بخشد شرك به خود را نمي) هرگز(بيگمان خداوند : يعني

گناه بزرگي را ، هر كه براي خدا شريكي قائل گردد. بخشد هركس كه خود بخواهد مي
  1.است  مرتكب شده

                                           
  .۱۶-۱۰/منهاج الرسول فی الروح اجلهاديه  -١



 95    وي يزندگ در قرآن ريتأث و قرآن با �يعل انس 
 

هستي را از آيات زير گرفته بود كه خداوند متعال  ي نظام ي خود درباره علي عقيده
�: فرمايد مي �

m��¡���~�}�|�{z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p
�µ��´�³�²�±�°�¯�®�¬��«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢

�Ã�Â�Á�À��¿�¾�½�¼�»�º�¹�� �̧¶�E�D�C�B�A
�V�U��T��S�R�QP�O�N�M�L�KJ�I��H�G�Fl�� �

  ).۱۲-۹/فصلت(
است ايمان نداريد و براي او  را در دو روز آفريدهن كسي كه زمين آآيا به : بگو: يعني

آفريدگار ) فريدگار زمين استآ اين كه بر  عالوه(او  ؟دهيد همگونها و انبازهائي قرار مي
او در زمين بر فراز آن كوههاي استواري قرار داد و خيرات و بركات ، باشد جهانيان هم مي

زمين را به اندازه الزم مقدر ) اجور ساكنانمختلف و جور(زيادي در آن آفريد و مواد غذائي 
روي هم در ) اعم از خلق زمين و ايجاد كوهها و تقدير اقوات(اينها همه . و مشّخص كرد

خواهان را برآورده  بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي، چهار روز كامل به پايان آمد
در حالي كه دود ، فت به آسمانباالرسپس ). و كمترين كم و زيادي در آن نباشد(كند 

: سمان و زمين فرمودآبه . بود) انتهاء پراكنده گونه و به شكل سحابيها در گستره فضاي بي(
و (فرمانبردارانه پديد آمديم : گفتند). و شكل گيريد(چه بخواهيد و چه نخواهيد پديد آئيد 

ا به صورت هفت آسمان در آنها ر  آن گاه). اي اراده فرموده  ايم كه به همان صورت درآمده
و نظام و تدبير خاصي (اش را صادر  دو روز به انجام رساند و در هر آسماني فرمان الزمه

آسمان نزديك را با ). و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفريد(فرمود ) مقرّر
ات و استراق آن را كامالً از آف(بياراستيم و ) از ستارگان درخشان و تابان(چراغهاي بزرگي 

اعم از آفرينش جهان هستي و دوران ، امور مذكوره(اين . محفوظ داشتيم) سمع شياطين
  .است  ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه برنامه) از برجوشيده، گيري و نظم دقيق شكل

ي آن هر اندازه  باز هم رو به پايان است و بهره، مدت اين دنيا هر چند طوالني باشد
  :فرمايد خداوند متعال مي، اد باشد باز هم حقير و ناچيز استبزرگ و زي

�m�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ
�é�è�ç�æ�å�ä�ã� âá�à�ß�G�FE�D�C�B�A

�O�N�M�L�K�J�I�Hl)۴۶-۴۵/کهف.(  
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مثال زندگي ) بالند نازند و به اوالد و اموال مي كه به دارائي دنيا مي(براي آنان ! اي پيغمبر
سپس گياهان زمين از . فرستيم آسمان فرو مي) ابر(از  كه همچون آبي است كهدنيا را بيان كن 

. شوند تنگاتنگ و تودرتو مي) كنند و گردند و به سبب آن رشد و نمو مي سيراب مي(آن 
لي .گيرد آميزد و رقص گلزار و چمنزار در مي عطر گل و ريحان با آواز پرندگان درهم مي(

زرد ، گردد و گياهان سرسبز و خندان ايد و باد خزان وزان ميپ انگيز ديري نمي اين صحنه دل
پخش و پراكنده ) در اينجا و آنجا(شوند و بادها آنها را  سپس خشك و پرپر مي) رنگ و

پس چه جاي نازيدن ، داشتن را نداشتن و بهار زندگي را خزان در پي است! آري(! سازند مي
دهد و هر وقت كه بخواهد نعمت و حيات  اين خدا است كه نعمت و حيات مي. به وي است

زينت زندگي ، دارائي و فرزندان). و هست(و خدا بر هر چيزي توانا بوده ) گيرد را بازپس مي
بهترين ، است نهااي كه نتايج آنها جاود اما اعمال شايسته). پذير و گذرايند و زوال(دنيايند 

  .آرزو است پاداش را در پيشگاه پروردگارت دارد و بهترين اميد و
است و واقعاً اين دنيا سراي كرامت  حقيقت زندگي براي ما شرح داده شده، در اين آيات

و عزّت نيست و زندگي در سراي آخرت بهتر و ماندگارتر است و اين آيات ما را به دوستي 
را بر هر چيزي ترجيح  صتا رضاي خدا و اطاعت پيامبر ، كند تشويق مي صخدا و پيامبر

هاي دنيوي را از دست بدهيم و علي مفهوم  چند اين امر موجب شود بهره و ثروتهر ، دهيم
، كسي ديگر را بفريب! اي دنيا«: فرمايد و حقيقت اين آيه را به اين صورت تعبير كرده و مي

تو را سه طالقه ! از من دور شو! كشاني خواهي مانع من شوي و يا مرا به طرف خود مي آيا مي
از ! اي افسوس، عمر تو كوتاه و ارزش تو اندك است، در آن نيستكردم كه حق رجوعي 

  1).ي اندك و سفر طوالني و راه حشتناك و پر خطر توشه
لذا او از كساني بود كه ، از بهشت از آيات قرآن گرفته شده بود �نگاه و تصور علي  

  : فرمايد خداوند درباريشان مي

�m�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d
v�u�t�s�r�q�p��}�|���{�z�y��x�wl )17-16/سجده.(  

و خواب شيرين را ترك گفته و به عبادت (شود  پهلوهايش از بسترها به دور مي: يعني
خوانند و از چيزهائي  پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد مي) پردازند و پروردگارشان مي

                                           
  ).۱۱۰۸/۳(االستيعاب  -١
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انجام ) مؤمنان(هائي كه در برابر كار، داند هيچ كس نمي. بخشند ايم مي كه بديشان داده
  .است  بخشي براي ايشان پنهان شده آفرين و مسرّت چه چيزهاي شادي، دهند مي

از جهّنم نيز از آياتي برگرفته شده در توصيف آن نازل شده و اين  �تصور علي  
به همين دليل هر كس ، موجب شد كه در تمام زندگي پايبند به قوانين ومنشور شريعت باشد

ي ايشان فراگير و عميق  يابد چقدر عقيده ي را مطالعه و بررسي كند به خوبي در ميي عل سيره
رود و از عذاب و  يقين داشت به زودي به مالقات خداوند متعال مي  تا جايي كه همواره، بوده

شاءاهللا درهمين كتاب بسياري از اين مسائل شرح و توضيح داده  نات او بيمناك بود و إمجاز
  .شود مي

آموخته بود و اعتقاد به قضاء و  صمفهوم قضاء وقدر را از قرآن و تعاليم پيامبر �علي
يقين داشت علم و اطالع خداوند بر   تا جايي كه، قدر در قلب و روان بسيار رسوخ كرده بود

  :فرمايد همانگونه كه خداوند متعال مي، همه چيز احاطه دارد
�m�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º

ÎÍ�Ì��ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï
�å�ä����ã�â��á�àl)۶۱/يونس(  

شما اي (خواني و  پردازي و چيزي از قرآن نمي تو به هيچ كاري نمي) ! اي پيغمبر( 
در همان حال كه شما ، مگر اين كه ما ناظر بر شما هستيم، كنيد هيچ كاري نمي) ! مؤمنان

چيز در زمين و در آسمان از پروردگار  هيچ. باشيد يازيد و سرگرم انجام آن مي بدان دست مي
در كتاب ) اينها  همه(، اي باشد و چه كوچكتر و چه بزرگتر از آن چه ذره، ماند تو پنهان نمي

  گردد  ثبت و ضبط مي) به نام لوح محفوظ، در نزد پروردگارتان(واضح و روشني 
  : فرمايد نويسد و مي گان ميخداوند متعال همه چيز را بوسيله فرشت �به اعتقاد علي 

m�¾� �½�¼�»�º�¹� ¸¶�µ�´�³�²�±�°�¯
�¿l )۱۲/يس(  

پيشاپيش ) در دنيا(گردانيم و چيزهائي را كه  ما خودمان مردگان را زنده مي: يعني
و (اند  برجاي نهاده) در آن(چيزهائي را كه ) اند و همچنين كارهائي را كه كرده(اند و  فرستاده

ما همه چيز را در كتاب آشكار . نويسيم مي) كنيم و ثبت و ضبط مي، ندا كارهائي را كه نكرده
   .نگاريم نمائيم و مي سرشماري مي) لوح محفوظ(

  : فرمايد افتد به اراده و قدرت كامل خداوند است كه مي اتفاق مي  به اعتقاد او هر چه 
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�m�à���ß�Þ�ÝÜ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ����Ô��Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î
��ê�éè�ç�æ�å�ä�ã�â��á�î�í�ì����ël )۴۴/فاطر(  

پردازند تا ببينند فرجام كار پيشينيان به كجا  آيا در زمين به گشت و گذار نمي: يعني
هيچ چيزي چه در  ؟اند نان از اينان قدرت و قوت بيشتري داشتهآ  در حالي كه، است  كشيده

يار فرزانه و خيلي او بس  چرا كه. خدا را درمانده و ناتوان نخواهد كرد ،نها و چه در زميناآسم
 .قدرتمند است

  :فرمايد همچنين خداوند مي
 � m�R� � � Q�P�O� NM�L�K�J� IH�G�F�E� DC�B�A

�T�Sl�)۱۰۲/انعام.(  
معبودي به حق جز او . خدا و پروردگار شما است) مّتصف به صفات كمال است كه(آن 

تنها او مستحقّ  ؛ چرا كه  و بس(پس وي را بايد بپرستيد . و او آفريننده همه چيز است نيست
  . و حافظ و مدبر همه چيز است) پرستش است

و قدر چنان در قلب امير مؤمنان جاي گرفته بود  ي صحيح و اعتقاد به حقيقت قضا دهعقي
، روح(كه نتايج بسيار مفيدي در زندگي ايشان ببار آورد و از آيات قرآن به حقيقت نفس 

ه شده بود كه حقيقت انسان به دو اصل بر و اصل ماهيت انساني پي برده و متوج) روان
  :گردد كه عبارتند از مي

آن گاه كه خدا كالبد ظاهري ، از گل است  كه همان آفرينش اوليه) دور(اصل بعيد - الف
  .بدن آدم را آفريد و سپس در آن روح را دميد

 خداوند )4(.شود آفريده مي) تخمك مرد و زن(از نطفه  كه، )نزديك(يب  اصل قر -ب
  : فرمايد متعال مي
�m�§�¦�¥�¤�£��¢�¡���~�}��|�{��z�yx�w�v�u�t

�º�¹� ¸¶�µ�´�³�²� ±°�¯�®�¬�«�ª�©�¨
�¼�»l)۹-۷/سجده.(  

                                           
 .۳۱/حنالوي ، اصول الرتبيه )٤(
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. را از گل آغازيد) اول(نيكو آفريد و آفرينش انسان ، آن كسي است كه هر چه را آفريد
آن . آفريد) نام مني به(ضعيف و ناچيزي ) به ظاهر(ب آ  او را از عصاره  سپس خداوند ذريه

در ) كه سرّي از اسرار است(اندامهاي او را تكميل و آراسته كرد و از روح متعّلق به خود   گاه
شما ) اما، تا بشنويد و بنگريد و بفهميد(او دميد و براي شما گوشها و چشمها و دلها آفريد 

  .آوريد را به جاي مي) نعمتهاي او(شكر  ،كمتر
خوبي شناخته بود كه خداوند انسان را با دستانش آفريده و به او ب �امير مؤمنان علي 

است و آنچه در   قامتي متعادل و ظاهري نيكو و عقل و انديشه و گويايي و توانايي بخشيده
است و با  آسمان و زمين است در اختيار او قرار داده و بر بسياري از مخلوقات برتري داده

او افزوده و شگفت انگيزتر اين كه به او صالحيت داده كه  فرستادن پيامبران بر ارزش و مقام
هاي جاويدان و هميشگي  محبت و رضاي خداوند نصيب او شود و نعمت، با پيروي از پيامبر

  :فرمايد خداوند متعال مي، دهد آخرت را به او مي
� m�f�ed�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y

�l�k�j�i�h�gl)۹۷/حنل (  
اى،  ار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزهك -از مرد يا زن-هر كس «

  ».دادند پاداش خواهيم داد مىبخشيم، و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام ]  حقيقى[حيات 
ي بين انسان و شيطان پي برده و  به حقيقت درگيري و مبارزه �امير مؤمنان علي 

سمت راست و سمت ، پشت سر، سان از جلواين دشمن براي منحرف كردن ان فهميد كه مي
كند او را به دام  هاي مداوم همواره تالش مي پردازد و با وسوسه چپ به مقابله با انسان مي

از   نمايد؛ بنابراين همواره گناهان و معاصي بياندازد و نيروهاي شهواني را در او تحريك مي
؛ به همين صورت همواره در طول ياري دهد او را بر دشمنش ابليس  خواست كه  خداوند مي

ي ايشان مطالعه  كرد و اين واقعيت را در زندگي و سيره زندگي اش با شيطان مقابله مي
اصل بشراست ، آدم آموخته بود كه  علي از داستان آدم و شيطان كه در قرآن آمده ، كنيد مي

ت گرفتار شدن به دام اطاعت مطلق از خداوند متعال است و در انسان قابلي، ي اسالم و جوهره
گناهان و خطاها وجود دارد و از لغزش آدم آموخته بود كه الزم است فرد مسلمان جهت 

هاي شيطان به خداوند متعال توّكل داشته باشد و شناخته بود  امنيت در مقابل دسيسه و حيله
بايد انسان از  كه توبه و استغفار در زندگي فرد مسلمان از اهميت بسيار واال بر خوردار است و

تكبر و حسد پرهيز كند و رضاي خدا را بر همه چيز ترجيح دهد و به اهميت سخن گفتن با 
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همانگونه كه خداوند متعال ، يارانش توجه داشت روش نيكو و پسنديده با برادران و
  : فرمايد مي

�m� �̀_�~�}�|�{z�y�x�w� vu�t�s�r�q�p
�b�al)۵۳/اسراء.(  

بگويند كه زيباترين ) در گفتار و نوشتار خود(سخني : بندگانم بگو به) ! اي پيغمبر(: يعني
در ميان ايشان فساد و ) به وسيله سخنهاي زشت( كه شيطانچرا . باشد) و نيكوترين سخنها(

و (است  دشمن آشكار انسان بوده) از دير باز(گمان اهريمن  اندازد و بي تباهي به راه مي
  ). ور سازد را با افروزينه وسوسه شعلهپيوسته درصدد برآمده تا آتش جنگ 

يارانش پايبند به روش تربيتي قرآن و  در تزكيه و تربيت دوستان و �امير مؤمنان علي  
  .سنّت پايبند بود

  �اهميت و جايگاه قرآن در نزد اميرمؤمنان علي: دوم
 فهم و عمل به قرآن زندگي، حفظ، در تمام مدت حيات پر بركت خود با تالوت �علي 

هركسي قرآن را تالوت كند و بميرد و به جهّنم برود از كساني است «: فرمود كرد و مي مي
خوشا به حال كساني كه قرآن را «: فرمود و نيز و مي 1» است  كه قرآن را به تمسخر گرفته

  2.»بودند صاهللا  رسولچون اين افراد محبوبترين مردم نزد ، كنند تالوت و به آن عمل مي
 3.»خوابد ي بقره نمي ي آخر سوره يهآ  به نظر من هيچ عاقلي قبل از تالوت سه«: فرمود مي 

قرآن كتاب خداست كه در آن خبر «: فرمايد امير مؤمنان در توصيف قرآن و اهميت آن مي
حكم و قانون در ميان ، اند و بعد از شما خواهند زيست كساني است كه پيش از شما زيسته

هر كس ، اي نيست در آن چيز بيهوده، كند و مشخص مي حق را از باطل جدا، شماست
كند و هر كس هدايت را  خداوند او را نابود مي، آن را از ترس ستمكاري ترك كند) عمل(

حكيم است و آن ) خداوند(ريسمان محكم و ذكر ، شود گمراه مي، در غير آن جستجو كند
د در آن انحراف و پيچيدگي توان است كه هواها و خواهشها و زبانها نمي صراط مستقيمي

هر كس با آن سخن ، شوند شگفتيهاي آن تمام شدني نيست و علماء از آن سير نمي، بياورد
                                           

  .۳۹۰/و فرائد الكالم  ۲۰/۱املتطرف  -١
  .۳۹۰/م و فرائد الكال ۱۶۴/التبيان يف آداب محلة القرآن  -٢
  .۳۸۷/و فرائد الكالم  ۱۶۴/القرآن  التبيان يف آداب محله -٣
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هر كس به آن ، پاداش داده خواهد شد، گويد و هر كس به آن عمل كند راست مي، گفت
  به راه راست هدايت، است و هر كس به آن دعوت دهد حكم كند عدالت را رعايت كرده 

اي از  علم گسترده، داد به قرآن بسيار اهميت مي �از آنجايي كه سرور ما علي . 1است فته يا
اي  هيچ آيه! سوگند به خدا«: از ايشان روايت است كه فرمود، قرآن و علوم آن به دست آورد

، است  كجا و بر چه كسي نازل شده، ي چه كسي دانم درباره نازل نشده مگر اين كه مي
  .2است  دلي آگاه و زباني صادق و گويا بخشيده  خداوند به من

اي نازل نشده مگر  چرا كه هيچ آيه، ي كتاب خدا سوال كنيد از من درباره«: فرمود و مي 
  .3» يا در كوه  است در دشت نازل شده، يا روز دانم شب نازل شده اين كه مي

را جمع آوري قرآن  صابن عبدالبرّ بر اين باور است كه علي در زمان رسول خدا 
  4.است كرده

، پيش از آن كه مرا از دست بدهيد«: فرمود در اواخر زندگاني خود مي �سرورمان علي
ي  گفت كه در عراق بود و بخش عمده وي اين سخن را زماني مي، 5» از من سؤال كنيد

بود كه نسبت به احكام قرآن و سنّت  چون در ميان قومي. اصحاب پيامبر وفات يافته بودند
عالقمند بود قرآن و سنّت را به آنها آموزش ، يا چندان كه بايد آگاه نبودند اهل بودند و ج

او آگاهترين فرد در آن دوران  چرا كه ، دهد و آنها را به حق و حقيقت دين راهنمايي كند
اي از عالم رباني  نمونه، است  ايشان بر آموزش و تربيت مردم حريص بوده بود و اين كه 

  .است

  است نازل شده  �ي علي آياتي كه درباره :سوم
ي مدينه  شد و به حوادث و مسائلي كه در جامعه قرآن نازل مي صدر زمان رسول خدا 

اقوام و گروههايي  كرد كه با چه  را راهنمايي مي صداد و پيامبر  افتاد پاسخ مي اتفاق مي 
داد كه با برخي هيچ  ر ميرابطه برقرار نمايد و با چه كساني قطع رابطه كند و حتّي هشدا

داد و برخي از آياتي كه در مورد علي و  اي نداشته باشد و برخي اشتباهات را تذكّر مي رابطه
  :از جمله، افتخارات جاويدان را براي ايشان ثبت كرد  صحابه نازل شدند كه

                                           
  .ف اين روايت از پيامرب ثابت نيست بلكه موقوف بر علي است۱۵/ابن كثري، فضايل القرآن -١
  .۱۵۲/تاريخ اخللفاء سيوطي ، ۳۳۸/۲الطبقات  -٢
  .۳۳۸/۲و الطبات  ۳۷۵/۲الصواعق السحرته  -٣
  .ظور حفظ قرآن است نه مجع آوري به صورت مكتوبمن، ۱۱۳۰/۳االستيعاب  -٤
  .۵۷/۸-منهاج السنة -٥
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۱- m�{��z�y�x�w�v�u�t�sr�q��p�o�n�m
�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|

�²�±�°�¯�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³
��Ë�Ê�É� �È�Ç�Æ�Å�Ä� �Ã�Â�Á� �À

Ô�Ó�Ò�Ñ�ÐÏ�Î�Í�Ìl����������� )۲۳-۱۹/حج(  
هاي  و در آيه(باشند  مي) به نام مؤمنان و كافران، مردمان(اينان كه دو دسته مقابل هم 

اند و به  خدا به جدال پرداخته) ذات و صفات(درباره ) است متعدد ذكري از ايشان رفته
خداوند برايشان آتش دوزخ را تهيه ديده و انگار (، كساني كه كافرند. اند مكش نشستهكش

) و دوخته(براي آنان از آتش بريده ) است كه به تن آنان چست بوده و(هائي  جامه) آتش آن
آب بسيار گرم و سوزان ريخته ) بر آنان(از باالي سرهايشان ) عالوه بر آن. (است  شده
آنچه در درونشان است بدان ) كند كه چنان در بدنشان نفوذ مي جوشان آناين آب ( .شود مي

) زدن و سركوبي(هائي از آهن براي  تازيانه. گردد و هم پوستهايشان گداخته و ذوب مي
هر زمان كه دوزخيان بخواهند خويشتن را از غم و اندوه عظيم . است) آماده شده(ايشان 

. بچشيد عذاب سوزان را:) شود  و آمرانه بديشان گفته(بدان برگردانده شوند ، آتش برهانند
خداوند كساني ) اما گروه دوم كه مؤمنانند. يعني كافران در قيامت است ، اول اين حال گروه(

گرداند  داخل مي) از بهشت(به باغهائي ، اند انجام داده  اند و كارهاي شايسته ايمان آورده را كه
آنان با دستبندهائي از طال و . ن رودبارها جاري استآ) درختان و كاخهاي(كه در زير 

  .هايشان در آنجا از حرير است يابند و جامه مرواريد زينت مي
من نخستين كسي هستم كه در روز قيامت «: فرمود كند كه مي بخاري از علي روايت مي 

: ي آيه: گويد قيس بن عباده مي. »شوم در برابر خداوند براي خصومت با دشمنان احضار مي
»sr�q� �p�o�n�« .علي، حمزه: در مورد برخي از صحابه و دشمنانشان مانند ،

است كه در جنگ   عتبه بن ربيعه و وليد بن عتبه نازل شده، شيبه بن ربيعه، ابوعبيده بن حارث
  1).و مبارزه كردند. (بدر به نمايندگي از دو گروه مؤمن و كافر رو در روي هم قرار گرفتند

  : ي از كساني است كه آيه زير درباره آنها نازل شده استايشان يك - 2

                                           
  .۳۹۶۵/خباري ش  -١
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  .)۶۱/آل عمران(

با تو به ستيز ) باز(است  به تو رسيده) درباره مسيح(هرگاه بعد از علم و دانشي كه 
كنيم و شما هم فرزندان خود را  يبيائيد ما فرزندان خود را دعوت م: بديشان بگو، پرداختند

كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد و ما خود را  فرا خوانيد و ما زنان خود را دعوت مي
داريم و  سپس دست دعا به سوي خدا برمي، سازيم و شما هم خود را آماده سازيد آماده مي

  .نمائيم نفرين خدا را براي دروغگويان تمنّا مي
در مورد  صي نجران نزد پيامبر از سوي طايفه زامي وقتي كه هيئت اع

ي  ي خدا و رسول و كلمه عيسي بنده: با آنها به مجادله پرداخت و فرمود لمريم بن عيسي
است و در مورد ادعاي آنها مبني بر اينكه عيسي  القاء كرده ) مريم(اوست كه به مادر پاك او 

اما ، كذيب كرد و آنها را به اسالم دعوت كردآنها را ت، باشد»خدا يا پسر يا سوم سه خدا «
  .بنابراين آنها را به مباهله دعوت كرد، آنها نپذيرفتند

«�¼�½�¾��«: ي از عامر بن سعد بن ابي وقاص روايت است كه وقتي آيه
: حسن و حسين را جمع كرد وفرمود، فاطمه، علي صنازل شد رسول خدا» �¿

  1.»پروردگارا اينها اهل بيت من هستند«
جهاد در راه خدا از آباد كردن مسجد الحرام فضيلت : اي گفته بود طي مباحثه �علي  - 3

  .به همين مناسبت آيه نازل شد و نظريه علي را تأييد كرد، بيشتري دارد
من برايم مهم نيست كه پس از مسلمان شدنم هيچ : مردي گفت: در روايت صحيح آمده

فضيلت جهاد در : علي گفت. ام را تعمير و آباد كنمعملي انجام ندهم جز اين كه مسجد الحر
آنجا حضور  عمر بن خطاب كه ، گويي بيشتر و برتر است انچه تو ميآ ي راه خدا از همه

از پيامبر   قتي كه نماز تمام شد در اين بارهو .در كنار منبر پيامبر سر و صدا نكنيد: داشت گفت
  : ي زير نازل شد لذا آيه، كنيم سؤال مي

�m£��±�°�¯�®�¬�«��ª�©�¨�§�¦�¥�¤
�Å� Ä� Ã� Â� Á� À� ¿� ¾� ½� ¼� »� º¹� ¸� ¶� µ� ´³� ²

                                           
  ).۱۷۱/۱(و ) ۴۲۵/۱۸۷۱/۴(مسلم  -١
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� Ò� Ñ� Ð� Ï� ÎÍ� Ì� Ë� Ê� É� È� Ç� Æ�C�B�A
�T�S�R�Q�P� ON��M�L�K�J�I�H�G�F�E�D

�Ul )۲۲-۱۹/توبه(  
) مقام آن(آب دادن به حاجيان و تعميركردن مسجدالحرام را همسان ) رتبه سقايت و(آيا 

است  است و در راه خدا جهاد كرده  ستاخيز ايمان آوردهشماريد كه به خدا و روز ر كسي مي
باشند  در نزد خدا برابر نمي) يكسان نيست و ؟ هرگز منزلت آنان است و به جان و مال كوشيده(

اذيت و   ورزيدن و به ديگران به وسيله به خويشتن به وسيله كفر(و خداوند مردماني را كه 
رهنمود ) و صالح دنيوي و نعمت و سعادت اخرويبه راه خير (كنند  ستم مي) آزار آنان

  .سازد نمي
اند و در راه خدا با جان و مال  اند و به مهاجرت پرداخته ايمان آورده  كساني كه

داراي منزلت واالتر و بزرگتري در پيشگاه خدايند و آنان ، اند جهاد نموده) اند و كوشيده(
  .باشند مي) ا و آخرتو سعادتمندان دني(رستگاران و به مقصودرسندگان 

) از ايشان كه بزرگترين نعمت است(پروردگارشان آنان را به رحمت خود و خوشنودي 
  .دهد كه در آن نعمتهاي جاودانه دارند و بهشتي مژده مي

بيگمان ). و غرق در لذائذ و نعمتهاي آن خواهند بود(مانند  همواره در بهشت ماندگار مي
  .موجود است) راواني براي فرمانبرداران امر اوو ف( در پيشگاه خدا پاداش بزرگ

ايمان و جهاد در راه خدا از آباداني  خداوند متعال در بيان اين آيات فرمود كه 
  .طواف و پذيرايي و نيكي با حاجيان بيشتر فضيلت دارد، عمره، مسجدالحرام

 :صنسبت به امت محمد  �خير خواهي و دلسوزي علي  - 4
  : ي تي آيهاز علي روايت است وق

�m�R�QP�O�N�M�LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�g�f�e���d�c�b�a`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S

�t�s�r�q�p�on�m�l�k�j�i�hl )۱۳/جمادله(  
، پيش از نجواي خود، هرگاه خواستيد با پيغمبر نجوا و رازگوئي كنيد! اي مؤمنان

اگر . است) ي زدودن حب مال از دلهابرا(تر  اين كار براي شما بهتر و پاكيزه. اي بدهيد صدقه
آيا . خداوند آمرزگار و مهربان است) كه با آن صدقه را انجام دهيد(هم چيزي را نيافتيد 
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و مخارجي براي خود توليد (هائي را بدهيد  ترسيد كه پيشاپيش نجواي خود صدقه مي
و اين رنج را (ت اس ايد و خداوند هم شما را بخشيده حال كه چنين كاري را نكرده). !؟كنيد

پس ) است بدون دادن صدقه با پيغمبر به نجوا بپردازيد است و اجازه داده از دوش شما برداشته
. نماز را چنانكه بايد بخوانيد و زكات مال بدر كنيد و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري نمائيد

   .اهللا از همه كارهايي كه مي كنيد آگاه است
، به مسلمانان دستور بده صدقه بدهند: به من فرمود صمبر پيا، وقتي اين آيه نازل شد

، توانند نمي: گفتم. نيم دينار: فرمود، توانند نمي: گفتم، يك دينار  :چطور؟ فرمود: گفتم
علي تو : فرمود. يك جو طال ي وزن  به اندازه: پس چقدر بدهند خوب است؟ گفتم: فرمود

  .بسيار زاهد و پارسايي
�_�`�a«: ي سپس آيه: علي گويد �̂]�\�[�ZN.. «نازل شد.  
خداوند به خاطر من بر اين امت آسان گرفت و تخفيف : گفت علي مي: گويد راوي مي

  .1داد

  شنيده بود صابالغ تفسير آياتي را كه علي از پيامبر: چهارم
از جمله ، كرد به مردم ابالغ مي ،استفاده كرده صاز پيامبر   از تفسير برخي آيات كه �علي
  :كنيم ند مورد از اين آيات اشاره ميبه چ

  :ي منظور از آيه: از علي روايت است كه پيامبر فرمود - الف

 �m�\�[�Z�Y�Xl�)۸۲/واقعه(   
بوسيله ، شكرگزار باشيداينكه اين است كه خداوند به شما روزي داده ولي بجاي : يعني

بارد و به  ن ستاره باران ميبا طلوع فالن ستاره و فال: گوييد كنيد و مي ستارگان طلب باران مي
   2.»كنيد او را تكذيب مي، جاي شكر و سپاس خدا

  .آن آفريده شده است راي هر كس همان آسان است كه برايب -ب
ما نيز ، آمد و نشست صدر بقيع غرقد بوديم كه پيامبر: از علي روايت است كه گفت

: س سرش را باال برد و فرمودسپ، زد تكّه چوبي به دست داشت و با آن به زمين مي، نشستيم
أال وقد كتبت ، نها من الجنة والنارانفس منفوسة إال وقد كتب اهللا مك من، ما منكم من أحد«

                                           
ايـن روايـت را  ۱۲۸-۱۲۷مـآن ص ظآلبـاين در ضـعيف مـوارد ال. »، غريبحسن« :و ميگويد ۳۲۶۷/ترمذي ش  -١

  .است ضعيف دانسته
  .است حسن لغريه، ۸۴/ش، ، املوسوعة احلديثی، مسند -٢
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هيچ كس از شما وهيچ جانداري نيست مگر اين كه خداوند جايش : يعني.:»#شقية أو سعيدة
است كه بدبخت  است و كسي نيست مگر اين كه خداوند نوشته  بهشت و جهّنم نوشته  دررا 

  .است يا نيك بخت
آيا بر كتاب تقدير توّكل نكنيم و از عمل دست نكشيم؟ ! اي رسول خدا: مردي گفت 

بزودي ، چون هر كس سعادتمند باشد بزودي سعادتمند خواهد شد و هر كس بدبخت باشد
عمل كنيد كه براي هر كس همان آسان به نظر : فرمود صبدبخت خواهد شد؟ پيامبر 

براي سعادتمندان عمل سعادت و براي بدبختان عمل افراد ، شود كه نصيبش ميرسد  مي
  :سپس آيات. بدبخت جلوه خواهد نمود

��m�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w

�®�¬�«�ª�©�¨l ۱۰-۵/ليل( ١.(  
و از (بذل و بخشش كند و پرهيزگاري پيشه سازد ) در راه خدا دارائي خود را(كسي كه 

ايمان ) خدا در اين سرا و خوبتر خدا در آن سرا(به پاداش خوب ). هراسدآفريدگار خويش ب
سازيم و در كار خير توفيقش  مشكالت و موانع را براي او آسان مي. (و باور داشته باشد

و به بذل و (بكند  چشمي نمائيم و اما كسي كه تنگ او را آماده رفاه و آسايش مي) دهيم و مي
از خدا و توفيق و پاداش دنيوي و (نياز  و خود را بي) ست نيازدبخشش دارائي در راه خدا د

ايمان و باور ) خدا در اين سرا و خوبتر خدا در آن سرا(به پاداش خوب . بداند) اخروي الهي
) و زندگي بس مشكل و ناگوار دوزخ(او را آماده براي سختي و مشقّت . نداشته باشد

  .سازيم مي
توكّل نكنيم و از عمل ، است اي كه براي ما ثبت شده نوشته آيا بر«: در روايتي ديگر آمده

بزودي عمل افراد سعادتمند را انجام ، دست نكشيم؟ چون هر كس از ما سعادتمند باشد
  .»دهد و هر كس از بدبختان باشد بزودي به سمت و سوي افراد بدبخت خواهد رفت مي

بود و با آن به  صيامبر روزي تكّه چوبي به دست پ: در صحيحين از علي روايت است
هيچ كس از شما نيست مگر اين كه جايش « : سپس سرش را بلند كرد و فرمود، زد زمين مي

پس عمل براي چه؟ آيا از ! اي رسول خدا: گفتند. »است   ار بهشت و جهّنم مشّخص شده
عمل كنيد كه براي هر كس همان آسان به نظرش ! خير: عمل دست بر نداريم؟ فرمود

                                           
  ۶۶۰۵/خباری ش -١
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الليل را كه در روايت ي  سوره 10تا  5است و سپس آيات   كه براي آن آفريده شده رسد مي
  . تالوت كرد فوق ذكر شد،

خبر داده كه علم و آگاهي و نوشتن و داوري خداوند از پيش در مورد نيك  صپيامبر
  1.بدبختي و ديگر احوال بندگان مشخص است، بختي

انجام اعمال سعادتمندانه و يا انجام   كه است در روايات مختلف توضيح داده  صپيامبر
، اعمالي كه نشانه بدبختي است در افراد هيچ منافاتي با بدبخت يا نيك بخت بودنشان ندارد

شود  شرايط عمل به اعمال سعادتمندانه برايش فراهم مي، چون هر كس از اهل سعادت باشد
ش آسان و مناسب جلوه خواهد انجام اعمال بدبختان براي، افراد بدبخت باشد وو هر كس جز

انسان عملي را به خاطر آنچه درتقدير نوشته  از اين كه صبا اين حال باز هم پيامبر . نمود
اعتماد   از پيش نوشته شده لذا هر كس به تقديري كه ، است  نهي كرده، ترك كند، است شده 

اين كه كساني . مودبيشتر از همه ضرر خواهد ن، كند و از عمل به دستورات الهي دست بكشد
از مقدراتي است كه عمل اهل شقاوت ، كنند برخي از عبادات و وظائف شرعي را ترك مي

چون نيك بختان كساني هستند كه به دستورات خداوند عمل ، آيد بر ايشان بهتر به نظر مي
از بدبختاني است كه ، ي تقدير ترك كند اما هر كس يكي از فرايض را به بهانه: كنند مي

در پاسخ  صاين جوابي است كه پيامبر ، است مل افراد بدبخت برايشان آسان جلوه كردهع
  2.اند است و امير مؤمنان علي و اصحاب از پيامبر آموخته به سؤالي داده

  اصول و مباني علي در استنباط احكام و فهم معاني از قرآن: پنجم
ن دليل معتقد بود كه تمام احكام گسترده داشت؛ به همي  علي نسبت به قرآن و علوم آن علمي

قطعاً خداوند «: فرمايد شرعي به دو صورت تصريحي و ضمني در قرآن وجود دارد و مي
ي مورد استداللش  كرد و آيه و به كثرت از قرآن استدالل مي 3»است متعال فراموشكار نبوده

  .كرد را تالوت مي

  التزام به ظاهر قرآن -1
يافت كه به اقتضاي آن مفهوم و معناي ظاهر تغيير  را نمي اي سرور ما علي هر گاه قرينه

  : ي به همين دليل با استناد به آيه، نمود كرد و بر آن تأكيد مي استناد مي به ظاهر آيه ، كند مي
                                           

  .۱۶۵/۸و الفتاوا  ۶۶۰۵/خباری ش -١
  .۱۷۴۴/مصنف عبدالرزاق  -٢
  ۱۷۴۴/مهان منبع -٣
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� m�K�J�I�H�G�F�E� D�C�B�A

Ll )١)۶/مائده  
ي خود را صورتها و دستها، )و وضو نداشتيد(كه براي نماز بپاخاستيد  هنگامي! اي مؤمنان

  .همراه با آرنجها بشوئيد
كند كه هرگاه فرد قصد نماز  ايجاب مي چون ظاهر آيه ، گرفت براي هر نماز وضوء مي

معتقد بود هرگاه بر فردي روزه فرض شد و سپس به . بايد وضوء بگيرد، خواندن كند
بر چنين  روزه). فردي مقيم بود و روزه فرض شد و بعد از آن مسافر شد: يعني(مسافرت رفت 

  : ي اش را بخورد و دليل امير مؤمنان آيه تواند روزه فردي فرض است و نمي

m��zy�x�w�v�ul۱۸۵/بقره(، ٢(   

  .)را ديد بايد روزه بگيرد) رمضان(هركس از شما ماه ( :يعني
حرام بودن ، فردي كه بعد از دو سالگي از زني شير بخورد �به باور سرورما علي 

  :ي ود و دليل ايشان آيهش شيرخوارگي ثابت نمي

�m�ª�©�� �̈§�¦¥�¤�£�¢�¡��~�}�|�{�z�y
�¿�¾½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´³�²�±�°�¯�®¬�«
�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÍ�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÂ�Á�À
å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�ÜÛ�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ól��   

  )۲۳۳/بقره(
، دهند دو سال تمام فرزندان خود را شير مي) اعم از مطلّقه و غيرمطلّقه(مادران : يعني

بر آن ، يا هر دوي ايشان خواستار تكميل دوران شيرخوارگي شوند  يكي از والدين  هرگاه
در (الزم است خوراك و پوشاك مادران را ) يعني پدر(كس كه فرزند براي او متوّلد شده 

هيچ كس موظّف به بيش از مقدار توانائي . به گونه شايسته بپردازد) آن مدت به اندازه توانائي
بلكه حق (اش بايد زيان ببيند  نه مادر به خاطر فرزندش و نه پدر به سبب بچه، نيست خود

ديدار از فرزند براي هر دو محفوظ است و بر پدر پرداخت عادالنه و بر مادر پرورش 

                                           
  .۸۰/۲تفسري قرطبی -١
  .۴۵/۱االمام علی  فقه -٢
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بر ) يا به سبب فقر از پرداخت حق حضانت عاجز باشد چنانچه پدر بميرد. مسلمانانه الزم است
از ، بايد آنچه بر پدر فرزند، و در صورت دارا بودن(يزي الزم است وارث فرزند چنين چ

) والدين(و اگر ) است بپردازد قبيل خوراك و پوشاك و اجرت شيرخوارگي الزم بوده
از شير بازگيرند ) كودك را زودتر از دو سال(خواستند با رضايت و مشورت همديگر 

گناهي ، گاني براي فرزندان خود بگيريدخواستيد داي) اي پدران(اگر . گناهي بر آنان نيست
خدا ) خشم(به شرط اين كه حقوق آنان را به طور شايسته بپردازيد و از ، بر شما نيست

لذا پدران و مادران خدا را در نظر (دهيد بينا است  انجام مي  بپرهيزيد و بدانيد كه خدا بدانچه
  ).دارند و به تربيت اوالد عنايت نمايند

هطبق اين آيه مداي را در طول دو سال  ت شيرخوارگي دو سال است و هركس بچ
اي بعد  اما اگر بچه، شود شامل حالش مي) شيرخوارگي(حرمت ، شيرخوارگي اش شير دهد

  .1شود شامل حالش نمي) شيرخوارگي(حرمت رضاعت ، از دو سالگي از زني شير خورد
بين  –ي جمع بين آيات  بق قاعدهو ط –در جايي ديگر با استناد به قسمت ديگر اين آيه  
اين حكم مخصوص : گويد مي. »مادران فرزندانشان را دو سال كامل شير دهند«: ي آيه

  :ي كساني است كه قصد دارند مدت شيرخوارگي را كامل كنند و آيه
�mO�N�M�Ll مدتي كه كودك در شكم مادر است وجدا : (يعني

زايمان ، زني را كه شش ماه پس از ازدواج :گويد جمع نموده و مي، )است شدنش سي ماه 
كمترين : (گويد خداوند در اين آيات به ما مي«: كرده بود از تهمت بري دانست و فرمود

كه در مجموع سي ماه ، است  حاملگي شش ماه و شيرخوارگي بيست و چهار ماه) مدت
  2.ي مذكور استنباط نمود حكمش را از جمع بين دو آيه. شود مي

  جمل بر مفسرحمل م -2
است كه بدون شرح و توضيح  اي پوشيده  است كه منظور و مراد آن به گونه مجمل حكمي 

  3.شود مراد و منظور گوينده فهميده نمي
سرورما . 1واضح باشد، است كه منظور آن بدون نياز به شرح و توضيح مفسر حكمي  
  : ي آيه �علي

                                           
 .۲۱۳/۸نووی، اموع -١
  ۴۱/۱االمام علی  و فقه۱۲۴۴۳/منصف عبدالرزاق -٢
  ۱۶۷/مرآة االصول فی شرح مرقاة الوصول -٣
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�mÆ�Å�Äl )است بر آيات ديگر مفسر كه مجمل ) قرباني كه به كعبه برسد
  .است حمل كرده 

علي ، برد سؤال كرد ي قرباني كه حاجي با خودش مي مردي از علي درباره: روايت است
لذا . آن مرد از اين پاسخ به شك افتاد، هشت جفت از انواع حيوانات با خودش ببرد: گفت

  كني؟ آيا قرآن تالوت مي: علي به او گفت
  .آري: گفت

  : فرمايد اي خداوند مي نيدهآيا نش: علي گفت
»��m�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_~�}�|�{�z

�s�r�q�p�o�n�ml�k�jl )۱/مائده(  
اعم از عقدها و عهدهاي مشروع انسان (به پيمĤنها و قراردادها وفا كنيد ! اي مؤمنان: يعني 

مگر ، ستچهارپايان براي شما حالل ا) خوردن گوشت، بعد از ذبح. يا انسان با خدا  با انسان
كه در حالت  هنگامي. شود و بر شما خوانده مي) گردد در اين سوره مستثني مي(آنهائي كه 

خداوند . را حالل ندانيد) برّي(شكار ) بريد يا اين كه در سرزمين حرم بسر مي(احرام هستيد 
  .كند حكم مي) و مصلحت بداند(هرچه بخواهد 

  .آري: آن مرد گفت
�m�y�x�w�v�u�t�s�r: فرمايد خداوند مياي  آيا شنيده: باز فرمود
�{zl )؟)۳۴/حج  

  .ذكر كنند، است بايد نام اهللا را در هنگام ذبح چهارپاياني كه برايشان روزي داده 
  .آري: گفت

  : فرمايد اي كه خداوند مي و شنيده: علي گفت

�m�ÁÀ�¿�¾�½�¼��»�º�¹�¸¶�µ� �́³

�Æ�Å�Ä�Ã�Âl)؟)۱۴۲/انعام  
خزند  باركشي و برخي ديگر جانداران را كه روي زمين ميبرخي چهارپايان را براي 

  ).بخوريد، است از آنچه خداوند به شما روزي داده، آفريد
                                                                                                         

  ۱۶۱/مهان منبع  -١
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  .آري: گفت
  :فرمايد اي خداوند مي شنيده: فرمود
�m�O�N�M�L�K�JI�H�G�F�E�D�CB�A

� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V� UT�S�R�Q�P
�n� ml�k�j�i�h�g�f�e�d�c�ba�`�_

�x�w�v�ut�s�r�q�p�o�}�|�{�z�y
�h�g�f�e�d�c�b�a �̀�_�~l )؟ )١٤٤و١٤٣/انعام  

يا دو )بز و ميش(بگو آيا اين دو نر ) نر و ماده(از بز دو تا ) نر و ماده(از ميش دو تا ... «
كدام يك را خداوند حرام . (يا آنچه در شكم ماده قرار دارد  ماده را خداوند حرام كرده

  .»)نر و ماده(اگر از راستگويانيد و از شتر دو تا ، دهيد با علم و يقين به من پاسخ) است؟ كرده
  .آري: گفت
  آيد؟ اگر آهويي را در هنگام احرام كشتم بر من چه چيز الزم مي: پرسيد
  �Æ�Å�Ä«.1«: فرمود

بايد يك ، اگر كسي آهويي را در هنگام احرام حج شكار كرد منظور علي اين بود كه 
ي مجمل را با آيات مفسر توضيح  اين صورت علي آيهبه . گوسفند به جاي آن قرباني كند

  .داد

  حمل آيات مطلق بر آيات مقيد -3
كلمه و لفظي : الفاظ و كلماتي است كه بودن قيد بر معنا و ماهيتي داللت كند و مقيد: مطلق

امير مؤمنان علي در استنباط برخي . 2مقيد شود  - هر قيدي كه باشد  –است كه با قيدي 
به صورت ، ي سرقت به عنوان مثال در آيه، است طلق قرآن را بر مقيد حمل كردهاحكام م

ي محاربه  كه در آيه اين آيه با حكمي، مطلق دستور داده شده كه دست سارق قطع شود
  مقيد شده، دست دزد راهزن قطع نشود مگر بعد از اينكه دو بار اقدام به دزدي كند، آمده
به اين ، بيشتر از يك دست و يك پايش قطع نشود، كرد اگر دزد به كرّات دزدي. است

پاي ، اگر بار دوم دزدي كرد، دست راستش قطع شود، صورت كه پس از اولين سرقت

                                           
  .۱۳/۳الدر املنثور  -١
  .۴۷/۱االمام علی فقه، ۷۹/۲مجع اجلوامع بشرح احمللی  -٢
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عضوي از او نبايد قطع شود و ، اما اگر براي بار سوم و چهارم دزدي كرد، شود چپش قطع مي
چون به اعتقاد ايشان ، است �علي اين نظريه سرور ما ، بايد تعزير شود، به جاي قطع عضو

  : ي آيه
�m�R�Q�P�Ol )۳۸/مائده.(  

يك مجازات الهي   اند به عنوان انجام داده دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملي كه
  .قطع كنيد

  :فرمايد شود كه مي ي محاربه حمل مي ي فوق بر آيه آيه

� m�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k

�~�}�|�{�z�y�xl)۳۳/مائده.(  
تازند و  شورند و بر احكام شريعت مي مي بر حكومت اسالمي(كيفر كساني كه 

با تهديد امنيت مردم و سلب (جنگند و در روي زمين  با خدا و پيغمبرش مي) وسيله بدين
در (اين است كه ، زنند دست به فساد مي) مثالً از راه راهزني و غارت كاروآنها، نهااحقوق انس

در (يا   به دار زده شوند) در برابر كشتن مردم و غصب اموال(يا   شته شوندك) برابر كشتن مردم
  يكديگر بريده شود  دست و پاي آنان در جهت عكس) تنها، برابر راهزني و غصب اموال

ي محاربه فقط به قطع يك دست و يك پاي  خداوند در اين آيه: گفت بنابراين علي مي 
ل اگر بيشتر از دوبار دزدي كرد مجازاتش اين است كه به همين دلي، است  راهزن دستور داده

  1.بجاي قطع عضو زنداني شود
معتقد بود اگر سارقي بيش از دو بار دزدي  �كند كه سرور ما علي  شعبي روايت مي

بعد از بار دوم مجازاتش اين است كه ، شود فقط يك دست و يك پايش قطع مي، كرد
اش دستي نگذارم كه با آن  آيد كه براي بنده م مياز خداوند شرم: گفت زنداني شود و مي

  2.غذا بخورد و استنجا و طهارت كند
  
  
  

                                           
  .۲۱۸۷۴/و منصف عبدالرزاق۴۷/۱االمام علی  فقه -١
  .۱۸۷۶۴/و منصف عبدالرزاق ۴۷/۱االمام علی  فقه -٢
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  علم به ناسخ و منسوخ -4
عبارتست از رفع و برداشته شدن يك حكم شرعي با حكم شرعي ديگري كه بعد از : نسخ

  .آن آمده ساقط شود
سير كند مگر بعد از براي كسي جايز نيست قرآن را تف: گويند ائمه مي: گويد زركشي مي

  1.اين كه ناسخ و منسوخ قرآن را بشناسد
كه به باور خود ) قصه پرداز(در برخورد با فردي ، امير مؤمنان علي با تأكيد بر همين قاعده

شناسي؟  آيا ناسخ ومنسوخ قرآن را مي: وي را سرزنش كرد وگفت، كرد قرآن را تفسير مي
مراه و هالك شدي و هم ديگران را گمراه و پس هم خودت گ: فرمود، خير: آن مرد گفت
  2.هالك كردي

  توجه و اهتمام به زبان عربي -5
در فهم قرآن اين بود كه به زبان عربي توجه خاص  �ما علي  يكي از روشهاي سرور

  :ي به عنوان مثال در مورد فهم آيه، داشت
m�ml�k�j��i�hl ) ۲۲۸/بقره.(  

شدن از  بار پاك  يا سه و(به مدت سه بار عادت ماهانه ) بعد از طالق(و زنان مطلّقه بايد 
  ).تا روشن شود كه حامله نيستند، و عده نگهدارند(انتظار بكشند ) حيض
ي زن مطلقه تا از سومين عادت ماهيانه  حيض است و عده» قُروء«منظور از : گويد مي

  3.شود تمام نمي، پاك نشود
تواند رجوع كند كه پس  زماني شوهرش مي«: گويد ي زن مطلّقه مي به همين دليل درباره

  4.»از پاك شدن از حيض سوم غسل كند
است كه هم به معناي حيض و هم به معناي طهر » قرء«در زبان عربي جمع ) و ُقرُوء(

زن در عادت (هم به اين معناي اين است كه » أقرأت امرأة«: ي رود و جمله به كار مي» پاكي«
  .)ت و هم به معناي پاك شدن از عادت ماهيانه استقرار گرف) حيض(ماهيانه

                                           
  .۹۲/۲الربهان فی علوم القرآن  -١
  .إسناد آن صحيح است: با حتقيق آلبانی و گويد ۳۱/کتاب العلم العلم ،  ابو خثيمه -٢
  .۲۱/۱تفسري ابن کثري -٣
  .۷۳۳۴الدّر املنثور -٤
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يا زنانتان :(يعني )۴۳/نساء( ��m�¸�¶�µl«: ي از آيه �همچنين امير مؤمنان علي 
  ) را لمس كرديد

همبستري و جماع است و خداوند متعال » لمس«از اين آيه چنين فهميده بود كه معناي 
  1.است اين كلمه را به صورت كنايه به كار برده 

  : ي همچنين در آيه
�m�¹�¸�¶�µ� �́³�²�±�°�¯l)۲۳۷/بقره(  

، طالق داديد) و آميزش جنسي بنمائيد(و اگر زنان را پيش از آن كه با آنان تماس بگيريد 
را به معناي » مس« : ي در اين آيه واژه، ...ايد اي براي آنان تعيين نموده در حالي كه مهريه

در اين آيه خلوت كردن زن و » مس«منظور از : دگوي خلوت كردن با زن حمل كرده و مي
، به اين ترتيب از نظر علي هرگاه مردي با زني كه عقد ازدواج بسته خلوت كند 2.مرد است

ي زفاف  هر گاه زن ومرد پشت پرده: گويد و مي 3پرداخت تمام مهريه بر او واجب است
  .4شود عده واجب ميبر مرد پرداخت مهريه و بر زن ، رفتند و درب اتاق را بستند

  ي از آنقرآن با نصوص ديگر از فهم نصي -6
اي را از  اصول و قواعد اميرمؤمنان علي در فهم تفسير قرآن اين بود كه معناي آيه از جمله 

  :ي از جمله در آيه، كرد آيات و نصوص ديگر استنباط مي

m��g�f�e�d�c�b�a�`�_^�]�\�[�Zl   

  )۱۴۱/نساء(
  .بر مؤمنان قرار نداده) براي غلبه(فران راهي هرگز خداوند براي كا

اي  كه منظور روز قيامت است و اين فهم را از آن قسمت از آيه است چنين فهميده
 �سرورما علي . ��m�_^�]�\�[�Zl:فرمايد كند كه خداوند مي استنباط مي

، ديك بيانز: است؟ گفت معناي اين آيه چگونه : از ايشان سؤال كرده بود در پاسخ مردي كه 

                                           
  .۲۰۳/۱جصاص، و الفصول فی االصول ۴۸/۱االمام علی   فقه -١
  ۲۰۲/۱الفصول فی االصول جصاص  -٢
  .۴۸/۱االمام علی  فقه -٣
  .۵۳۱/۲االمام علی  و فقه ۲۳۴/۴مصنف ابن ابی شيبه  -٤
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كند و هرگز براي كافران راه غلبه براي  خداوند در روز قيامت بين شما حكم مي، نزديك بيا
  1.مؤمنان قرار نخواهد داد

منظور از  �ابن كثير هم از او نقل كرده كه طبق استنباط علي  طبق روايت ابن جرير كه
فسير علي پس از ت: آسمان است و سفيان گفت )۵/طور(�m�|�{�zlو : ي آيه
���m:ي آيه� ��m�|�{�zl:ي آيه �̄®�¬� «ª�©�¨�§

�±�°l )را تالوت كرد )۳۲/ االنبياء ،  
�.هايش رويگردانند و آسمان را سقفي حفاظت شده قرار داديم و آنان از نشانه �

��m�E�D�C�B�A« :ي هو نيز از همين موارد است تفسير آي

�I�H�G�Fl)بقره/ ٢٣٨(   
محافظت ورزيد و ) كوشا باشيد و، يعني عصر(از ميانه نم) به ويژه(در انجام نمازها و 

  .فروتنانه براي خدا بپا خيزيد
نماز عصر است و اين فهم و استنباط را با استناد به حديثي گفته كه » نماز ميانه«به فهم او 

مأل ، شغلونا عن الصالة الوسطى صالة العصر«: در روز جنگ احزاب فرمود صاهللا  رسول
ها  خداوند خانه، نماز عصر مشغول كردند، ما را از نماز ميان: يعنيE «2	D�= ورهم اهللا بيوتهم وقب

  .3)و قبرهايشان را پر از آتش كند
از  �اميرمؤمنان علي  نيز از ديگر موارد تفسير ايشان اين است كه در روايت آمده  
  :ي آيه

�m�l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b
�n��ml ) ۳۱/نساء (  

با فضل و (گناهان صغيره شما را ، ايد از آن نهي شده اي بپرهيزيد كه اگر از گناهان كبيره
شما را ) به شرط استغفار از كبائر و عدم اصرار بر صغائر(زدائيم و  از شما مي) رحمت خود

  . گردانيم وارد مي) كه بهشت برين است(ارزشمندي   به جايگاه

                                           
  .۳۲۷/ري ابن جرير اسناد آن صحيح استتفس -١
  ).١/٤٣٧(مسلم  -٢
  .۱/۴۳۷مسلم -٣
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، بودم –كوفه  –ين مسجد من در هم: كند كه از پدرش روايت مي سهل ابن ابي خثيمه 
، هفت تا هستند) گناهان كبيره(اي مردم كبائر : گفت كرد و مي علي روي منبر سخنراني مي

خواهيد آن  چرا از من نمي: سه بار اين سخنش را تكرار كرد و گفت، مردم فرياد كشيدند
قتل و ، اهللا شرك ورزيدن به: آنها كدامند؟ فرمود: هفت گناه كبيره را برايتان بگويم؟ گفتند

ي  فرار از معركه، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، تهمت زدن به زنان پاكدامن، كشتن ناحق
  .1جهاد هنگام رو در رويي و انصراف از هجرت

اجتنبوا «: فرمودند صاهللا  رسولبر مبناي حديثي است كه  �اين نظر و ديدگاه علي
اي رسول خدا : عرض كردند. پرهيزيداز هفت گناه هالك كننده ب: يعني» السبع الموبقات

�F� G0H I��� :JK«: آنها كدامند؟ فرمودند�� L�1  0M KN�� F	� O KP��  Q.	� KR,
� S����� )	� L; TU KV�� G*7 I�*K���WX@	Y�� W	����� W	��M�� Z[1«) : شرك

مگر بر  كشتن كسي كه خداوند قتلش را حرام كرده، افسون وجادوگري، ورزيدن به خدا
ي جنگ هنگام رودررويي با كفّار و تهمت  فرار از معركه، خوردن مال يتيم، رباخواري، حق

  .2خبر زدن به زنان پاكدامن بي
تفسير و فهم نصي با نصي ديگر از منهج و روش امير مؤمنان علي در تفسير قرآن  

  .ي سنّت است بوسيله

 سؤال از الفاظ مشكل قرآن -7

اي به  مؤمنان علي در فهم قرآن كريم اين بوده كه هرگاه فهم آيهيكي از روشهاي امير 
اهللا  رسولبه همين دليل از ، پرداخت آمد در مورد آن به سؤال و كاوش مي نظرش مشكل مي

�: ي در آيه�m��c�b�al: پرسيد كه منظور از ص �

�m�kj�ih�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[
���|�{�z� yx�w�v�u�t�s�r� qp�o�n�m�l

�_�~�}l )چيست؟  )۳/توبه  

                                           
  ۵/۲۵تفسري طربی -١
  .۲۷۶۶/ش، خباری الوصايا -٢
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روز «: چه روزي است؟ فرمود» يوم الحج االكبر«پرسيدم  صاهللا  رسولاز : علي گفت
كند  نقل مي صاهللا  رسولاز  اميرمؤمنان علي اين منهج و روش را با روايتي كه، 1»قرباني

اگر اتفاقي پيش آمد كه در مورد آن  صاي رسول خدا: گفتم: گويد دهد و مي شرح مي
وتنها به ، با فقها و اهل عبادت مشورت كنيد«: چه كار كنيم؟ فرمود، و نهي نيستهيچ امر 

  .2»رأي خودتان عمل نكنيد

  علم و آگاهي به مناسبت آيات قرآن -8
داشتن علم و آگاهي از مناسبتها و اسباب نزول آيات به فهم معنا ومفهوم و استنباط حكم از 

  3.شي قوي براي درك مفاهيم قرآني استرو، چون شرح اسباب نزول، كند آيات كمك مي
سرور ما علي در اطالع از اسباب نزول به سطحي از علم رسيده بود كه مردم را تشويق  
ي قرآن و علوم آن  از من درباره«: گفت ي مفاهيم قرآن سؤال كنند و مي كرد از او درباره مي

در ، 4» يا روز ازل شدهاي نيست مگر اينكه ميدانم شب ن سوگند به خدا هيچ آيه! بپرسيد
ي چه  اي نازل نشده مگر اينكه ميدانم درباره سوگند به خدا هيچ آيه«: فرمايد روايتي ديگر مي

  .5»است كسي وكجا نازل شده 

  خاص كردن عام -9
يك جا و ، ي صالحت آن است بدون محدوديت لفظي است كه تمام آنچه را در حيطه: عام

  6.گيرد به يك دفعه در برمي
آن را خاص  بر عموميت باقي است تا وقتي كه لفظي وارد شود كه  هر لفظ عامي : دهقاع

را بر بعضي از افراد خود خاص » عام«شود كه  صادر مي  و گاهي از طرف شارع حكمي 7كند
رواياتي در مورد  �از علي ، 8گويند  مي» تخصيص عام«اصطالحاً اين را   كند كه مي

، مردي دو كنيز دارد كه خواهر همديگرند، از ايشان پرسيدند: است نقل شده» تخصيص عام «
                                           

  .۱/۲۸۲و آلبانی آن را صحيح دانسته  ۸۰/سنن ترمذی ش -١
  .۷۸/الی اهللا  و منهج علی بن ابيطالب فی دعوه ۷۷/ابن خياط  تاريخ خليفه -٢
  ٧٦/بمنهج علي ابن ابيطال -٣
  ۲/۵۰االصابة  -٤
  .۲/۳۳۸طبقات  -٥
  ۲۶۲/اجلديع تيسري االصول عبداهللا -٦
  .۲۶۲ص ، عبداهللا ُجديع، تيسري علوم الفقه -٧
  .منبع سابق -٨
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تا زماني كه .... خير: تواند با خواهر ديگر هم همبستر شود؟ فرمود آيا مي، با يكي همبستر شده
  1تواند با خواهر ديگر همبستر شود هر دو از ملكيتش خارج شوند نمي

بين دو خواهر جايز است؟ آيا جمع : پرسيدم �از علي   از ابن كواء روايت است كه
اي ديگر حالل  اي از قرآن ازدواج با دو خواهر همزمان منع شده و طبق آيه طبق آيه: گفت

اي كه جمع بين دو خواهر را  از آيه عليمنظور  2. كنيم ام اين كار را نمي است و من و خانواده
  :فرمايد است كه مي) سوره نساء 23(ي  آيه  تحريم كرده

 m������~�}�|l دو خواهر را با هم جمع ) اين كه  باالخره(و : يعني
  .آوريد

  :فرمايد است كه مي) مؤمنون/6(ي  ي ديگر آيه هدفش از آيه 
�m�e�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[l  

و از  3، كه در اين صورت جاي مالمت ايشان نيست، يا كنيزان خود مگر از همسران: يعني
ي زني كه شوهرش بميرد اين است كه  عده: تهامير مؤمنان گف  احكام است كه همين دسته 

اين  �معناي اين حكم علي ، 4بيشترين مدت از دو مدت تعيين شده براي عده را صبر كند
خداوند متعال در اين باره در سوره : شود ي دو آيه زير خاص مي است كه عام بودن بوسيله

  :فرمايد بقره مي

��m�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Al� �
  ). بقره/ ۲۳۴(

، گذارند ميرند و همسراني از پس خود به جاي مي مي) مردان(از شما  و كساني كه
  ).و عده نگاه دارند(روز انتظار بكشند  همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه

  : ي طالق فرموده در سوره

�m�¶�µ� �́³�²�±�°�¯�®�¬�«l)٤/طالق(  

                                           
  ف بن ابی شيبهصنبه نقل از م ۵۶۰االمام علی از  فقه -١
  .منبع سابق-٢
  .۲/۱۲۹و روضة الناظر  ۲/۴۴۵االحکام آمدی  -٣
  .۶/۱۰۶جصاص لل الفصول فی االصول -٤
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همچنين زناني كه هنوز عادت  اند و نهازنان شما وقتي كه نااميد از عادت ماهي :يعني
  .است  نان سه ماهآ  بدانيد كه عده، متردديد) ايشان درباره حكم عده(اگر ، اند ماهيانه نديده

اي شوهرش وفات كرد و قبل از چهار ماه و ده روز  اگر زن حامله �ي علي  طبق نظريه
، ي دوم عمل نكند وضع حمل كرده مدت چهار ماه وده روز را كامل كند و به عموم آيه

روز طول  دهي دوم آن را خاص كرده و اگر مدت حمل بيشتر از چهار ماه و  چون آيه
بنابراين هر . شود ي اول با آيه دوم خاص مي چون آيه، شود با وضع حمل تمام مي، كشيد

از ديدگاه ديگر علي  كه ، يك از دو آيه در يك صورت عام و در صورت ديگر خاص است
رود جانب احتياط را رعايت كرده تا بين  كند و احتمال مي ري را خاص ميهر يك ديگ �

  .1هر دو آيه هماهنگي ايجاد شود
وضع ، ي زني كه شوهرش وفات كرده در هر حالت اما قول راجح اين است كه عده

به دليل روايت كه صحت آن اثبات شده و از عبداهللا بن عتبه روايت است كه . حمل است
اين سعد كسي است كه در  –ارث به او خبر داد كه زن سعد بن خاله بوده سبيعه دختر ح

اين زن حامله  الوداع در حالي وفات نمود كه  و سعد در حجه –جنگ بدر شركت داشته 
وقتي از نفاس و آلودگي ، طولي نكشيد كه پس از وفات سعد وضع حمل كرد، است بوده

اش رفت و  ابوسنابل به خانه، كرد آمادهران خودش را براي خواستگا، دوران زايمان پاك شد
خواهي ازدواج كني؟ سوگند به خدا اگر تا  شايد مي، بينم چه شده كه تو را آراسته مي: گفت

اين را كه به من گفت : سبيعه گفت. تواني ازدواج كني چهار ماه و ده روز صبر نكني نمي
آمدم و  �اهللا  رسولشد خدمت شب كه ، به حالت سابقم بازگشتملباسهايم را جمع كردم و 

به من فتوا داد كه با وضع حمل عده تمام شده و دستور داد اهللا  رسول، در اين باره سؤال كردم
  2.ازدواج كن، اگر شرايط ازدواج برايت فراهم شده كه 

چون فردي مانند علي هرگز با حديث ، احتمال دارد اين حديث به علي نرسيده باشد
  .كند مخالفت نمي، است اهللا  رسولز ا  صحيح و ثابتي كه

  
  
  
  

                                           
  .١/٥٠االمام علي  فقه -١
 .۱۴۸۴/مسلم ش -٢
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  آشنايي با عادات و رسوم عربها و ملل همسايه -10
يهوديان و مسيحيان در هنگام  شناخت طبيعت و رسوم عربها و مّلتها و اقوام حوالي آنها مانند

كرد و  در آن زمان زندگي مي �علي ، نقش بسزايي در فهم قرآن كريم داشته، نزول قرآن
  .آشنا بود،  يا تأييد نموده ي از عادات و رسوم رايج كه قرآن از آنها نهي كرده وبا بسيار

  ابن وائل بر پدر فرزدق فخر فروشي كرد هر كدام وقتي كه : ابن حاتم روايت كرده
: زد و فرياد مي رفتبيرون  صاهللا  رسوللذا علي سوار بر قاطر سفيد ، يكصد شتر ذبح كردند

يابيم  بنابراين در مي. »اند شتران نخوريد كه به نام غير اهللا ذبح شدهاي مردم از گوشت اين «
، ها براي خدا نيست اين گونه ذبح كردن از عادات و رسوم عربها دريافته بود كه �كه علي

  :ي به همين دليل با استدالل به آيه. بلكه براي شيطان است
��m��J��I�H�G�F�E�D�C�B�Al)١)۳/مائده  

گوشت ، )جاري(خون ، مردار) خوردن گوشت(شما حرام است  بر) ! اي مؤمنان(
حيواناتي كه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام ديگران سر بريده ، خوك

  .شود

  فهم و درك قوي و گسترده -11
يافته   به آن شهرت �ها و امتيازاتي است كه علي  قدرت فهم و گستردگي درك از شاخصه

بسيار زيادي مؤيد اين حقيقت است و در اينجا روايتي به نقل از ابن جرير نقل  هاي و نمونه
در نماز صبح اين آيه را  �يكي از خوارج خطاب به سرورمان علي   :گويد كنيم كه مي مي

  :فرمايد قرائت كرد كه مي
��m� �̄®�¬�«�ª�©�¨��§�¦�¥�¤�£�¢�¡��l   

  ).۶۵/الزمر(    
ورزي كردارت  اگر شرك  است كه يش از تو وحي شدهبه تو و به يكايك پيغمبران پ

   .شود و از زيانكاران خواهي بود هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي(
  :فرمايد علي هم در حال نماز در جواب او اين آيه را قرائت كرد كه مي

��m�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×Ö�Õ�Ô�Ó�Òl )۶۰/روم(  

                                           
  ۱/۳۰رساله علي است كه هنوز منتشر نشده ، فهد بن عبدالعزيز الفاضل، تفسري امرياملؤمنني علي بن ايب طالب -١
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ايمان  هرگز نبايد كساني كه. ور مسلم حق استعده خدا به طو .پس شكيبائي داشته باش
تاب و توان و صبر و شكيبائي را ، و عدم ايمان ايشان(مايه خشم و ناراحتي تو گردند ، ندارند

  ).از تو سلب كند
اميرمؤمنان در استنباط احكام از قرآن كريم و فهم  است كه  مباني و اصولياينها برخي از 

از فرزندان مخلص و  است دوستداران و محبان علي كه معاني آن بكار گرفته و شايسته 
  .استنباط كنند با اقتداي به ايشان اين گونه ، مسلمانان اند

  ستفسير برخي آيات توسط اميرمؤمنان علي: ششم

  تفسير سوره ذاريات -1
) ابن الكواء(شنيدم : كنند كه گفت ثوري از حبيب ابن ابي صائب و او از ابي طفيل روايت مي

: در پاسخ فرمود، كند سؤال مي �m�¸�¶�µlي تفسير  علي ابن ابيطالب دربارهاز 
منظور ابرهاست و گفت منظور از : گفت �m�»�º�¹lمنظور بادهاست در تفسير 

�m�¾�½�¼l  كشتيهاست و منظور ازm�¡���~l هستند، 1فرشتگان .
ه و طبري در از ابي طفيل صحيح دانست  حاكم اين روايت را كه به صورت ديگري آورده

تخريج راههاي سند اين روايت تا علي بحثي طوالني ارائه نموده و عبدالرزاق همين روايت 
در  –در خدمت علي «: گويد ابي طفيل مي، روايت كرده �را به صورت ديگري از علي 

ي تفسير و  از من درباره.... از من بپرسيد: گفت كرد و مي بودم كه سخنراني مي –مسجد 
دانم در  اي نيست مگر اينكه مي ات قرآن سؤال كنيد كه به خدا سوگند هيچ آيهمفاهيم آي

در حالي كه پشت سر من  –ابن الكواء ، يا كوه  در دشت نازل شده، يا در روز شب نازل شده 
چيست؟ تا آخر روايت  �m�¸�¶�µl: گفت –بود و من بين او و علي بودم 
جهت آگاهي و افزايش معلومات سؤال ! تو واي بر: گفت �مذكور و در آن آمده كه علي 

نه به منظور بهانه و خيره سري و در همين روايت سؤال از چيزهايي ديگر غير از اين ، بپرس
  .2نيز هست

                                           
  .۴۸۶/حييي اليحيي ، اخلالفة الراشده -١
  .منبع سابق -٢
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   )۱۵/تكوير(�m�}�|�{�zl: تكوير 15ي  تفسير آيه -2
از » نحس«سعيد بن منصور با إسناد ). كنند سوگند به ستارگاني كه بامدادان غروب مي: (يعني

علي روايت كرده كه منظور از اين آيه ستارگاني است كه در شب طلوع و در روز غروب 
  .شوند كنند و ديده نمي مي

  ي نيكوكار ي زمين به خاطر مرگ بنده گريه -3
آن قسمت از زمين كه روي آن نماز ، ميرد اي نيكوكاري مي وقتي بنده: گويد مي �علي
زمين از كه عملش از آن باال رفته و همان قسمت از  كند و قسمتي از خواند گريه مي مي

�m�f�e�d�c: ي گريد و سپس در تأييد اين سخنش آيه آسمان هم برايش مي

�k�j��i�h�gl)سمان بر آنان گريست و نه زمين و نه آ  نه: يعني )۲۹/دخان
  ).دازندها بپر تا چند صباحي بمانند و توبه كنند و به جبران گذشته(بديشان مهلتي داده شد 

  قلب محل خشوع است و خوشرفتاري با مسلمان -4

   )۲/مؤمنون( �m�J�I�H�G�F�El: منظور از آيه: از امير مؤمنان پرسيدند
محل خشوع قلب است و : چيست؟ در پاسخ گفت)آناني كه در نمازشان خشوع دارند(

  .1به كسي نگاه نكني رفتار كني و در نمازت زير چشمي اينكه با مسلمان به نرمي

  دو دوست مؤمن و دو دوست كافر-5

��:ي از اميرمؤمنان پرسيدند منظور آيه �m�r�q�p�o�n�m�l
�sl )مگر ، يكديگر خواهند شد دشمنان، در آن روز، دوستان: (يعني: »)۶۷/زخرف

يكي ازآن دو  منظور دو دوست مؤمن و دو دوست كافرند كه : چيست؟ گفت) پرهيزگاران
افتد و  به ياد برادر مؤمنش مي، شود وقتي به بهشت مژده داده مي ،رود دوست مؤمن از دنيا مي

كرد و از كارهاي منكر نهي  فالن دوستم مرا به كارهاي خير امر مي! پروردگارا: گويد مي
از تو و پيامبرت اطاعت كنم و مرا از مالقات با تو آگاه  داد كه به من دستور مي، كرد مي

اكرام و احترام كن ، گمراه نكن و او را همانند من هدايتپس خدايا بعد از من او را ، ساخت

                                           
  .۱۱۴۸/ش ۴۰۳/الزهد بن مبارك -١
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: شود كند و در آنجا به آنها گفته مي ميرد هر دو را با هم در بهشت جمع مي و بعد از اينكه مي
: گويد دوست ديگر در تمجيد و ستايش دوستش مي، يكديگر را ستايش كند  يك از شما هر

از تو و پيامبرت اطاعت كنم و  داد دستور مي، كرد ميمرا به خير امر و از شر نهي ، پروردگارا
دوست و رفيق بسيار خوبي ، لذا برادر، به من گفت كه با تو اهللا تعالي مالقات خواهيم نمود

  . است بوده 
رسد و او را به آتش جهّنم مژده  يكي از دو دوست كافر به هالكت مي  ولي هرگاه

فالن دوستم مرا به شرارت و ! پروردگارا: گويد و ميافتد  در آنجا به ياد دوستش مي، دهند مي
از دستورات  داد كه كرد و دستور مي داد و از انجام خير و نيكي نهي مي بزهكاري دستور مي

گفت قيامت كجاست و مالقات با خدا چيست؟ پس  تو و رسولت نافرماني كنم و مي
ميرد هر دو در جهنّّم  ستش ميپروردگارا او را گمراه كن همانطور كه گمراهم كرد؛ وقتي دو

! پروردگارا: گويد مي. يكديگر را توصيف كنيد  :شود شوند و به آنها گفته مي با هم جمع مي
داد كه تو و رسولت را نافرماني  كرد و دستور مي مرا به شرارت و بدي امر و از خير نهي مي

و دوست و رفيق بسيار بدي  لذا برادر، كنم و به من گفته بود هرگز تو را مالقات نخواهم كرد
  .است بوده

  است زهد و پارسايي در قرآن بين دو كلمه -6
زيرا خداوند متعال ، است تمام زهد و پارسايي در قرآن بين دو كلمه: است گفته �علي
  : فرمايد مي

�m�È�Ç���Æ�Å�Ä�Ã�ÂÁ�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹
�Él )۲۳/حديد(  
از دستتان  ست دادن چيزي غم بخوريد كهاين بدان خاطر است كه شما نه بر از د: يعني 

خداوند هيچ شخص . است است و نه شادمان بشويد بر آنچه خدا به دستتان رسانده بدر رفته
  .دارد متكبر فخرفروشي را دوست نمي

از دست داده تأسف نخورد  ي قرآن كريم هر كس بر آنچه در گذشته  با توجه به اين آيه
، شود فريب نخورد و خودخواه و مغرور نشود ينده به او داده مياز نعمتها در آ و به آن دسته 

  1.به يقين كه چنين كسي زاهد و پارساي واقعي است

                                           
  .۳۷۶/فرائد الكالم، ۲۲۴/ين رسالة املسرتشد -١
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  تدبر اميرمؤمنان علي در نماز -7
ي رحمت را تالوت  شرح داده كه مستحب است وقتي نماز گزار آيه �امير مؤمنان علي

از عذاب ، عذاب را تالوت كندي  كه آيه از خداوند طلب رحمت كند و هنگامي، كرد
ي  شنيدم علي در نماز آيه: از عبد خير همداني روايت است كه گفت. خداوند به او پناه ببرد

�m�s�r�q�p�ol)تسبيح و تقديس كن پروردگار واال مقام خود  :يعني.)۱/اعلی
  .1را

، شبي به خدمت اميرمؤمنان علي بودم: از حجر بن قيس مدري روايت است كه گفت
  : ي كرد و آيه قرآن تالوت مي) تهجد(يدم در نماز شب شن

�m�s�r�q� �p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d
�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t
�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e
�¦�¥�¤�£�¢�¡���~��}�|�{�z�y�x�w�v��u

�¬�«�ª�©���¨�§l) 69- 58واقعه (  
كنيد  نچه كشت ميآ  آيا هيچ درباره«: فرمايد وقتي به اينجا رسيد كه خداوند مي

البته شما : سه مرتبه گفت �علي » ؟ رويانيم يا ما مي ، رويانيد آيا شما آن را مي  ايد؟ انديشيده
  .! اي پروردگارا

، جهانيد مي) به رحم(اي كه  آيا درباره نطفه :صورت است و معني آيات فوق بدين
؟ما در ميان  آفرينيم يا ما آن را مي و، آفرينيد را مي آيا شما آن ؟ايد ايد و دقت كرده انديشيده

و كسي بر ما چيره (شود  ايم و هرگز بر ما پيشي گرفته نمي شما مرگ را مقدر و معين ساخته
اين است كه گروهي از شما را ) از قانون مرگ(هدف ). رود گردد و از دست ما بدر نمي نمي

دانيد  شما را در جهاني كه نمي) سرانجام(و ببريم و گروه ديگري را جاي آنان بياوريم 
 كرده ايد ايد و آن را لمس اين جهان را ديده(شما كه پيدايش نخستين . آفرينش تازه ببخشيم

و آفرينش جهان ديگر را بر آفرينش (گرديد  يادآور نمي  پس چرا، ايد دانسته) و اوضاع آن را
آيا شما آن را   ؟ايد كنيد انديشيده كشت مينچه آ آيا هيچ درباره). ؟كنيد اين جهان قياس نمي

                                           
  ۱/۱۴۶و سنن صبحري  ۴/۱۱۸احمللي  -١
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اي تبديل  اگر بخواهيم كشتزار را به گياه خشك و پرپر شده؟ رويانيم يا ما مي ، رويانيد مي
ما :) حيران و اندوهناك خواهيد گفت. (اي كه شما از آن در شگفت بمانيد گردانيم بگونه مي

آخر چيزي (! هستيم) از رزق و روزي(ه بهر نصيب و بي بلكه ما بكلي بي! واقعاً زيانمنديم
نوشيد  بي كه ميآ  آيا هيچ درباره). ايم چيز و بيچاره شده بي و است  براي ما نمانده

   ؟ آوريم يا ما آن را فرود مي ، آوريد آيا شما آب را از ابر پائين مي؟ايد انديشيده
��m�¼�»�º�¹: فرمايد سپس آيات بعدي را تالوت كرد كه مي �̧�¶�µ

¾�½���Á�À�¿l )69- 68/واقعه(  
يا ما   آوريد آيا شما آن را از ابر فرود مي، نوشيد آيا ديديد آن آبي كه مي( 

و سپس ! پروردگارا بلكه تو فرودآوري: را كه تالوت كرد؛ سه بار گفت) فرودآوردگانيم
 آيا شما درخت، افروزيد آيا ديديد آتشي كه مي: (فرمايد آيات بعدي را تالوت كرد كه مي

  )يا ما پديد آورندگانيم ، آن را پديد آورديد
  .1»پروردگارا، بلكه تو: سه بار گفت �علي

  ي شعراء سوره 89-88در مورد آيات  �تفسير علي -8
  : فرمايد در مورد آيات ذيل كه مي �علي
�m�g�f��e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Zl   

ر آخرت به دست ي عمل صالح د مال و فرزندان كاشت دنياست و نتيجه: چنين گفت
  2.است آيد كه خداوند هر دو را با هم به كساني از بندگانش داده  مي

                                           
 .۲۳۷۲۲/۸الدر املنثور سيوطي  -١
  .كه تا حبال منتشر نشد  یرساله دانشگاه ۶۶۱/۲العزيز فاضل عبد، تفسري امري املؤمنني علي -٢



  مبحث چهارم
 صاهللا  رسولهمراهي و مالزمت علي با 

اين . خواندن و نوشتن را آموخته بود، ساكن مكّه بود و در آن جامعه بي سواد �علي
دانش و خداوند او را توفيق  ي شديد او از كودكي به علم و است بر عالقه ياي واضح نشانه

زندگي كند و با دست مبارك  صي رسول خدا  كودكي و در خانه اوايلاز  داد كه 
كرد و  به او بيشتر توجه مي صاهللا  رسولبعد از مسلمان شدن ، شودتربيت  صاهللا  رسول
ش را و پشتيبان بسيار با قدرتي بود كه در شخصيت او تأثير گذاشته بود و تواناييهاي حامي

اش را  عقل و انديشه، قلب و روانش را پاك، هايش را شكوفا و فعال كرده استعدا، صيقل داده
بود  صاهللا  رسولدر مكّه و مدينه همراه و مالزم  �علي. منور و روحش را زنده كرده بود

، كرد هاي قرآن تربيت مي اصحابش را طبق برنامه كه صاهللا  رسولو به شاگردي در خدمت 
و فرهنگش از تربيت در علم و  �قرآن سرچشمه جوشاني بود كه علي . و شيفته بودحريص 

نازل  صاهللا  رسولگرفت و آيات قرآن بتدريج و بر حسب حوادث و وقايع بر  آن كمك مي
گرفتند و در فهم آن به تدبر و تعمق  ياد مي شد و آنها را بر اصحابش كه مفاهيم قرآن مي
قرآن ژرفترين . كرد تالوت مي، گرفتند مبادي و اصول آن قرار مي پرداختند و تحت تأثير مي

يكي از كساني بود كه تحت تأثير �دلها و روحشان گذاشت و علي ، عقلها، نهاتأثير را بر جا
از همان  �علي . تعاليم و توجيهات نبوي را آموخته بود صاهللا  رسولتربيت قرآن بوسيله 
 صاهللا  رسولداد و همواره مالزم و همدم  اهميت مي، رآنفهم و تدبر ق، آغاز اسالم به حفظ

هاي  تا آنجا كه تمام آيات و سوره، گرفت ياد مي شد به خوبي بود و هر آنچه را بر او نازل مي
و تربيت او خير فراواني به دست  صاهللا  رسولقرآن را حفظ كرد و از بركت همراهي 

هاي نبوي در  ي تبحر و مهارت در شيوه هبعداً يكي از خلفاي راشدين شد و شيفت، آورد
 صاهللا  رسوللذا علم و معلوماتي وسيع و شناختي فراگير از سنّت ، جنگها و صلحها بود

و معرفت مقاصد اين دين بزرگ را آموخته بود و بين تربيت ، علم، اهللا رسولداشت و از 
اين رابطه تأثير بسزايي ي دوستي محكم و استوار ايجاد شده بود كه  رسول خدا و علي رابطه

و آموزشي ممتاز بين معلّم و شاگرد دارد و نتايج  در فراهم نمودن شرايط و فضاي علمي
را بسيار دوست  صرسول خدا  �علي ، و فرهنگي بسيار خوبي در پي خواهد داشت علمي

حاضر بود در ، كرد مي صداشت و قلبش وابسته به او بود و جانش را فداي رسول خدا  مي
  .ه نشر و گسترش دعوتش جانش را ببخشدرا
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  امير المؤمنين و مقام نبوت: اول
، آنها ابالغ شدهاند و به  را دريافتهاهللا  رسولنهايي كه رسالت خداوند سبحان بر جن و انسا

آيات قرآن به اين . ايمان بياورند و آنچه بر او نازل شده  صواجب كرده كه به پيامبر
ايمان به خدا  قرآن ،آن را مورد تأكيد قرار داده و در موارد متعدد حقيقت مهم گواهي داده و

  :فرمايد از جمله خداوند متعال مي، را با هم ذكر كرده است صاهللا  رسولو ايمان به رسالت 
�m�¡��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r

�±�°� �̄®�¬�«�ª�©� �̈ §¦�¥�¤� �£�¢
�µ� �́³�²l)۱۵۸/اعراف(.  

اعم از عرب و عجم و (من فرستاده خدا به سوي جملگي شما : بگو) به مردم(! اي پيغمبر
جز او معبودي . نها و زمين از آن او استاسمآ  خدائي كه. هستم) سياه و سفيد و زرد و سرخ

آن ، اش پس ايمان بياوريد به خدا و فرستاده. گرداند ميراند و زنده مي او است كه مي. نيست
از او پيروي كنيد تا . دارد ايمان به سخنهايش به خدا و  اي كه پيغمبر درس نخوانده

  . يابيد هدايت
يهودي   األمة  يسمع يب أحد من هذه ال، د بيدهوالذي نفس حممّ «: فرمودند صرسول خدا

  .1»ارال كان من أصحاب النَ إيؤمن بالذي أرسلت به   ميوت ومل  وال نصراين مث
يهوديان و  از، از اين امت ن ذاتي كه جان محمد در دست اوست هيچ كسسوگند به آ

از دوزخيان  مسيحيان نيست كه رسالت من به گوشش برسد و ايمان نياورد مگر اين كه
  .خواهد بود

اجماع دارند بر  همانگونه كه ، واجب استاهللا  رسولايمان به ، اجماع اين امت اسالم به 
شود و بدان ايمان  حجت بر او تمام صكه با رسالت محمد) انساز جن و (اينكه هر كس 

مستحق عذاب ، در ميانشان مبعوث شده و كفر ورزيدند صهمانند كساني كه پيامبر، نياورد
اين اصلي مورد اتّفاق بين صحابه و تابعين و پيشوايان ديني است و حتّي ، خداوندي هستند

   2.هاي غير اهل سنّت و جماعت نيز بر اين اصل اتفاق دارند فرقه
هاي آن را با گفتار و  ق مقام و منزلت نبوت را رعايت كرد و شاخصهامير مؤمنان علي ح

اينها را به مردم آموزش دهد و ايشان را با   داد و به شدت عالقمند بود كه رفتارش شرح مي

                                           
  .كتاب االميان  ۹۳/۱مسلم  -١
  .۷۲/۱ء الكتاب و السنهضو امته يف  یالنيب عل حقوق -٢
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: فرمود پيروي كنند و مي صاهللا  رسولاز   كرد كه گفتار و رفتار و تأييداتش تشويق مي
  .«1ا أفضل السننإوا بسنته ففضل اهلدى واستنّ أ اإف، كمواقتدوا دى نبيّ «

چرا كه راه و روش او افضلترين راه و روشهاست و به ، به راه و روش پيامبرتان اقتدا كنيد
  .»سّنتش پايبند باشيد كه فاضلترين سّنتهاست

  اطاعت از رسول خدا واجب و عمل و پايبندي به سنّتش ضروريست -1
� :آيه شده و از كساني بود كه تربيت  صاهللا  رسولعت از بر وجوب اطا �اميرمؤمنان علي

�m�GF�E�D�C�B�Al)80/نساء(  
را تالوت و حفظ ) است اطاعت كرده كند بي گمان از اهللا هركس از پيامبر اطاعت مي(

اطاعت از خداوند   يك سري آيات از قرآن كه اين آيه و، نمود و به خوبي درك كرده بود
را اطاعت از  صخداوند اطاعت از پيامبر -مرتبط كرده صاهللا  سولرمتعال را با اطاعت از 

اي واضح است براي بندگان خدا تا بدانند  اشاره - است يكي قرار داده خود دانسته و هر دو را
اين   و آياتي كه صاهللا  رسولاطاعت از خداوند محقق نخواهد شد مگر با اطاعت از  كه

  .2سيار استب، دهد حقيقت را مورد تأكيد قرار مي
واجب  صاهللا  رسولاطاعت از  آموخته بود كه اهللا  رسولتربيت تحت  �اميرمؤمنان علي

آورده و بدان مبعوث شده  صاست و بايد فرد مسلمان از آن شريعت و منشوري كه پيامبر
كند و  امت را توجيه مي در اين زمينه  صاحاديث پيامبر. پيروي و به سنّتش اقتدا كند

سعادت و نيك بختي دنيا و ، آنها عمل و پايبندي كنند اگر به  كرده كه   ا شكوهارشادهايي ب
احاديثي كه در ، شوند آخرت برايشان محقق خواهد شد و به ياري خداوند موفق و سربلند مي

اند از ويژگي كثرت و تعدد و تنوع عبارت و اسلوب برخوردار است و  اين زمينه ذكر شده
  .است ثال براي امت بيان شده برخي روايات در قالب م

از ويژگيهاي مخصوصي كه بر تأكيد و شرح و توضيح اين امر بيشتر  ترديدي نيست كه
، كه براي كساني كه آيات و روايات را با هواهاي نفساني خويشاست اي  به گونه، افزايد مي

ان معنا و ي فاسدش گذارد كه با نظريه مجال و فرصتي باقي نمي، كنند تأويل و تحريف مي
يك  از  اين احاديث عليرغم عبارت و تعدد اسلوبها همه ، مفهوم اين روايت را عوض كنند

                                           
  ).٧/٣١٩(البداية والنهاية  -١
  .۷۴/۱حقوق النيب علي امته  -٢
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واجب و پيروي از شريعت  صاهللا  رسولاطاعت از   كنند و آن اين كه معنا و مفهوم بحث مي
ز اين امر تأكيدي است بر تحذير ا باشد و تشويق به  الزم و ضروري مي، آورده اي كه  و برنامه

عالوه بر اينكه نافرماني از دستورات و اوامر او حرام است و تهديد و ، صمخالفت با پيامبر
  .كند او را نافرماني مي وعده وعيدهاي شديد در مورد كسي كه 

يدخلون  كل أمىت«: فرمايد است كه مي صاهللا  رسولي  ي اين احاديث فرموده از جمله
  »ة إال من أىباجلنّ 

اي رسول خدا : پرسيدند. كند انكار مي  شود بجز كسي كه هشت ميتمام امت من وارد ب
هركس : (يعني» من اطاعين دخل اجلّنة و من عصاين فقد أيب«: كند؟ فرمود چه كسي انكار مي

شود و هر كس از من نافرماني كند از ورود به بهشت  از من اطاعت كند وارد بهشت مي
  .1)زند سرباز مي

است كه به سّنتش ايمان آوريم و بدون چون و چرا قبول  اين صاهللا  رسولاطاعت از 
بدون حيله ، هر كس از مسائل ديني چيزي برخالف سنّت بيان كرد. عمل كنيم  كرده و به آن

  2.رد كنيم، اي كه واقعاً باطلند و نيرنگ براي رد سّنتها با تأويالت بي پايه و خودساخته
: فرمايد بوده و مياهللا  رسولفراد صحابه به سنّت ترين ا ترين و پايبند امير مؤمنان از حريص

كه ! بدانيد«: فرمايد ونيز مي 3» را به خاطر قول كسي ديگر ترك نكردم من هرگز سنّت پيامبر«
هر چه در توان  صاما به كتاب خدا و سنّت محمد، شود من پيامبر نيستم و به من وحي نمي

پايبند  صاهللا  رسولد است كه به سنّت الگويي جاوي �و علي» كنم داشته باشم عمل مي
  4.است آن دعوت داده بوده و مردم را به 

و پيروي از سنّت  صهمين عقيده و تصور واضح نسبت به اهميت اطاعت از رسول خدا
درنقل و . مطابق سنّت بوده و آنهمه در عمل به سنّت پايبند بود �او است كه تمام رفتار علي

حديث  صاهللا  رسولهر گاه به شما از «: كرده و فرموده ميروايت سنّت تالش و دقّت 
اگر از آسمان واژگون بيافتم برايم محبوبتر است از اين كه به نام او  بدانيد كه ، روايت كردم
  .5».دروغ بگويم

                                           
  .۷۲۸۰/خباري ش -١
  .۱۵۳/۱صحيح ابن حبان -٢
  .۴۲۱/۳فتح الباري -٣
  ۵۵۶/۲الشفا قاضي عياض  -٤
  .۱۵۸/۶فتح الباري  -٥



 سلي مرتضي ع     130
  

 

هر چه خواست خدا بود از آن نفع ، شنيدم حديثي مي صاهللا  رسولاز  هرگاه «: فرمود
، خورد بعد از اين كه قسم مي، دادم شنيدم او را سوگند مي ديگر مياز كسي   بردم و هرگاه مي

  .1»كردم او را تصديق مي
: فرمود كرد و مي بود مبارزه مي صبا هر چه مخالف پيروي از پيامبر �امير مؤمنان علي

  .»تر بود مسح زير خُف از باالي آن شايسته، بود اگر دين به رأي مي«

   صاهللا  رسولوت در مورد داليل نب �سخن علي -2
داد كه برخي از آنها  را براي مردم شرح مي �اهللا  رسولداليل حقّانيت نبوت  �علي

  :عبارتند از

  صبركت دعاي پيامبر  -الف 
پروردگارا اگر : گفت در حالي به عيادتش آمد كه مي �پيامبر، يك روز علي بيمار شد

بيماريم را شفا ده و اگر آزمايش  مرا راحت كن و اگر نرسيده، است وقت مرگم فرا رسيده 
  .»! است به من توفيق صبر عنايت فرما

! گفتاهللا  رسول. چه گفتي؟ علي دوباره كلمات مذكور را تكرار كرد: فرمود �پيامبر
» برخيز«: سپس خطاب به علي فرمود! پروردگارا او را عافيت ده! او را شفا ده: ! پروردگارا

  2.هرگز به آن بيماري مبتال نشدم بلند شدم و ديگر: گويد علي مي
، در جنگ خيبر نيز براي علي كه بيمار بود صاهللا  رسولدر ادامه ذكر خواهيم نمود كه 

  .دعا كرد

  هاي آينده از پيروزي �اهللا  رسولخبر دادن  -ب 
اگر از آسمان واژگون بيافتم ، نقل قول كنم صاز رسول خدا هرگاه«: فرموده �علي

) مخالفين(از مسايل بين خود و شما  هرگاه، كه به نام ايشان دروغ بگويمبرايم محبوبتر است 
در «: فرمايد شنيدم كه مي صاهللا  رسولو از  3.جنگ فريب و تاكتيك است قطعا، حرف زدم

از قول پيامبر به شما روايت   بي خرد خواهد آمد كه، كم سن و سال آخر الزمان قومي

                                           
  .۱۳۹۵/سنن ابن ماجه ش -١
  .ا حتقيق امحد شاكر اسناد اين روايت صحيح است ۲/۱۵۱مسند امحد  -٢
  .۶/۱۵۸فتح الباري ، ۰۱۱۷/اهللا  لیج علي يف الدعوة امنه -٣
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ي كمان بيرون  كه تير از چله) شوند مرتد مي(شوند  آنچنان از اسالم بيرون مي، كنند مي
چون به هر ، بكشيد، يافتيد لذا هر جا آنان را. رود هايشان پايين نمي ايمانشان از حنجره، رود مي

  1.آنها را بكشد در قيامت پاداش داده خواهد شد كس كه 

  پيروز شدن با ترس و وحشت دشمنان از او -ج
 صاهللا  رسولبه روايت از  �اين است كه علي ص اهللا رسوليكي از داليل نبوت 

: ما هو؟ قالاهللا  رسوليا  :فقلنا، يعط أحد من األنبياء أعطيت ما مل«: گويد ايشان فرمودند مي
وجعل الرتاب يل طهورًا وجعلت أمىت ، ومسيت أمحد، وأعطيت مفاتيح األرض، نصرت بالرعب

: گفتم، است يك از پيامبران داده نشده هيچ است كه به به من چيزهايي داده شده(» خري األمم
خدا رعب و هراس از مرا در دل دشمنانم انداخت و : آنها چه هستند؟ فرمود، اي رسول خدا

خاك ، احمد نام گذاري شدم به اسم ، با آن ياريم كرد و به من كليدهاي زمين داده شده
  2.است ا قرار داده شده برايم وسيله پاك كننده قرار داده شده و امتم بهترين امته

  خاتم نبوت  -)د
يكي از صفات ايشان را وجود مهر نبوت ذكر كرده كه  صاهللا  رسولعلي در توصيف 

ي  ي مبارك مهر و نشانه بين دو شانه: علي گويد. ، واضحترين داليل حسي بر نبوت او است
شناختند و آن برآمدگي  اهل كتاب آن را مي هايي بود كه  اين عالمت از نشانه 3.نبوت بود

اندازي تخم  شد به  هرگاه كوچك مي، قرمز رنگي بود كه در كنار شانه چپش قرار داشت
  .4يك دست بود شد به اندازه كبوتري بوده و بزرگ كه مي

  صسالم كردن كوهها به رسول خدا -)هـ(
، رفتيم يكي از بخشهاي بيرون مكّه وقتي در، در مكّه بوديم صبا پيامبر: گويد مي �علي

سالم ، اهللا رسوليا  السالم عليك«: گفتند مگر اينكه مي، كرد با هيچ كوه و درختي برخورد نمي
  5.»بر تو اي رسول خدا

                                           
  .از آا حبث خواهد شد اينها خوارجند كه در ادامه، ۱/۲۸۱خباري كتاب املناقب  -١
  .۳۳۵ش، صحيح خباري -٢
 كتاب املناقب،  خباري، ۱۱/۵۱۳مصنف ايب شيبه  -3
  .۵۶۳ – ۶/۵۶۱فتح الباري -٤
  .صحيح االسناد -۲/۶۲۰تدرك املس، ۵/۹۳املناقب : سنن ترمذي كتاب -٥
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  صاهللا  رسولتشويق مردم به پيروي از راه و روش  -3
كرد و در سخنراني  تشويق مي صاميرمؤمنان علي مسلمانان را به پيروي از راه و روش پيامبر

، تان پايبند باشيد به دين«: فرمود، ايراد كرد، 1)روستايي است در سه ميلي مدينه(ه كه در ربذ
به دستورات پيامبرتان عمل كنيد و پيرو سنّتش باشيد و هر چه را قرآن تأييد كرده الزم بدانيد 

  . 2»و هر چه تأييد نكرد رد كنيد
سا و سودمندي ايراد يارانش سخنراني ر پس از بازگشت اميرمؤمنان از جنگ خوارج براي

در اين سخنراني به صورت ، كرد ي تمام خيرها بود و از شر ممانعت مي كرد كه در بردارنده
به «: و تشويق به پيروي از سنّت فرمود و گفت صالتزام به راه و روش پيامبر ضمني دستور به 

به سّنتش عمل  ترين و بهترين راه و روشهاست و راه و روش پيامبرتان اقتدا كنيد كه شايسته
  3.كنيد كه بهترين سّنتهاست

اصحابش را به   موجب نشد كه، هاي داخلي و حوادثي كه در دوران علي اتّفاق افتاد فتنه
از ، داشت آنها را از انواع بدعتها برحذر مي همواره  4.خير دعوت ندهد و از انواع شر منع نكند

از طريق شريعت واجب شده و  موري كه بي گمان پيروي از ا: فرمود آنان مي جمله خطاب به 
هر نو پيدايي بدعت است و ، اند استقامت بر آنها بهترين اعمال است و بدعتها برترين گناهان

هر كسي بدعت بوجود بياورد قطعاً دينش را ضايع كرده و ، اند تمام نوپديدآورندگان مبتدع
ا به وجود آوردن آن بدعت هيچ بدعتگزاري نيست كه بدعتي را بوجود بياورد مگر اينكه ب

  5.كند سنتي را ترك 

  و برخي از حقوق ايشان بر امت صاهللا  رسولبيان فضيلت  -4
، در سخنانش خطاب به مسلمانان در مورد فضايل رسول خدا سخنها گفته �امير مؤمنان علي

ت اين است كه فضيل از مواردي كه خداوند به اين امت فضيلت داده «: فرمايد از جمله مي
، حكمت، آنان قرآن پيامبر به ، است آنان اختصاص داده بعثت محمد را در ميان آنها و به 

                                           
  .۳/۲۴معجم البلدان  -١
  .۷/۲۴۶البداية و النهاية  -٢
  .۷/۳۱۹البداية و النهاية  -٣
  ۷/۳۱۹البداية و النهاية  -٤
 ۷/۳۱۹لبدايه و النهايه ا -٥
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فرائض و سنّت را آموزش داد تا پاك و پاكيزه باشند و از غم و اندوه نجاتشان داد تا ستم 
رحمت و ، خداوند متعال او را به سوي خود برگرداند، وقتي از تمام اينها فارغ شد، نكنند

  :برخي از حقوق پيامبر به شرح زيراند» .خداوندي نثار روحش بادبركات 

واجب است صادقانه از او نقل روايت كنند و از دروغ گفـتن بـه نـام او     -الف
  برحذر باشند

. داشت شديداً مردم را برحذر مي صاهللا  رسولاز دروغ گفتن به نام  �امير مؤمنان علي 
رسول : گفت علي ابن ابي طالب شنيدم كه مياز : از ربعي بن فراش روايت است كه گفت

به نام من دروغ نبنديد كه هر كس به نام من دروغ ببندد قطعاً وارد جهّنم خواهد «: خدا فرمود
  .است و از نقل دروغ آگاهانه نيز بر حذر داشته» ! شد

هركس از قول من حديث روايت كند در حاليكه «: روايت است كه فرموداهللا  رسولاز 
  1.»شود يكي از دروغ گويان محسوب مي آن فرد نيز، د آن حديث دروغ استدان مي

  شود بايد اجتناب كرد مي صاهللا  رسولكه موجب تكذيب  از عوامي -ب
شود  اي كه موجب مي از هر مسئله اينكه  كرد به  مردم را ارشاد مي �امير مؤمنان علي

روايت است كه  صاز پيامبر. ينددوري نما، را دروغگو بپندارند و تكذيب كننداهللا  رسول
نقل را مردم احاديثي  به: (»يكذب اهللا و رسوله؟  نأحتبون أ، يعرفون حّدثوا الناس مبا«: فرمود

  .2اهللا و رسولش تكذيب شود آيا دوست داريد كه ، كنند كنيد كه درك مي
ن كنند و اي فهمند و درك مي اين است كه مي يعرفون كه در حديث آمده  معناي واژه

امام احمد از . روايت دليلي است بر اينكه متشابهات را نبايد در حضور مردم ذكر كنيم
  .دانست و معتقد بود كه هر حديثي را نبايد براي مردم نقل كرد كساني است كه مكروه مي

كند نبايد براي عموم مردم  گويد رواياتي كه به ظاهر خروج عليه حاكم را تشويق مي مي
. است  نقل كردن روايات صفات براي هر كس مكروه: گويد الك ميامام م. بيان كرد

 –است و پيش از اينها همانطور كه ذكر شد  نقل روايات غريب مكروه : گويد ابويوسف مي
اين  دانست و از حذيفه نيز چيزي شبيه  ها را براي هر كس ناپسند مي ابوهريره نقل روايات فتنه

ن روايات اين است كه به ظاهر بدعتي را تأييد و تقويت اند و قاعده تشخيص اي روايات كرده

                                           
  .صحيح است: آلباين گويد – ۱/۱۳سنن ابن ماجه  -١
 .۱/۴۸ –خباري كتاب العلم  -٢
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رود به  لذا نقل كردن آن براي كسي كه بيم مي، كند در حالي كه مراد آن ظاهر نيست مي
  1.امري شايسته نيست، كند ظاهر آن عمل مي

  اهللا  رسولحسن ظن به حديث  -ج
ديث نقل كردند نسبت به براي شما ح صاهللا  رسولاز  هرگاه «: فرمود �اميرمؤمنان علي
  .2ترين و پاكترين معنا و مفهوم را در نظر داشته باشيد يافته هدايت، آن حديث بهترين

   صدرود فرستادن به پيامبر -د
  : فرمايد خداوند متعال مي

�m�p�o�n�m�l�k�j�i�hg�f�e�d�c�bl��� �
  ).56/احزاب(��������������������������������

شما هم بر او درود بفرستيد ! اي مؤمنان، فرستند يغمبر درود ميخداوند و فرشتگانش بر پ
  3.و چنان كه بايد سالم بگوئيد

اين خبر را خداوند سبحان پيرامون مقام و منزلت بنده و رسولش در پيشگاه خود اعالن 
كند و مالئكه نيز بر او  ي مقرّبش ستايش مي اش را در ميان مالئكه خداوند اين بنده، دارد مي

دهد كه بر او درود و  سپس خداوند متعال ساكنان عالم سفلي را دستور مي، فرستد د ميدرو
آنهايي كه در عالم عليا و عالم سفلي (اهل آسمان و زمين   سالم بفرستند تا ستايش همه

  4.بر او جمع شود) هستند
كس نام هر : فرمايد دهد و مي را مورد تأكيد قرار مي صاهللا  رسولعلي درود فرستادن به 

كند كه  روايت مي صاز پيامبر، را بشنود و بر او درود نفرستد بخيل است صاهللا  رسول
در ) رسول اهللا(بخيل كسي است نام من : (5»يصلِّ علي لبخيل الذي ذُكرت عنده فلم«: فرمود

  .)حضورش برده شود و بر من درود نفرستد
  

                                           
  .من خص بالعلم قوماً دون قومٍ  باب ۱/۴۲۵فتح الباري  ١ -

  .اسناد آن صحيح است –امحد شاكر  ۲/۲۱۱مسند امحد  -٢
 .و درود مالئكه دعا است، ستايش از او در ميان مالئكه ،درود خداوند -٣
 .۱۲۹/منهج علي بن ايب طالب يف الدعوه ۳/۵۰۸تفسري ابن كثري  -٤
 .اين حديث صحيح است – ۳/۱۷۷صحيح سنن ترمذي  ٥
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  صاهللا  رسولمحبت علي نسبت به  –ـه
  :مايدفر خداوند مي

 � m�t�s�r�q�p�o�n�m� � l�k
�`�_�~�}�|�{�z�y�x��w�v�u

�m�l�k�j�i�h�gf�e�d�c�b�al )24/توبه(  
اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و قبيله شما و اموالي كه فراچنگش : بگو
مورد ترسيد و منازلي كه  رونقي آن مي بازاري و بي از بي  ايد و بازرگاني و تجارتي كه آورده

در انتظار ، او محبوبتر باشد  اينها در نظرتان از خدا و پيغمبرش و جهاد در راه، عالقه شما است
خداوند كسان ). فرستد و عذاب خويش را فرو مي(كند  باشيد كه خداوند كار خود را مي

  .نمايد هدايت نمي) به راه سعادت(نافرمانبردار را 
و واضح است كه به  صتعالي و پيامبرش اين نصي آشكار است بر وجوب محبت اهللا

ها ترجيح دهيم و مقدم  دليل همين آيه واجب است محبت و دوستي اين دو را بر تمام محبت
  1.شماريم و در اين مسئله هيچ اختالفي بين امت نيست

  : فرمايد همچنين خداوند مي

�m�m�l�k�j�ih�g�f�e�d�c�b�a����`�_�^l� �
  ).۳۱/آل عمران( 

از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و ، داريد خدا را دوست مي اگر: بگو
  .گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است

چون خداوند  صاي است به وجوب محبت پيامبر اين آيه به صورت ضمني اشاره 
يروي از دليل روشن و برهان قاطع بر صداقت در ادعاي دوستي خداوند متعال را پ، متعال
، محقق نخواهد شد مگر بعد از ايمان آوردن به او صاهللا  رسولدانسته و پيروي از اهللا  رسول

محقق نخواهد شد مگر بعد از تحقق شروط مخصوص كه آنهم دوست  صايمان به پيامبر
فو الذي «: از ابوهريره روايت است كه رسوالهللا فرمود. است صي پيامبر داشتن صادقانه

سوگند به ذاتي كه جانم : (»يؤمن احدكم حّيت اكون احّب اليه من ولده و والدهال! نفسي بيده

                                           
 .۸/۹۵سري طربيتف -١
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فرزندان و پدر و  از شما ايمان ندارد تا آنكه من در نزد او از هيچيك، در دست اوست
  ).باشممادرش محبوبتر 

به دليل . را دوست داشتند صاهللا  رسولترين و بهترين شكل  بدون ترديد صحابه به كامل
بديهي است كه صحابه نسبت به ديگران قدر و ، محبت و دوستي ثمره شناخت است اينكه

او را  در نتيجه ، آگاهتر بودند شناختند و از همه در اين زمينه  را بيشتر مي صاهللا  رسولمنزلت 
  1.داشتند بيشتر از ديگران دوست مي

به خدا او در نزد ما سوگند : چگونه بود؟ فرمود صمحبت شما با پيامبر: از علي پرسيدند
اين ويژگي ، 2مادران و از آب سرد براي فرد بسيار تشنه محبوبتر بود، پدران، اوالد، از اموال

اختصاص دارد و هيچ كسي ديگر از چنين خصوصيت و امتيازي  صاهللا  رسولمطلقاً به 
  .برخوردار نيست

  شناخت دقيق و فراگير از خوبيها و شاخصهاي شخصيت نبوي -5
از روحيه  صخانوادگي و همزيستي طوالني و بررسي دقيق آنچه خداوند براي پيامبر روابط

ياري  را �اميرمؤمنان علي، اختصاص داده بود و خوبيهاي اخالق و اميال و گرايشها پيامبرانه 
يابد و بتواند  هايش دست و ويژگي صكرد كه به شناختي دقيق و فراگير از شخصيت پيامبر

به خوبي توصيف نمايد و جوانب ظريف و حساس سيره و رفتارش را اين خصوصيات را 
نقل  صاز علي در توصيف اخالق و سلوك پيامبر  اين واقعيتها در روايتي كه، متذّكر شود

  .خورد به چشم مي ،استشده 

  توصيف صفات ظاهري: الف
د و رسول خدا نه بيش از حد بلند ق: گويد مي صاميرمؤمنان علي در توصيف رسول خدا

. هايش سرخ متمايل به سفيدي بود گونه، دستها و پاهايش درشت و قوي بود، نه كوتاه قد بود
چنانكه گويي از سرازيري ، داشت به سرعت گام برمي، از زير گلو تا ناف رشته مويي بود

  3.هيچ گاه كسي را مانند او نديدم، آيد پايين مي

                                           
 .۱/۳۱۴حقوق النيب علي امته  -١
 .قاضي عياض ۲/۵۶۸الشفاء -٢

 .اسناد اين روايت صحيح است چاپ الرساله ۷۴۶۸/ش، ۱/۹۶مسند امحد  ٣ -
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چشماني ، سري با شكوه ص اهللا رسولكند كه  محمد بن علي از پدرش روايت مي
رنگي ، چشمانش متمايل به سرخي بود و ريش انبوهي داشت، درشت با مژگاني بلند داشت

رفت چنان با هيبت حركت  قتي راه ميو .گلگون و دست و پاهاي درشت و قوي داشت
كرد با تمام اندام  كه رو به كسي مي رود و هنگامي اي باال مي تپه ازكرد كه گويي  مي

  1.كرد رومي
را  صاهللا  رسولكند كه هرگاه علي  روايت مي) از فرزندان علي(ترمذي از محمد 

چهار ، بيش از حد قد بلند و قد كوتاه و در خود فرو رفته نبود«: گفت مي، كرد توصيف مي
نه بسيار ، گيسوانش نه چندان درهم و فرخورده و نه چندان آويخته و فروهشته بود، شانه بود

در عين حال صورتش متمايل به گردي بود ، د بود و نه صورتي كامالً گرد داشتفربه و تنومن
رفت چنان  وقتي راه مي، دست و پاهاي قوي و درشت داشت، و سفيد و گندمگون بود

گرداند كامالً و با  وقتي رو برمي، آيد كرد كه گويي از بلندي به پايين مي محكم حركت مي
  .اندگرد تمام اعضاء و اندام رو بر مي

را پس از وفات ايشان تشريح كرده كه  صاهللا  رسوليكي از صفات  �اميرمؤمنان علي
است بجز كساني كه در غسل بدن مباركش با او  كسي غير از او از اين صفتش آگاهي نداشته

از  –. است پس از وفات نيز بدني پاك و پاكيزه داشته صاهللا  رسولو آن اينكه  2بودند
دقّت كردم ، ايشان را غسل دادم –اهللا  رسولپس از وفات «: ه گفتروايت است ك - �علي

ولي خود و پدر و مادرم فدايش شويم ، هم دارد صاهللا  رسولها دارند  ديگر مرده  ببينم آنچه
هم در حال حيات و پس از ، پس سالم و درود خدا بر او باد، هيچ چيز از او مشاهده نكردم

  .3وفات همواره پاك و پاكيزه بود

  صتبيين اخالق رسول خدا -ب
از همه مردم سخاوتمندتر و از همه «: گويد در مورد اخالق پيامبر مي �امير مؤمنان علي

هر ، راستگوتر بود و از همه سينه گشادتر و متواضعتر و بيش از همه داراي طبيعت نرم بود

                                           
 .اسناد آن صحيح است –طبع الرساله  ۶۸۴ش  ۱/۸۹مسند امحد  -١
 .فضل و قثم بن عباس، عباس: مانند -٢
گويـــد بـــر شـــرط ،  ايـــن عبـــارت حـــاكم اســـت ۳/۵۹حـــاكم در مســـتدرك  – ۱/۲۴۷الباين  صـــحيح ســـنن ابـــن ماجـــه -٣

 .است شيخني صحيح است و ذهيب او را تأييد كرده
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زندگي و معاشرت هر كس با او ، شد از هيبتش بيمناك مي، ديد كس براي اولين بار او را مي
  1.نه قبل از او و نه بعد از او هرگز كسي را مانند او نديدم، داشت كرد او را دوست مي مي

دالوري و دليري و نيز توانايي و قدرت او آنگونه كه در ، در توصيف شجاعت �علي
همه ، رسيد هرگاه شدت جنگ به اوج خود مي: گويد است و مي اخبار جنگها آمده خبر داده 

: گويد در همين باره مي. »برديم ايشان پناه مي شديم و به  جمع مي صدر اطراف پيامبرما 
، آورده بوديم پناه  صاهللا  رسولديدي كه چگونه همه ما به  اگر در روز جنگ بدر ما را مي«

  2.»جنگيد  از همه به دشمن نزديكتر بود و بيش از همه مي در حاليكه
شد و هنگاميكه به  آتش جنگ سخت داغ مي كه  وقتي«: گويد در روايتي ديگر مي 

شديم تا در  نزديك مي صاهللا  رسولبه ، گرفتيم صورت تن به تن رو در روي هم قرار مي
  3.»در حالي كه هيچ كس از او به دشمن نزديكتر نبود، او باشيم پناه 

شجاعت و تواضع پيامبر در ، سخاوت، در شرح و توصيف مهرباني �امير مؤمنان علي
او مهربانترين : گويد مي، را توصيف كند صاهللا  رسولاز او خواسته بودند  يهودياني كه  اسخپ

يتيمان همانند پدري مهربان و براي بيوه زنان همچون سرپرستي  براي، انسان نسبت به مردم بود
لباسش عباء ، شجاعترين و دست و دل بازترين مردم بود، از همه خوشروتر بود، بزرگوار بود

دو  4.بالشت او پوستي پر از ليف خرما و زيراندازش حصير بود، ذايش نان جو و شير بودو غ
پرچمش ، شمشيرش ذوالفقار. شد و ديگري عقاب ناميده مي 5يكي سحاب عمامه داشت كه

و ) گرفت اين شتر غير از قصواء است كه چيزي از او سبقت نمي(سفيد و شترش غصباء 
قاطرهاي ، بود كه مقوقس به او هديه كرده بود) به سياه رنگش سفيد آميخته(قاطرش دلدل 

  )1/134زادالمعاد. (ديگر هم داشت

                                           
 .اين قسمت ادامه روايت قبلي است ١-
 .اسناد اين روايت صحيح است –با حتقيق امحد شاكر  ۲/۶۴مسند امحد  -٢

 .ح استاسناد اين روايت صحي: حمقق گويد – ۲/۳۴۳ –مسند امحد  ٣ -
بر بستر و گاهي بر حصير، گاهي بر زمين، گـاهي بـر    اهللا گاهي رسول: ابـن قـيم در زاد املعـاد مـي گويـد -٤

 .۱/۱۵۵-تخت، گاهي بر روي ريگها و گاهي بر عبايي سياه مي خوابيد
 . است مهني عمامه را به علي داده -٥
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هفت تا اهللا  رسولبه اتفاق مورخان اسبهاي (، است بوده، 1يعفور و اسبش مرتجز و االغش
، چوبه دستي اش باريك و داراي لواي حمد و سپاس بود، گوسفندش بركت). است بوده

، زد لباسش را وصله مي، داد كرد و علفش مي مي) انوي حيوانبستن ز(شترش را عقال 
  .2دوخت كفشهايش را مي

  صاهللا  رسولبه سنت  �عليهايي از پايبندي  نمونه -6
زندگي ، و پايبند به سنّتش بود صشديداً شيفته پيروي از پيامبر رضي اهللا عنه اميرمؤمنان علي

ايشان به پيروي از  هايي از عملكرد و عالقه  ونهما در اينجا به نم. او بهترين دليل اين مدعاست
تا جايي كه بين سّنتهاي كوچك و بزرگ تفاوت قايل (پردازيم  مي صاهللا  رسولسنّت 

  : صاهللا  رسولهايي از پايبندي علي به سنّت  اينك نمونه). نبود

  پايبندي علي به دعا خواندن هنگام سوار شدن بر مركب* 
مردي كه هنگام سوار شدن علي بر مركب او را همراهي : كند عبدالرزاق روايت مي

: گفت مي: گذاشت وقتي پايش را در ركاب مي: است كه اينچنين روايت كرده ، كرد مي
سپاس : (»ُسْبحاَن الِذي َسخَر لََنا َهَذا وَ َما ُكنا لَُه ُمْقرِِنَني َوِإنا ِإَىل رَبـَنا َلُمنَقِلُبونَ ، احلَْْمُد لّلهِ «

اين مركب را براي ما مسّخر گردانيد و ما بسوي  خداي را كه پاك است آن ذاتي كه
اللهّم ال «: گفت اكبر و بعد مي اهللا«و سه بار » الحمداهللا«سپس سه بار ، )پروردگار در حركتيم

پروردگارا جز تو معبود بر : (»انّه ال يغفر الّذنوب االّ أنت، ظلمُت نفسی فاغفر لی، االّ أنت اله
تواند مغفرت  به جانم ستم كردم لذا مرا بيامرز كه كسي جز تو گناهان را نمي، حقّي نيست

اي اميرمؤمنان علّت تبسم شما چيست؟ : پرسيده شد: راوي گويد، بعد از اين تبسم كرد). كند
» را ديدم همين كاري را كه من كردم و همان دعايي را كه خواندم خواند صپيامبر«: گفت

او قال عجبت  –العبد «: اي پيامبر علّت تبسم شما چيست؟ فرمود: پرسيديم) اصحاب(ما 
يا بنده : (»انت ظلمت نفسي فاغفريل انه اليغفر الذنوب اال هو  اال اهللا اذا قال ال اله –العبد 

خدايا به ، معبود بر حقّي جز اهللا نيست«: گويد از بنده در شگفتم كه هرگاه مي :گاه گفت

                                           
  .۱/۱۳۳زاداملعاد  -١
  .۲/۱۶۳الرياض النفره يف مناقب العشره -٢
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داند  اي مي چنين بنده» .آمرزد را بيامرز كه گناهان را كسي جز تو نميم، خودم ستم كردم
  1.آمرزد يقين دارد كه كسي جز اهللا گناهانش را نمي و

  آشاميدن در حالت ايستاده و نشسته* 
آب   طالب ايستاده ابي بن يك روز علي كند كه از عطاء بن سائب و او از زاذان روايت مي

علي . پنداشتند ه او خيره شدند كه گويي كارش را ناپسند ميلذا مردم چنان ب، نوشيد مي
  .كنيد؟ چه شده نگاه مي: آنها گفت خطاب به 

بينيد كه گاهي  اگر مي، شماريد چه چيز را ناپسند مي: در روايتي ديگر آمده كه گفت 
و نوشد  آب مي را ديدم كه در حال ايستاده  صاهللا  رسولنوشم به اين دليل است  ايستاده مي

   2.نوشيد باز او را ديدم در حالي كه نشسته بود آب مي

  صآموزش روش وضوء پيامبر* 
نوجواني بر . ياد داد را به ما صاهللا  رسولعلي روش وضوء : از عبد خبر روايت است

، بعد از آن با دستش از ظرف آب، روي دستهايش آب ريخت تا دستهايش را خوب شست
سپس دستهايش را با آرنجهايش ، ش را سه بار شستآب برداشت و دهان و بيني و صورت

سپس دستش را داخل مشك كرد و با دست ديگرش مشك را از زير فشرد و دستش ، شست
يك بار مسح  را بيرون آورد و هر دو دست را به هم ماليد و با كف دو دست تمام سرش را

: يد و گفتسپس يك مشت آب برداشت و نوش، سپس پاهايش را با دو قوزك شُست، كرد
  3.گرفت به همين صورت وضوء مياهللا  رسول

  علي را از آنها نهي كرده بود صاهللا  رسولچيزهايي كه * 
: گفت ابيطالب شنيدم كه مي بن از علي: كند كه گفت عبداهللا بن حنين از پدرش روايت مي

و  و زرد رنگ  مرا از انگشتر طال به دست كردن و پوشيدن لباسهاي ابريشمي صرسول خدا
اي داد كه خطهاي  به من پارچه صاهللا  رسول، از خواندن قرآن در حال ركوع منع كردند

اي علي من : خطاب به من فرمود. من آن را پوشيدم و از خانه بيرون آمدم، داشت ابريشمي

                                           
  .است حسن لغريه – ۹۳۰/موسوعة احلديثية ش، مسندامحد ١
 .اسنادش حسن است ۱۱۲۸مسند امحد ش ٢

 . اسناد آن حسن است... صحيح ۸۷۶املوسوعة احلديثية ش  –مسند امحد  ٣-
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وقتي كه برگشتم آن را از تنم درآوردم و : گفت! اين را به تو ندادم كه خودت بپوشي
. او ندادم آن را به  اما همه ، خواست آن را بگيرد و جمع كند، فاطمه دادمقسمتي از آن را به 

دستهايت خاك آلود : اي پسر ابي طالب: فاطمه گفت: گويد مي. آن را دو قسمت كردم بلكه 
پس تو ، مرا از پوشيدن اين منع فرمود صاهللا  رسول: او گفتم به : گويد، چه كار كردي، باد

  . 1قسمت ديگر آن را به زنان خويشاوند بده قسمتي از آن را بپوش و

  گناه و مغفرت آن* 
اعدل  فاهللا ، من أذنب فی الّدنيا ذنبًا فعوقب به«: فرمود صاز علي روايت است كه پيامبر

اکرم من   فاهللا، من أن يثّنی عقوبته علی عبده و من أذنب ذنبًا فی الّدنيا فستراهللا عليه و عفا عنه
، شود در برابر آن مجازات و هر كس در دنيا گناهي كند : (2»عفا عنهأن يعود فی شیٍء قد 

اش را مجازات نمايد و هر كس در دنيا  عدالت خداوند بيشتر از آن است كه دوباره بنده
خداوند بزرگوارتر از آن است كه از ، گناهي بكند كه خداوند گناهش را بپوشد و ببخشد

  .چيزي كه بخشيده بر گردد و پشيمان شود

  ي مشروع اطاعت از رهبر واجب است تنها در محدوده* 
سپاهي را به محلي اعزام كرد و شخصي را امير آن صاز علي روايت است كه پيامبر

برخي خواستند ، آن مرد آتشي روشن كرد و دستور داد كه وارد آتش شوند، سپاه قرار داد
ايشان ، گزارش دادند صاهللا  ولرساما گروهي امتناع كردند و اين ماجرا را به ، اطاعت كنند

لو «: خطاب به آناني كه خواستند به اطاعت از آن فرمانده تن دهند و وارد آتش شوند فرمود
شديد تا قيامت در آتش  اگر وارد آتش مي: (»القيامة يوم إلی ها دخلتموها لم تزالوا في

  ).مانديد مي
انّما الطّاعة في ، اعة في معيصة اهللاال ط«: گروه ديگر را با سخنان نيكو تأييد كرد و فرمود

دستور (اطاعت فقط در كارهاي معروف ، در نافرماني خداوند اطاعتي نيست: (»3المعروف 
  .)است) خداوند و رسول او

                                           
 .اسناد اين روايت حسن است – ۷۱۰ش ، موسوعة احلديثية، مسند امحد -١
  .اسنادش حسن است ۱۳۶۵/مسند امحد ش -٢
 .اسنادش صحيح است، ۷۲۴املوسوعة احلديثية ش  –مسند امحد . -٣
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اطاعت آنها از اهللا  مقيد به ، اطاعت از حاكمان اين حديث بيانگر اين حقيقت است كه 
جايز  صيچ كس بجز اهللا و رسول اواست و اطاعت مطلق از ه صتعالي و رسول خدا

  .نيست

  مانند بعد از صد سال ديگر كسي از اين مردم زنده نمي* 
تو كسي : او گفت علي به ، آمد �عمروانصاري نزد علي بن ابي طالب ابو مسعود عقبه بن

گويي بعد از صد سال ديگر كسي بر روي زمين زنده نخواهد بود؟ ما از  هستي كه مي
رض عين تطرف مّمن هو حٌي األ یالّناس مئة سنة و عل یتي علأي ال«: فرمود يشنيدم م صپيامبر
زنده ، اند اكنون زنده بر مردم صد سال نخواهد گذشت كه كسي از آنهايي كه : (1»اليوم

  .سوگند به خدا آسايش اين امت بعد از صد سال ديگر خواهد بود) باشند

  دبراي اهل مدينه دعاي نزول بركت كر صپيامبر* 
بيرون شديم تا به  صاهللا  رسولهمراه : روايت است كه فرمود �از علي بن ابي طالب

: »ائتوين بَوضوءٍ «: فرمود صاهللا  رسول، كنار آب سعد بن ابي وقاص رسيديم» حرة «سرزمين 
: ايستاد و تكبير گفت برخواست و رو به قبله ، وضو كه گرفت) برايم آب وضو بياوريد(

ابراهيم بنده و خليل تو بود كه براي اهل مكّه دعاي ! پروردگارا«: ردسپس اين گونه دعا ك
آنها همانند اهل مكّه بركت ده و دو برابر اهل ) پيمانه و ترازو(» مد و صاع«بركت نمود و در 

  2.مكّه براي اهل مدينه بركت عنايت فرما

  دعاي حل مشكالت و رفع مصيبتها* 
به من آموخت كه هرگاه با مشكلي روبرو  صرسول خدا: از علي روايت است كه گفت

واحلمد اهللا رب ، و تبارك اهللا رّب العرش العظيم اهللا سبحان، الكرمي اال اهللا ال اله«: شدم بگويم
سپاس خدايي را كه پروردگار ، بردبار و كريم است، معبود بر حقّي جز اهللا نيست: (3.»العاملني

  ).جهانيان است

                                           
  إسناد آن قوي است ۷۱۴/ش، مسند امحد -١
 .اسنادش صحيح است ۹۳۶/مسند امحد  -٢
 .اين حديث صحيح است ۷۰۱، مسند امحد -٣
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كند كه در مصيبتها و مشكالت فقط به خداوند متعال دل  ياين روايت ما را راهنمايي م
چرا كه مصيبت و مشكل را كسي جز اهللا حل و ، او توّكل كنيم و پناه بريم ببنديم و به 

، برطرف نخواهد كرد و فرد گرفتار و مصيبت زده را كسي جز اهللا تعالي نجات نخواهد داد
لذا هيچ پناهگاهي ، رطرف نخواهد كردرسد و مصيبتش را ب جز خالق او كسي به دادش نمي

غير از خدا نيست مگر پناه بردن به خود او و اين حديث براي تمام مسلمانان ارشاد و 
  .او توّكل كنند يكتا پناه ببرند و به  آموزشي است كه در هر جا و هر حال به خداوند

  ته استهر رازي را به علي گفته باشد از مردم پوشيده نگه نداش صاهللا  رسول* 
آن را به  صاهللا  رسولبه ما چيزي بگو كه : از ابوطفيل روايت است كه به علي گفتيم

از  هيچ رازي را به من نگفته كه صپيامبر : فرمود. عنوان رازي در اختيارت قرار داده باشد
آوي لعن اهللا من ذبح لغير اهللا و لعن اهللا من «: فرمايد از او شنيدم مي البته، مردم پوشيده باشد

خداوند لعنت كند كسي را : (»1محدثًا و لعن اهللا من لعن والديه و لعن اهللا من غّير تخوم االرض
خداوند ، خداوند لعنت كند كسي را كه مبتدعي را پناه دهد، كند كه براي غير خدا ذبح مي

خداوند لعنت كند ، )گويد و دشنام مي(كند لعنت كند كسي را كه پدر و مادرش را لعنت مي
  .)دهد ي مرز بين زمينها را تغيير مي ي را كه نشانهكس

منظور از لعنت اين است كه هر كس چنين كاري بكند از رحمت خداوند طرد و دور 
حتّي اگر ذبح براي ، شود خواهد شد و ذبح براي غير اهللا تعالي تمام انواع ذبح را شامل مي

قطعاً موجب ، خدا كم اهميت بوداگر اين موارد در دين . جن و غيره باشد، فرشته، پيامبر
  .موجب لعنت الهي بدانداين كارها را  صشد كه پيامبر نمي

  است و نرم خويان را دوست دارد) نرم خو(خداوند رفيق * 
يعطي علي الّرفق  و، يحب الّرفق  اّن اهللا رفيقٌ «: فرمود صروايت است كه پيامبر �از علي 

دارد و بر  است و نرم خويي را دوست مي) نرم خو(خداوند رفيق : (2»يعطي علي العنف ما ال
  .)دهد كه بر تندخويي و رفتار خشن نخواهد داد نرم خويي و مهرباني پاداشي مي

  
  

                                           
  اين حديث صحيح است، ۸۵۵ش ، مسند امحد -١
 .اين حديث شواهدش حسن است، ۹۰۲مسند امحد  -٢
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  پرداخت زكات قبل از موعد *
خواست اجازه دهد قبل  صاهللا  رسولاز علي روايت است كه عباس بن عبدالمطلب از 

   1.اجازه داد اهللا  رسول، رسد زكات بدهديك سال بگذرد و وقت دادن زكات ب از اينكه

  بر عبادت ده شب آخر رمضان صاهللا  رسولتأكيد * 
اش را بيدار  در ده شب آخر رمضان خانواده صاهللا  رسولروايت است كه  �از علي 

كرد تا شبها را به عبادت و نماز بگذرانند و خودش را براي اين كارها كامالً آماده  مي
  2.كرد مي

  اند از علي حديث نقل كرده  ني كهكسا: دوم
امير مؤمنان علـي در   معتقدند كه ، اند حديث روايت كرده �از علي بن ابي طالب راوياني كه

روايت است كـه در زمـان خالفـت    . است ترين فرد صحابه به سنّت بوده دوران خالفتش آگاه
او در ميـان  : گفـت  ،ذكر شـد ) رضي اهللا عنها(نام علي در مجلس ام المومنين عايشه ، �علي

حـديث  ) 586(در حالي كـه  . 3ترين فرد به سنّت است آگاه، اصحابي كه در قيد حيات هستند
اين نيز اسباب و ، روايت كرده كه نسبت به روايات ديگر صحابه كمتر است صاهللا  رسولاز 

  :عللي دارد
سات چون مشغول قضاوت و امارت و جنگ و جهاد بود فرصت كافي براي فتوا و جل - 1

، لذا نتوانست همچون كساني چون عبداهللا بن مسعود و عبداهللا بن عباس، درس نداشتند
  .جلسات درس و موعظه برگزار كند و موجب انتشار علم و معلومات شرعي شود

. ظهور اهل بدعت و هواپرستاني كه در محبت علي غلو و افراط و زياده روي كردند - 2
به همين دليل علماء تالششان را ، دي به نام او پخش شوداين امر موجب شد كه دروغهاي زيا

 .شد به كار گرفتند در شناخت صحت راههاي سند رواياتي كه به علي منتهي مي
كثرت فتنه و آشوبها در دوران علي موجب شد كه برخي از مردم بجاي اعتماد به  - 3
به هر  �ر مؤمنان علييام در نتيجه باعث شد، ها و رد و نقد آنها مشغول شوند به فتنه �علي

                                           
 .اسناد آن حسن است ۸۲۲/د ش مسند امح -١
 .اسنادش حسن است ۱۱۵ش  –مسند امحد  -٢
 ۲/۳۳۸الطبقات  ٣
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به همين مناسبت از ايشان ، كسي اعتماد نكند و علمش را در اختيار هر كس قرار ندهد
اگر آن را  هست كه  در اين جا علمي: فرمود كرد و مي اش اشاره مي روايت است كه به سينه

 1.آن را حمل كنند  كساني هستند كه، سرازير كنم و بريزم
در نقل و قبول حديث نكات ذيل را مورد نظر  �مؤمنان علياز شيوه و منهج امير 

  :ايم داشته
يكي از  چون خود ايشان، از اينكه دروغي به نام پيامبر گفته شود سخت برحذر بود - 1

: 2.»من كّذب علي معتمدًا فليتبوأ معقده من النار«: فرمايد راويان اين حديث است كه مي
 ).كند جايگاهش را در جهّنم آماده ميهركس از زبان من عمداً دروغ بگويد (

لذا روايت كننده ، همواره در پي اين بوده كه نسبت به راويان اطمينان پيدا كند - 2
هرگاه خودم از «: روايت است �از علي. داد را بر صحت آن قسم مي صحديث پيامبر

هرگاه  شدم و شنيدم هر چه خواست خداوند بود از آن بهرمند مي حديثي مي صاهللا  رسول
خواستم سوگند بخورد  از او مي، كرد به من حديث نقل مي صاهللا  رسولكسي ديگر از 

خورد او را تصديق و روايتش را قبول  وقتي قسم مي، است شنيده  صاهللا  رسولاز  كه
  3.كردم مي

احاديثي براي : روايت است كه گفت �از علي، كرد روايات منكر و شاذ را نقل نمي - 3
شناسند و برايشان قابل  نيد كه برايشان مأنوس و قابل درك باشد و آنچه نميمردم روايت ك

، از ابوبكر �علي، 4خواهيد خدا و رسولش تكذيب شوند آيا مي، رها كنيد، درك نيست
مقداد بن اسود و همسرش فاطمه حديث روايت كرده و بسياري از صحابه و تابعين و ، عمر

 . دان اهل بيتش از او حديث روايت كرده

  اند حديث روايت كرده ساز علي هايي كه مشهورترين صحابه
 -اين شخص پسر خواهر أبي برده بوده -اياس بن ثعلبه انصاري از بني حارثه  ابوأمامه  - 1

اهللا  رسولاست و اين صحابه همان كسي است كه  روايت كرده صفقط سه حديث از پيامبر
  5.ت از مادرش به جنگ نيايددر جنگ بدر به او دستور داد به خاطر مراقب ص

                                           
 به نقل از اعالم املوقعني ۱/۳االمام علي  فقه -١
 .صحيح است: آلباين گويد – ۱/۱۳صحيح سنن ابن ماجه  -٢
 .اسناد آن صحيح است ۱۳۹۵سنن ابن ماجه ش ٣
 .۱/۴۶خباري كتاب العلم  -٤
  .۱/۱۶۰۱ االستيعاب -٥



 سلي مرتضي ع     146
  

 

يسار نيز گفته  :كه نامش ابراهيم است كه سنان و صاهللا  رسولابو رافع قبطي موالي  - 2
در سال . اند أسلم است كه برايش ذكر كرده مشهورترين نامي: ابن عبدالبرّ گويد. شده است

 1.است در دوران خالفت علي بن ابي طالب وفات كرده) هجري 40(
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبه انصاري در پانزده سالگي همراه ، خدري ابو سعيد - 3

وفات ) هجري 74(است و در سال  در جهاد عليه كفّار شركت كرده صاهللا  رسول
 2.است كرده
او در . جابر بن عبداهللا بن عمر بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب انصاري سلمي - 4

 .است وفات يافت و از حافظان سنّت بوده) يهجر76(جنگ صفين همراه علي بود در سال 
، است پيمان بني زهره بوده هم، جابر بن سمره بن جناده بن جندب عامري سوائي - 5

بيش از هزار دفعه پشت سر : گفته، است اش ابو عبداهللا مادرش خالده دختر ابي وقاص و كنيه
همانجا ) هجري74(در اواخر حيات به كوفه رفت و در سال، نماز خواندم صاهللا  رسول

 3.وفات يافت
، اش ابوعمر و ابوعامر بود كنيه: گفته شده، زيد بن ارقم بن زيد بن قيس بن نعمان - 6
 . است در كوفه وفات يافته) هجري 68(و گفته شده در سال) هجري 66(سال

در سرزمين حبشه متولّد  �ي علي برادر زاده، عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب - 7
 .است شده

 .4در سن نود سالگي وفات يافت) هجري 80(در سال ، ين نوزاد در اسالم استاول
با پدرش قبل از رسيدن به سن بلوغ مسلمان ، عبداهللا بن عمر بن خطاب قرشي عدوي - 8

 .5 در سن هشتاد و چهار سالگي در مكّه وفات يافت) هجري63(شد و در سال 
را ديده اهللا  رسول، ش ابو سعيد استا كنيه عمرو بن حريث بن عثمان القرشي مخزومي - 9

است و پيامبر دست مباركش را بر سرش كشيد و برايش دعاي خير   و از ايشان حديث شنيده

                                           
  .۲/۱۶سري اعالم النبالء  -١
  .۴/۱۶۷۱االستيعاب  -٢
  .۱/۲۱۹االستيعاب  -٣
  .۴/۲۷۶االصابه  -٤
  .۲/۲۳۶وفيات االعيان  -٥
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وفات ) هجري 85(به كوفه نقل مكان كرد و داراي مقام و منزلتي واال بود و در سال، فرمود
  .است يافته

  �راويان اهل بيت از علي
  . صاهللا  رسولپسرش حسن بن علي نوه  - 1
در روز عاشورا ) هجري 61(كه در سال صاهللا  رسولي  نوه �پسرش حسين بن علي - 2

 1.و در سن پنجاه و شش سالگي به شهادت رسيد
كه به دليل منتسب بودن به ، ابوالقاسم مدني، پسرش محمد بن علي بن ابي طالب - 3

: عجلي گويد، است» هابن حنيف«مادرش خوله دختر جعفر بن قيس از بني حنيفه معروف به 
خالفت عمر در دوران ، اش ابوالقاسم است كنيه، تابعي و موثوق و مردي صالح و شايسته بود

 2.است وفات كرده  93و  82-81و گفته شده   ه 73متولد شد و در سال 
ابن حبان او را در مبان ثقات ذكر . �ي علي محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب نوه - 4
 3.است كرده
ملقب به زين العابدين و از بزرگان تابعين ، �علي بن حسين بن علي بن ابي طالب - 5
از پدر بزرگش علي بن ابي ، ايران است آخرين پادشاه ، يزگرد مادرش سالفه دختر. است

تابعي ، علي بن حسين مدني: عجلي گويد. كرد طالب روايات را به صورت مرسل روايت مي
 4.است در سن هشتاد و پنج سالگي وفات كرده )هجري 94(در سال . است  و ثقه
پسر جعده بن هبيره بن ابي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن محروم كه خواهر  - 6
متولّد شد و  صاهللا  رسولدر زمان . هاني دختر ابي طالب است مادرش ام، ي علي است زاده

دار خراسان شد و در كوفه استان، )آيد از صحابه شمار مي(مصاحبت داشته و  صاهللا  رسولبا 
از علي روايت ، است  جعده مدني و تابعي و ثقه: گويد عجلي مي، سكونت داشت

 5.است كرده

                                           
  .۳/۱۶۷۳ذيب التهديب  -١
  .۲/۳۵۷ذيب التهديب  -٢
  .۲/۸۲مهان منبع  -٣
  .۷/۵۳۳لسان امليزان  – ۱۲/۴۸۱ذيب التهديب  -٤
  -۱۲/۱۰/۱۱ذيب التهديب  -٥
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حديثش مستقيم : دارقطني گويد. اند نام وي را فاخته و حبيبه گفته، ام موسي سريته - 7
  1.است اهل كوفه تابعي و ثيقه : عجلي گويد، است

  �يمشهورترين راويان تابعي از عل
: اند كه گفته، نامش ظالم بن عمرو سفيان است. ابواألسود الدؤلي بصري و قاضي بود - 1

 صدر زمان رسول خدا، است عثمان بن عمرو بوده: اند نامش عمرو بن عثمان بود و گفته
عجلي و ديگران او را موثق و قابل ، ابن معين، مسلمان شد و در جنگ جمل همراه علي بود

  2.است وفات كرده) هجري 69(در زمان استانداري عبداهللا بن زياد در سال ، اند اعتماد دانسته
. گفته شده عامر است، است و نامش حارث بود فقيه ، ابو برده پسر ابو موسي أشعري - 2

پس از شريح : عجلي گويد، اند ابن سعد و عجلي و ابن حبان او را موثق و قابل اعتماد دانسته
عايشه و كسان ديگران ، عبداهللا بن سالم، حذيفه، پدرش علياز . است قاضي كوفه بوده 

 3.است وفات يافته) هجري 107(يا  و) هجري104(در سال : اند گفته، است روايت كرده
 صاهللا  رسولپدرش با ، عبداهللا بن حبيب بن ربيعه كوفي قاري ابوعبدالرحمن سلمي - 3

از عمر و عثمان و علي . اند ديق كردهعجلي و سنائي و ابوداود او را تص. است مصاحبت داشته
اند در  گفته، است و سعد و خالد بن وليد و ابن مسعود و حذيفه و كسان ديگر روايت كرده

است و به همراه علي در جنگ صفين  سالگي وفات يافته) 85(در سن ) هجري 85يا  72(سال 
   4.است شركت كرده

، اند اش را ابو مطرف كوفي گفته كنيه، زر بن جيش بن حبانه بن أوس أسدي ابو مريم - 4
در سن ) هجري 82(اند و گفته) هجري 81(در سال، است ابن معين او را توثيق و تصديق كرده

  .است صد وبيست سالگي وفات يافته
اش ابوسليمان و از بزرگان تابعين و از  كنيه، از قبيله قضاعه، زيد بن وهب جهني - 5

، اند اتفاق آراء او را حجت داشته اند و به  تفاق نظر داشتهراوياني است كه بر موثق بودنش ا

                                           
  .۱۲/۱۹ذيب التهديب  -١
  .۵/۱۸۴ذيب التهديب  -٢
  .۶/۱۰۳طبقات سعد  -٣
  .۶/۱۰۳طبقات ابن سعد  -٤
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يا  )هجري 90(در دوران استانداري حجاج در سال ، اند ابن معين و ديگران او را تصديق كرده
  1.است بعد از آن وفات يافته

آهنگ آمدن به خدمت ، است اش ابو اميه كنيه، سويد بن غفله بن عوسجه بن عامر - 6
پيش از رسيدنش به مدينه وفات يافت و مشرّف به ديدار صاما پيامبر، را كرد صاهللا  رسول

در ) هجري 82يا  81(است و در سال  با ابوبكر و عمر و عثمان و علي مصاحبت داشته ، نشد
 2.سالگي وفات يافت) 128(سن 

اهللا  رسولدر زمان . يزيد بن نهيك حارثي مزحجي بن مقدام كوفي هاني بن شريح بن - 7
ياران بزرگ علي است و با ابوبكره در  از. است كرد اما ايشان را نديده  زندگي مي ص

 3.است كشته شده) هجري 78(سجستان در سال 
عامر بن عبداهللا بن شراحبيل شعبي و : اند ي او گفته در باره، عامر بن شرحبيل بن عبد - 8

نفر ) 500: (گفت كه مياز او روايت است ، ابو عمر و كوفي از شعب همدان است، حميري
سوگند به خدا داراي علم و دانش فراوان و : گويد حسن بصري مي. است  از صحابه را دريافته

از مكحول . هاي دور مسلمان شده و در اسالم مقام بلندي داشت از گذشته. بردباري وسيع بود
  .تر نديدم كسي را از او فقيه: روايت است كه گفت

ابن بجيد بن جوي بن عبد عمرو بن عبد يعرب بن صائد : اند هگفت، عبد خير بن يزيد - 9
ثقه ، تابعي، كوفي: عجلي گويد، است دوران جاهليت را دريافته ، ي كوفي ابو عماره، همداني

سال عمر  120: گويد ابن حبان او را در ثقات تابعين ذكر كرده و مي. است و ساكن كوفه بوده
  4.است و در جنگ صّفين كشته شد كرده

او  بالل و گفته شده : شود گفته مي. باشد نامش يسار مي، عبدالرحمن بن ابي ليلي -10
شش سال از . داود بن بالل بن بليل ابن اصحبه بن جالح بن هريش انصاري اوسي است

صد و : از او روايت است كه گفت، متوّلد شد كه ،باقي مانده بود �خالفت عمر بن خطاب
در : گويند، اند ابن معين و عجلي او را تصديق كرده، صار را دريافتماز ان بيست نفر صحابه 

  5.و كشته شد در جماجم زخمي) هجري 82(و گفته شده در سال ) هجري 71(سال

                                           
  .۶/۹۷طبقات ابن سعد  -١
  .ذيب التهديب -٢
  .مهان منبع -٣
  .۶/۱۲۴يب ذذيب الته -٤
  .۲۰/۵۸۴ميزان االعتدال -٥
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ابن قيس بن عمرو : شود گفته مي، عبيده سلماني كه همان عبيده بن عمرو است -11
اما توفيق ، مسلمان شد صامبريك سال قبل از وفات پي. ابوعمر كوفي است، سلماني مرادي

شريح از همه به قضاوت آگاهتر بود و : شعبي گويد، نصيب او نگرديد صمالقات با پيامبر
  1.است تابعي و ثقه ، كوفي: عجلي گويد، كرد عبيده با او برابري مي

تابعي و ، كوفي: عجلي گويد، است اش ابوالعاليه  كنيه، عبداهللا بن سلمه مرادي كوفي -12
از عمرو بن مره روايت ، حديثش صالحيت متابعه را ندارد: گويد امام بخاري مي. است ثقه 

، )رواياتش مخلوط از صحيح و ضعيف است: (»يعرف و نكر«: گفت ي او مي است كه درباره
  2.است  ثقه: يعقوب ابن شيبه گويد پير و از كار افتاده شده بود و

بدالرحمن است و گفته شده ابو محمد بصري اش ابوع كنيه، عبداهللا بن شقيق عقيلي -13
ابن معين . است اول ذكر كرده وي تابعي و اهل بصره بوده و ابن سعد او را در طبقه ، است

تواند در روايت حديثش طعنه وارد  كسي نمي، او ثقه و از بهترين مسلمانان است: گويد مي
است و برخي  وفات يافته  بعد از قرن اول، است  روايت شده مستجاب الدعا بوده. كند

  3.)هجري 108(در سال: اند گفته
وي علقه بن قيس بن عبداهللا بن مالك بن علقمه نخعي و ، علقمه بن قيس نخعي -14

علقمه موثق و اهل : گويد امام احمد مي. است  متوّلد شده صاهللا در زمان رسول، كوفي است
اند كه  ي او روايت كرده درباره. است  همچنين ابن معين او را ثقه دانسته. خير و نيكي است

وفات ) هجري 67(و گفته شده ) هجري 62(در سال. يك شب تالوت كرد قرآن را در
  .است ثقه و داراي حفظ و روايت حديث فراوان بوده : گويد ابن سعد مي. است يافته

موثوق و معتمد : ابن معين گويد. يحيي كوفي ابو، عمير بن سعيد نخعي صهباني -15
روايت  ييك حديث از علي درباره شرابخوار وي ، ابن حبان او را تصديق كرده است. است

 107(وفات يافته و گفته شده سال وفات او) هجري 115(در سال: ابن سعد گويد. است كرده 
  .4است) هجري

                                           
  .۷/۸۵يب ذذيب الته ۶/۹۰سعد طبقات ابن  -١
  .۵/۵۴۲يب ذذيب الته ۲/۴۰۹دال ميزان االعت -٢
  .۵/۲۵۳يب ذذيب الته -٣
  .۴/۴۴۳سري اعالم النبالء ، ۸/۱۴۶يب ذذيب الته -٤
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ابن حبان ، )ايرادي ندارد: (»ليس به باس«: نسائي گويد. هانئ همداني كوفي هانئ بن -16
. است به تشيع گرايش داشته : اند گفته. است را در ميان راويان ثقه و مورد اعتبار ذكر كرده او

وي منكر الحديث است : ابن سعد ميگويد. است وي مجهول و ناشناخته : گويد ابن مديني مي
، اما به دليل مجهول بودن او، اهل حديث است: او گفته  و روايت است كه شافعي درباره

است كه در كوفه  اول ذكر كرده  ابن سعد او را در طبقه . دانند معتبر نميحديثش را 
  .1ايرادي ندارد: ذهبي گويد. است زيسته

است و ابن حبان او را  ثقه: يحيي بن معين گويد .كوفي يزيد بن شريك بن طارق تيمي -17
، خود بودثقه و سرشناس قوم : ابن سعد گويد، است ذكر كرده) راويان معتمد(در ثقات 

از عمر و علي و ابوذر و ابن مسعود و حذيفه حديث ، اند دوران جاهليت را دريافت گفته
  2.است روايت كرده 

براي ، اند از علي روايت كرده اي سريع به معرفي راوياني كه اين بود نگاهي گذرا و اشاره
علي   فقه« د طه به نامي دكتر احمد محم ي پايان نامه توان به رساله تحقيق و پژوهش بيشتر مي

  .مراجعه كرد، كه به دانشگاه بغداد ارائه داده و تا بحال منتشر نشده است» بن ابي طالب
  
  

                                           
 .۳/۳۱۸الكاشف ذهيب  -1
 .۳/۲۸۰ذهيب ، الكاشف -٢



  مبحث پنجم
  از هجرت تا جنگ احزاب �عليمهمترين عملكرد 

لذا بين ، پرداخت ي دولت اسالمي بعد از استقرار در مدينه به تثبيت و تقويت پايه صپيامبر
يهوديان پيمان صلح  با، برقرار كرد و پس از ساخت مسجد» پيوند برادري«ر مهاجرين و انصا

استحكام  در پي آن به ، سپس شروع كرد به اعزام سريه و لشكرهاي جهادي، امضاء كرد
در  �علي. توجه شاياني مبذول داشت، آموزشي و تربيتي در اجتماع جديد، مباني اقتصادي

كرد و  بود و دستوراتش را اجراء مي صالزم پيامبرتمام اين اوضاع و شرايط همراه و م
  . ي تعليم و يادگيري راه و روشش و رهنمود ايشان بود شاگرد كوشاي مدرسه

  انعقاد پيمان برادري در مدينه: اول
و سهل بن حنيف عقد برادري منعقد كرد و برخي از علماء از وجود  �بين علي صپيامبر

اينكه  همانگونه كه بالذُري اشاره كرده به . اند بر دادهعقد اخوت در مكّه بين مهاجرين خ
حق و همكاري اساس  قبل از هجرت در بين مسلمين در مكّه پيمان برادري بر صپيامبر

بين عثمان بن عفّان و ، بين ابوبكر و عمر، پس در بين حمزه و زيد بن حارثه، منعقد كرد
ميان عبده ابن حارث و بالل ،  بن مسعودميان زبير يبن عوام و عبداهللا، عبدالرّحمن بن عوف

بن جرّاح و سالم مولي أبي   ميان ابو عبيده، و سعد بن ابي وقّاصير ميان مصعب بن عم، حبشي
و ) رسول خدا(ميان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل و طلحه بن عبيداهللا و بين خود ، حذيفه

  1.عقد اخوت برقرار كرد �علي
اشاره  آيد كه به عقد برادري مكه  به حساب مي نخستين كسي) هجري276ت (بالذُري 

به تبعيت از او و بدون تصريح به نقل از او بدان اشاره ) هجري463ت (كرده و ابن عبدالبرّ 
هم بدون اشاره به نقل از هيچكدام از آنها پيروي كرده ) ابن سيد النّاس(همانگونه كه ، كرده
  .2است

عقد برادري بين اصحاب مهاجر در مكه را انكار نموده و  ولي شيخ االسالم ابن تيميه
از جمله عقد برادري بين علي و  ، اين موضوع را تكذيب كرده است روايات مربوط به 

  3.صپيامبر

                                           
  )١/٢٧٠(انساب االشراف  -١
  )١/٤٠(الّسرية النبويّة الّصحيحة  -٢
  ).٧/٣٦١(و) ٥/٧١(منهاج الّسنة  -٣
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گفته شده «: گويد ابن القيم بر اين باور است كه در مكّه عقد برادري صورت نگرفته و مي
ن با همديگر عقد برادري بست و در آن مرحله براي دومين بار بين مهاجري صرسول خدا

اين پيمان برادري   ولي رأي ثابت اين است كه تنها در مدينه، خود با علي عقد اخوت بست
زيرا مهاجرين در بين خود با برادري اسالم و برادري خانه و برادري خويشاوندي ، بسته شد

ي اول  و نيز كتابهاي سيره 1ن با انصاري مهاجري برخالف رابطه، نيازي به چنين پيماني نداشتند
بالذُري خبر را بدون سند ، اند اشاره نكرده و اختصاصي سيره و تاريخ به عقد برادري در مكه 

  همانگونه كه، اين اسلوب موجب ضعف روايت است  نقل كرده كه» اند گفته«و با عبارت 
به فرض اينكه در مكّه ، اند هاهل نقد خود بالذري را هم در نقل اخبار ضعيف قلمداد كرد

بدون  2، تنها منحصر به پشتيباني و دلسوزي بين دو نفر بوده، عقد اخوت صورت گرفته باشد
از آن بوجود آمده باشد كه بعداً با اين آيه نسخ  احكام ارث از همديگر گرفتن و غيره   اينكه

  :فرمايد گرديد كه مي
�m�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÒ���Ñ�Ð��Ï�Î�Í�Ì�Ël )75/نفالا.(  

در ) و حقوق آنان(يكديگر خويشاوندند برخي براي برخي ديگر سزاوارترند  كساني كه با
از هر   گمان خداوند آگاه بي) است و است و حكم خدا بر آن رفته بيان شده(كتاب خدا 
  .چيزي است

اين آيه وراثت حاصل از عقد اخوت را نسخ كرد و ياري و پشتيباني و همكاري و 
  3.پيمان اخوت به جاي خود باقي ماند ر بين دو همدلسوزي د

با علي را انكار  صعقد برادري رسول خدا ،ابن كثير يادآور شده كه برخي از علما
چون يكي از اهداف عقد برادري ايجاد نرم ، اند اند و صحت آن خبر را ممتنع دانسته كرده

با هيچ كس  صبرادري پيامبرپيمان ، ي قلبي با يكديگر است خويي و خوشرفتاري و عالقه
، چون نسبت به همه نهايت خوشرفتاري و خوش اخالقي و الفت قلب داشت، معني نداشت

اما راوي اشاره كرده به اينكه ، همچنين مهاجرين نسبت به همديگر نياز به عقد پيمان نداشتند

                                           
  ).٢/٧٩(زاد املعاد -١
  ).١/٢٤١(سرية النبويّة الصحيحة  -٢
  ).۴/۲۵(محيد، أريخ االسالمیالتّ  -٣
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بويژه ، كنداز پيمان با علي آن بود كه مصلحت او را به كسي ديگر واگذار ن صهدف پيامبر
  .1و مخارج او را متحمل شده بود  از كودكي هزينه  كه

ي احاديثي كه در اين  بخش عمده: گويد ولي در جايي ديگر به اين موضوع برگشته و مي
همچنين اينجا منابعي ديگر بدون ذكر سند ، 2نيستندداراي سند ضعيف و حجت ، اند آمده باره 

  .5و ابن األثير 4و ابن الجوزي 3مانند محمد بن حبيب، اند اشاره كرده صبه عقد برادري پيامبر
عقيده و ايمان ، قبل از عقد اخوت كه در دوران مدينه بين مهاجرين و انصار منعقد گرديد

چون آن عقيده ، تكميل شده بود، شد ي اصلي برادري محسوب مي كه ستون فقرات و پايه
ي تقوا و پرهيزكاري و عمل  جز تفاوت درجه امتيازات و طبقات به بدون در نظر گرفتن همه 

قابل تصور ، دهد همه مردم را در صف واحد بندگي خالص خداوند متعال قرار مي، صالح
آنها را از هم متفرّق ساخته با عقد برادري و تعاون و ، افكار و عقايد مختلف نيست كساني كه 

  .6واهاي نفساني را كنار بگذارندخودخواهي و ه، د متفاوتيايثار متحد شوند و با وجود عقا
سياست عقد اخوت بين انصار و مهاجرين يك نوع سبقت سياسي بود كه رسول خدا در 

در ، آن پيشي گرفت تا محبت و دوستي را در شعور مهاجرين و انصار تثبيت و تحكيم نمايد
بودند و حالي كه همه بر رعايت اين محبت و صميميت تمام عنايت خود را مبذول داشته 

كنندگان  خصوصاً انصار و ياري، گرفتند اصالً در اجراي عملي مواد آن از همديگر سبقت مي
توانند بهتر از آنچه  نمي، كه اگر نويسندگان و پژوهشگران همه توان خود را بكار اندازند

  :فرمايد آنجا كه مي، ي تحرير درآورند ي ايشان فرموده به رشته خداوند متعال درباره

                                           
أثر الّتشّيع علی الروايات الّتارخيّية فی القرن (هرکس طالب حتقيق بيشرت است به کتاب ، )۳/۲۲۶(داية و الّنهاية الب -١

کتاخبانـه "اسـت کـه ايـن کتـاب در سـايت ، الزم به ذکـر مراجعه کند۲۹۸ -۲۹۳نور ولی ص  عبدالعزيز) األّول اهلجری
 www.aqeedeh.com. در دسرتس عموم می باشد" عقيده

  .)٧/۳۴۸( داية و الّنهايةالب -٢
  )۷۰ص(احملرب -٣
  )۳/۷۴(املنتظم فی تأريخ األمم و امللوک  -٤
  )۶۰۱، ۳/۵۸۸(و اسد الغابة فی معرفة  -٥
 .١٤٨ص، الّسرية بوطی فقه -٦
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�Ø�×l )9/حشر.(  
را آماده كردند و ايمان را ) آئين اسالم(آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه 

اند و  دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند(
ايشان ، است كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده رغبت نيازي نميدر درون احساس و 

از بخل نفس   كساني كه. هرچند كه خود سخت نيازمند باشند، دهند را بر خود ترجيح مي
  .ايشان قطعاً رستگارند، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، خود

  ها و اعزام سريه جنب و جوش نظامي: دوم
به منظور گسترش ، يافتند استقرار در مدينه  صان تحت رهبري پيامبرپس از آنكه مسلمان

از اهداف ديگر . ها آغاز گرديد اعزام سريه، در داخل و خارج هيبت و شوكت دولت اسالمي
ها و يغماگري  ها اين بود كه حمايت برخي قبايل را به دست آوردند و خرابكاري اعزام سريه

عالوه بر تمرين و آمادگي صحابه براي حضور و ، ايندعشاير مخالف را محدود و كنترل نم
اين كار ميداني بود براي تربيت عملي . شركت در جنگهاي بزرگ و آغاز فتوحات اسالمي

چه قبل از جنگ بدر چه بعد از ، ها كه در بسياري از اين سريه �امير مؤمنان علي، فرماندهي
علي در آنها شركت داشته به شرح  هاي قبل از جنگ بدر كه برخي سريه، آن شركت داشتند

  :زير است

  ي عشيره غزوه -1
به همين دليل ابوسلمه بن عبداألسد را بر ، پيامبر در اين غزوه قصد جنگ با قريش را داشت

ماه  صبعد از آنكه پيامبر، نام گرفت» العشيره«اين غزوه ، مدينه گمارد و از مدينه خارج شد
با بني مدلج و ، الثاني را نيز در آنجا سپري كردجمادي االولي و چند شبي از جمادي 

در اين غزوه جنگ ، پيمان ايشان از بني ضمره خداحافظي كرد و به مدينه بازگشت هم
ايشان خبر دادند كاروان قريش چند  آن بود كه به  صصورت نگرفت و علّت خروج پيامبر

در پي ، است  پيش گرفته و راه ساحل را در 1است روز پيش به قصد شام از مكّه حركت كرده

                                           
 .۲/۱۰طبقات ابن سعد  -١
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بيرون آمد و جنگ بدر بزرگ روي ، همين موضوع بود كه قريش به دفاع از كاروان مكّه
: كند چنين روايت مي» العشيره«ياسر براي ما از حضور خود و علي در اين غزوه  عمار بن. داد

به قصد » رهالعشي«در  ص بعد از آنكه پيامبر، با هم بوديم» العشيره«ي  من و علي در غزوه
. كنند اي كار مي گروهي از بني مدلج را ديديم كه در نخلستان كنار چشمه، اقامت اردو زد

كنند؟ رفتيم و چند  آيا موافق هستي برويم ببينيم چكار مي! اي ابواليقظان: به من گفت �علي
ر رفتيم و در كنا �لذا با علي، اي نحوه كارشان را تماشا كرديم كه خوابمان گرفت لحظه

ما  صي درخت خرما روي زمين صاف خوابيديم و سوگند به خدا كسي جز رسول خدا تنه
در آن روز بود . ما را با پايش در حالي كه خاك آلود شده بوديم بيدار كرد، را بيدار نكرد

اي ابوتراب و : گفت، ها را روي لباسهايش ديد خطاب به علي كه خاك صكه پيامبر 
: ترين مردم هستند را به شما معرفي كنم؟ گفتيم نفر كه بدبختخواهيد دو  آيا مي: فرمود

كرد و آن كسي  همان كسي كه شتر را زخمي، ر ثمودمياح« : فرمود. صخدا آري اي رسول
اين خطاب را كه پيامبر براي  1.شود زند تا ريش تو خون آلود مي كه شمشير بر فرق سرت مي

باره اين موضوع بيشتر در، ه ابوتراب معروف شدشد و علي ب علي به كار برد همواره تكرار مي
  .بحث خواهيم كرد

  جنگ اول بدر -2
هاي شتر و گوسفندان مدينه  علت بر افروختن جنگ اين بود كه ُكرز بن جابر فهري بر رمه

اي به نام  او را تا دره صپيامبر، يغما برد شبيخون زد و تعدادي از شتران و حيوانات را به 
موفق به دستگيري او  صولي ُكرز فرار كرد و پيامبر، هاي بدر تعقيب كرد از بخش» سفوان«

  2.پس از آن به مدينه برگشت، نشد
هاي جنگي كه در غالب  حركت، در اين غزوه پرچم سفيد را به دست علي داد صپيامبر

در اين ، آمد آغاز جنگ مسلحانه عليه مشركين به شمار مي، گرفت ها صورت مي سريه
و ياران او از جمله علي با آن روبرو  صاهللا  رسولو غزواتي كه  روهاي اعزاميها ني سريه
هاي قدرت دين  چشم اندازي بود از سنّت تدافعي و به عقب راندن و با تثبيت پايه، بودند

  :فرمايد خداوند سبحان با اشاره به همين موضوع مي، رابطه عميق داشت

                                           
 .اسنادش حسن است۱۱۱۷۲/ش، ۲/۸۵۵فضايل صحابه  -1
 .۲/۶۰۱ابن هشام  سريه -2
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 m�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡
�°� �̄®�¬l )251 بقره.(  

فساد زمين را فرا ، و اگر خداوند برخي از مردم را به وسيله برخي ديگر دفع نكند
  .ولي خداوند نسبت به جهانيان لطف و احسان دارد، گيرد مي

��:فرمايد و مي �

�m�]�\�[�Z�Y�XW�V�U�T��S�R��Q�P�O�N�M
�k�j�ih�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^

�s�r�q�p�o�nm�ll )40/ حج.(  
و از مكّه وادار به هجرت (اند  ه ناحق از خانه و كاشانه خود اخراج شدههمان كساني كه ب

اصالً اگر ! اند پروردگار ما خدا است گفته است كه مي و تنها گناهشان اين بوده) اند گشته
و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري (خداوند بعضي از مردم را به وسيله بعضي دفع نكند 

ديرهاي ) كند و آن وقت گردد و صداي حق را در گلو خفه مي يجاگير م باطل همه، ننمايد
و مسجدهاي ) يهوديان(و كنشتهاي ) مسيحيان(و كليساهاي ) راهبان و تاركان دنيا(
اما خداوند بندگان . (گردد تخريب و ويران مي، شود ياد مي كه در آنها خدا بسيار) مسلمانان(

دهد كساني را  ياري مي و به طور مسلم خدا) كند مصلح و مراكز پرستش خود را فراموش نمي
و با قدرت (است   خداوند نيرومند و چيره. ياري دهند او را) با دفاع از آئين و معابد(كه 

تواند او را درمانده كند و از  گرداند و چيزي نمي ياران خود را پيروز مي  نامحدودي كه دارد
  .)هايش جلوگيري نمايد تحّقق وعده

  ري بد غزوه -3
در جنگ بدر و تمام  �مورخان اتفاق نظر دارند بر اينكه علي : گويد مي -اهللا رحمه –نووي 
است و در بسياري از جنگها  هاي پيكار با مشركان به جز غزوه تبوك حضور داشته صحنه
  .داد پرچم جنگ را به او مي صپيامبر

است پاي سخن  لذا شايسته، يكي از مجاهدين است كه در جنگ بدر شركت داشته  علي
  .او بنشينيم تا داستان حضورش را براي ما حكايت كند

اخبار و  صاهللا  رسول: كند كه حارثه بن مضرب از علي بن ابي طالب روايت مي
، اند او خبر دادند كه مشركان راهي بدر شده وقتي به ، كرد گزارشات بدر را دنبال مي

وقتي كه : گويد مي �علي) استبدر نام چاهي (هم به سمت بدر حركت كرد  صپيامبر
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يكي از  از مشركان پيشي گرفتيم و در آنجا دو مرد را يافتيم كه، آيند مطلع شديم بسوي ما مي
اما موالي عقبه را ، مرد قريشي فرار كرد، قريش و ديگري موالي عقبه بن ابي معيط بود

سوگند به خدا : افراد مشركين چقدر است؟ گفت تعداد: از او پرسيديم، دستگير كرديم
مسلمانان او را ، گفت اين حرفها را كه مي. تعدادشان زياد و از قدرت زيادي برخوردارند

تعداد سپاه مشركان : پرسيد صپيامبر، بردند صاو را پيش پيامبر زدند تا اينكه  كتك مي
تالش  صپيامبر، سوگند به خدا زياد و از قدرت بااليي برخوردارند: چقدر است؟ گفت

: بعد از اين پرسيد، كرد اما آن مرد از گفتن شمار آنها امتناع مي، تعدادشان را بداندكرد تا 
کّل ،  القوم ألف« : پيامبر فرمود، در هر روز ده شتر: ؟ گفت»كنند هر روز چند شتر ذبح مي«

  ).هر شتر براي صد نفر، آنها هزار نفرند: (»جزور ملئة و تبعها 
 صولي رسول خدا، نها رفتيمبه زير درختان و سايبا، باران باريد  سپس موقع شب كمي

، اگر اين گروه نابود شوند! پروردگارا«: گفت تمام شب را با دعا و مناجات سپري كرد و مي
! فرياد زد اي بندگان خدا، صبح كه فجر طلوع كرد: گويد وي مي...) شوي ديگر عبادت نمي

، نماز را برپا داشتيم صاهللا  رسولبا ، مردم از زير درختان و از هر طرف جمع شدند، ! نماز
جماعت قريش زير اين كوه صاف «: سپس ما را به مقاومت بر جنگ تشويق كرده و فرمود

وقتي كه هر دو سپاه به هم نزديك شدند و در مقابل هم قرار گرفتند و صف ، »قرار دارند
اهللا  رسول. كرد مردي از آنها بر شتري سرخ موي در ميان سپاه حركت مي، آرايي كرديم

و  - از همه به سپاه دشمن نزديكتر بود  كه حمزه  -، حمزه را صدا كن !اي علي: فرمود ص
گويد؟  آنها چه مي از او سؤال كن آن كسي كه بر شتر سرخ موي سوار است كيست و به 

همان صاحب شتر سرخ مو ، اگر در ميان گروه كسي باشد كه به خير امر كند: سپس گفت
كند و  است و از جنگ نهي مي آن مرد عتبه بن ربيعه : آمد و گفت حمزه : گويد. »است

شما ، بينم كه طالب مرگ و شهادتند من كساني را مي، اي مردم: گويد آنها مي خطاب به 
ترس من از جنگ را علّت نجنگيدن ، اي قوم، آنها دستبرد داشته باشيد توانيد به راحتي به  نمي

  در حاليكه، به بن ربيعه به دليل ترس از جنگ حاضر به نبرد نيستعت: اعالم كنيد و بگوييد
تو : ابوجهل اين سخن را شنيد و گفت: گويد مي. يقين داريد كه من از شما ترسوتر نيستم

حتماً او را از ، زد زني؟ سوگند به خدا اگر كسي غير از تو اين حرف را مي چنين حرفي مي
كسي (مردك گوزو : عتبه گفت. است  ترس فرا گرفته سراسر وجود تو را. آوردم پاي در مي

! ! زني؟ به من طعنه مي) شود تواند خودش را كنترل كند و از او باد خارج مي از ترس نمي كه
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عتبه و برادرش شيبه و پسرش : گويد مي. يك از ما ترسو است شود كدام امروز مشخص مي
ش نفري از انصار داوطلبانه به ميدان گروهي ش. وليد به ميدان جنگ آمدند و مبارز طلبيدند

خواهيم پسر عموهاي ما از بني  ما مي، خواهيم اينها به مقابله ما بيايند ما نمي: عتبه گفت، رفتند
اي علي و حمزه و عبيده بن حارث : فرمود صاهللا  رسوللذا . عبدالمطلب به ميدان بيايند

و وليد بن عتبه را به هالكت رساند و  يعني عتبه و شيبه  خداوند هر دو پسر ربيعه. برخيزيد
مردي كوتاه . هفتاد نفر از آنان را كشتيم و هفتاد نفر ديگر را اسير كرديم، شد عبيده زخمي

 صاي رسول خدا: عباس گفت. قد از انصار عباس بن عبدالمطلب را اسير كرده بود و آورد
يباترين مردم و بر اسبي ابلق از ز بلكه مردي طاس كه، سوگند به خدا اين مرد مرا اسير نكرد

اي رسول : مرد انصاري گفت، بينم اكنون او را در ميان شما نمي سوار بود مرا اسير كرد كه 
: » فقد أيدك اهللا بَمَلك كريم، ُاسُكت« : فرمود صاهللا  رسول. من او را اسير كردم، خدا

  ).است ياري داده اي گرامي خداوند تو را با فرشته! ساكت(
عباس و عقيل ونوفل بن حارث را اسير ، در آن روز از بني عبدالمطلب: گويد علي مي

  1.كرديم
گيريم كه براي  پندها و فوائد بسياري مي، درسها، از توصيفي كه علي از جنگ بدر داشته

  . رجوع شود» السيرة النبوية«: استفاده به كتاب مؤلف
  :دان اشعاري كه در وصف قهرمانيهاي علي در بدر سروده -2

او را كشت و به  �در جنگ بدر پرچم مشركين به دست طلحه بن ابي طلحه بود كه علي
  :است اشعار زير را سروده همين مناسبت حجاج بن عالط سلمي

  اي مـــــــــــــــــــــــــــــــذنب عـــــــــــــــــــــــــــــــن حربـــــــــــــــــــــــــــــــه  هللا
  يــــــــــــــداك لــــــــــــــه بعاجــــــــــــــل طعنــــــــــــــة  جــــــــــــــادت

  شـــــــــــــددت شـــــــــــــدة باســـــــــــــل فكشـــــــــــــفتهم و
ــــــــــــــدماء ومل تكــــــــــــــن   وعللــــــــــــــت ســــــــــــــيفك بال

  

  الأعــــــــــــــىن ابــــــــــــــن فاطمــــــــــــــة املعــــــــــــــم املخــــــــــــــو   
  تركـــــــــــــــــــت طليحـــــــــــــــــــة للجبـــــــــــــــــــني جمنـــــــــــــــــــدال

ـــــــــــــــــــاحلق إذ   يهـــــــــــــــــــوون أخـــــــــــــــــــول أخـــــــــــــــــــوال ب
  يـــــــــــــــــــــــــنهال  لـــــــــــــــــــــــــرتده حـــــــــــــــــــــــــران حـــــــــــــــــــــــــىت

  

  ، به خدا چقدر خطاكار است آن كسي كه قصد جنگ با پسر فاطمه كند
  ، است  آن عمامه به سري كه همچون ديلم شكننده 

  ، دستهايت با ضربه اي شتابان او را از پاي در آورد
  .ه بر روي زمين افكندو طلحه را در ميان دو سپا

                                           
 .اسناد آن صحيح است ۹۴۸ش ، املوسوعة احلديثية، مسند امحد -1
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  يورش بردني همچون شير و ماهيت آنها را آشكار كرد ، يورش بردي
  پراكنده و متفرّق شوند –نزديك بود  –خواستند  با حق آنگاه كه مي
  گرداندي  ها آغشته كردي و آن را بر نمي و شمشير را با خون

  1. بردي آوردي و بي هدف به كار نمي تا كسي را از پاي در نمي 

  بازدواج علي با فاطمه: سوم
مادرش خديجه دختر . است صسردار فرزندان آدم و رسول خدا، فاطمه دختر امام متقيان

و  صاهللا  رسولدر سن سي و پنج سالگي . است) مادر پدرش( 2:اش ام ابيها كنيه، خويلد بود
را به عقد در سال دوم هجرت بعد از جنگ بدر او صپيامبر 3.است پيش از بعثت متولد شده

در آورد و خداوند سه فرزند به نامهاي حسن و حسين و ام  �ازدواج علي بن ابي طالب
  .او عنايت كرد كلثوم به 

  لمهريه و جهيزيه فاطمه - 1
: يكي از كنيزهايم گفت، خواستگاري كردم صاهللا  رسولاز فاطمه دختر : گويد مي �علي 

از او : گفت. خير: اند؟ گفتم امبر رفتهآيا خبر داري كه به خواستگاري فاطمه دختر پي
: گفتم. تو در آورد) ازدواج(روي تا او را به عقد  چرا به نزد پيامبر نمي، اند خواستگاري كرده

يقين دارم اگر پيش  :به من بدهد؟ گفت عنوان همسر،او را به  مگر من چيزي دارم كه
، سوگند به خدا: گويد. وردآ او را به نكاح تو در مي، بروي و خواستگاري كني صپيامبر

وقتي نشستم زبانم بند آمد و به خدا ، كرد تا آنكه به خدمت پيامبر رفتم همواره مرا اميدوار مي
باز ، آمدي؟ نيازي داري؟ سكوت كردم   براي چه: پرسيد. از هيبت او نتوانستم چيزي بگويم

آيا چيزي براي « :فرمود، آري: گفتم» شايد آمدي از فاطمه خواستگاري كني؟«: فرمود
زره را چكار «: فرمود، سوگند به خدا اي رسول خدا چيزي ندارم: گفتم» اش داري؟ مهريه

: فرمود. آن را دارم: گفتم، آن زره با ارزش است و قيمتش چهارصد درهم است» كردي؟

                                           
 .۷/۳۷۹البداية و النهاية  -١
  .۴/۳۶۵االصابه  ۵/۵۲۰اسد الغابه  -٢
 .۸/۲۶الطبقات ابن سعد  -٣
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هريه به اين ترتيب آن زره به عنوان م. »او را به نكاح تو در آوردم، آن را به عنوان مهريه بده«
  1.تعيين شد صدختر پيامبر

يك مشك و يك بالش از پوست كه داخل ، اي مخملي فاطمه را با پارچه صرسول اهللا
  2.است اينها جهيزيه سيده فاطمه بوده. آماده فرمود، اذخر پر كرده بودند آن را با گياه 

م و آن را به ام را برداشتم و به بازار رفت زره: است آمده كه علي گفته  در روايات شيعه 
ها را تحويل گرفتم و او  وقتي درهم، فروختم) خليفه سوم(چهارصد درهم به عثمان بن عفان 

اي اباالحسن آيا من بيش از تو سزاوار اين زره نيستم و تو : گفت، زره را از من تحويل گرفت
از   زرهحال كه چنين است اين : گفت، البته: ها نيستي؟ گفتم بيشتر سزاوار داشتن اين درهم

ها را گرفتم و آمدم آنها را  لذا زره و درهم. كنم است و به تو تقديم مي  طرف من هديه
پيامبر براي عثمان دعاي خير ، گذاشتم و ماجرا را برايش تعريف كردم صجلوي پيامبر

  3.كرد

  لزفاف سيده فاطمه -2
وقتي صبح ، من در آماده كردن فاطمه براي زفاف حضور داشتم: اسماء دختر عميس گويد

: ام ايمن گفت. اي ام ايمن برادرم را صدا كن«: آمد و گفت به در خانه  صاهللا  رسولشد 
: ام ايمن گويد. آري: آوري؟ گفت برادر توست و حال آنكه دخترت را به نكاحش درمي

سپس . رويش آب پاشيد و برايش دعاي خير كرد صپيامبر –علي را صدا زديم و آمد 
از شدت   فاطمه را صدا زدند در حالي كه: گويد اسما مي. يم صدا كنيدفاطمه را برا: گفت

سكوت كن كه تو را به «: او گفت خطاب به ، شرم و حيا آمدن برايش مشكل بود
، روي فاطمه هم آب پاشيد و برايش دعاي خير كرد» .ترين اهل بيتم به نكاح دادم محبوب

 –گويا صورت خانم پوشيده بود ، افتاد  پيامبر برگشت كه برود كه چشم مباركش به خانمي
، آري: دختر عميس؟ گفتم: گفت، آري: أسمايي؟ گفتم: گفت، منم: پرسيد كيستي؟ گفتم

آري و ايشان : گفتم، او را براي زفاف آماده كني صاهللا  رسولآمدي به احترام دختر : گفت
  4.برايم دعاي خير كرد

                                           
 .است اسناد آن حسن ۳/۱۶۰بيهقي ، داليل النبوه -1
است از سيوطي با  آنچه در فضيلتش در روايات نقل شدهالزهراء و  مسند فاطمه، ۶۶۷/النبويه  صحيح السريه -2

 .۱۸۹/حتقيق فؤاد امحد زمري
 .»الشيعه و اهل البيت«: به نقل از كتاب ۳۹/حبار جملسي – ۱/۳۵۹اردبيلي  كشف الغمه -3
 .است اسناد آن صحيح ۳۴۲/ ش. ۲/۹۵۵فضايل الصحابة  -4
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  ي عروسي وليمه -3
 صاهللا  رسولوقتي علي از فاطمه خواستگاري كرد : وايت استر رضي اهللا عنهااز بريده 

وي ، )براي عروسي وليمه الزم و اجتناب ناپذير است: (»انه البد للعرس من وليمة«: فرمود
گروهي از انصار برايش چند پيمانه ذرت ، ي من يك قوچ به عهده: سعد گفت: گويد مي

تا وقتي كه با من «: به علي فرمود ص اهللا رسولشب زفاف كه فرا رسيد ، آوري كردند جمع
وضو گرفت و ، درخواست آب كرد صاهللا  رسولآن وقت ، »كني چيزي نگو مالقات مي

 :1»الّلهّم بارك فيهما و بارك عليهما و بارك في شلبهما«: روي علي پاشيد و اين گونه دعا كرد
زندانشان بركت پروردگارا در زندگي اين دو بركت بده و بركت نصيبشان كن و به فر(

  ).عنايت فرما

  بشيوه زندگي علي و فاطمه -4
، زندگي زاهدانه، بودند صاهللا  رسولزندگي علي و فاطمه كه مجبوبترين افراد در نزد 

اند  كند كه به من خبر داده هناد از عطا روايت مي. سخت و همراه صبر و تحمل سختيها بود
اهللا  رسولي  ي ما و نه در خانه ت كه نه در خانهگذش روزهاي متوالي بر ما مي: است  علي گفته

، افتاده يك دينار سر راه  ديدم، از خانه بيرون شدم. شد يافت نمي چيزي براي خوردن ص
يا نه و باالخره تنگدستي شديد باعث  آيا آن را بردارم در ترديد بودم كه ، لحظاتي صبر كردم

آوردم و به فاطمه  د فروش آرد خريدم و به خانه آن را بردارم و با آن از حمالها يا آر  شد كه
اما از شدت گرسنگي نزديك بود . شروع به خمير كردن نمود، خمير كن و نان بپز: گفتم

، او را در جريان گذاشتم. رفتم صمن خدمت پيامبر، سپس نان پخت، روي لبه تشت بيافتد
رزقي بوده كه خداوند نصيب شما  بخوريد آن: (2»اهللا عزوجل كلوه فانه رزق رزقكموه«: فرمود
  ).است كرده

ازدواج كردم در  صبا فاطمه دختر محمد: گفت كه علي مي است از شعبي روايت
 استفاده مي كرديم پوست قوچي كه شب براي خواب اليكه من و او بستر و رختخوابي جزح

                                           
  .با اسناد صحيح)۲/۸۵۸(فضائل الّصحابة ، ۱۱۵۳معجم الکبري طربانی ش -١
 .۴۱/؛ املرتضي ندوي۷/۳۲۸كنز العمال   -2
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غير از آن داديم و  شد روي همان پوست براي شتر آبكش مان علف مي روز كه مي، نداشتيم
  1.شتر كاري نداشتيم

لذا براي . يك بار در مدينه بشدت گرسنه شدم  :گفت از مجاهد روايت است كه علي مي
در آنجا با زني برخوردم كه مقداري خاك و كلوخ جمع . يافتن كار به اطراف مدينه رفتم

چاه  از پيش آن زن رفتم و به توافق رسيديم كه، خواست گل درست كند كرده بود و مي
شانزده سطل آب باال . يك خرما به من بدهد  برايش آب بكشم و در برابر هر سطل آب

خرماها را . برايم شانزده خرما شمرد، پيش آن زن آمدم. كشيدم تا اينكه دستهايم تاول زد
از همان خرماها با من  صپيامبر. گرفتم و خدمت پيامبر آمدم وماجرا را برايش تعريف كردم

  2.خورد
وايت از شدت تنگدستي امير مؤمنان علي در مدينه حكايت دارد و از اين روايت اين ر

چون علي براي مقابله با فقر و . آموزيم راه صحيح مقابله با مشكالت و سختيها را مي
ياري  رود و به انتظار كمك و تنگدستي بدنبال كسب رزق حالل از راه مشروع بيرون مي

از شدت گرسنگي رنج  ته ديگر اين كه علي در حاليكه نك. نيكوكاران و اهل خير ننشست
مورد ديگري كه در اين روايت قابل . سختي طاقت فرساي كار را تحمل كرد، برد مي

اميرالمؤمنين مزد كارش را نگهداشت و علي   كه  ايثار و گذشتي است در اين، است  مالحضه
 صاهللا  رسولآن را با  رغم گرسنگي شديد باز هم تا خدمت پيامبر رسيد صبر كرد و

  3.خورد

   ل4پارسايي و صبر فاطمه، زهد -5
بيشتر آغشته به مشقّت ، زندگي سيده فاطمه در نهايت سادگي و بي آاليشي و بدور از تكلف

  5.و سختي بود تا زندگي راحت و گوارا

                                           
 .۴۱رتضي ، امل۷/۱۳۳كنز العمال   -1
 .اسنادش به دليل انقطاع ضعيف است – ۱۱۳۵/-املوسوعة احلديثية مسند امحد، ۱/۳۲۰الصفوة  صفه -2
 .۵۰-۱۹/۴۹دي محي، التاريخ االسالمي -3
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در مقابل مشكالت  صاهللا  رسولداستان سختيها و مشقتهاي زندگي فاطمه و موضع 
شود و زندگي  بيشتر روشن مي، كرد از پدرش در خواست خادمي  رش آنگاه كهزندگي دخت

  .كشاند ي او را براي ما به تصوير مي زاهدانه و ساده
، كند ام درد مي ام كه سينه به خدا آنقدر آب كشيده: به فاطمه گفت �روزي علي

. بدهد  خادميبرو از پدرت درخواست كن به ما ، است خداوند به پدرت اسيراني نصيب كرده
لذا فاطمه ، است ام كه دستهايم تاول زده  به خدا من هم آنقدر آسياب كرده: فاطمه گفت

آمدم تا : گفتم» اي؟ فرزندم براي چه آمده«: پرسيد، رفتم صاهللا  رسولبه خدمت : گويد مي
لذا دوباره با هم به خدمت . خجالت كشيدم چيزي بگويم، عرض كنم خدمت شما سالمي

ام به درد  به خدا آنقدر آب كشيدم كه سينه، اي رسول خدا: علي گفت، رفتيم ص اهللا رسول
اين در حالي . است  آن قدر خمير و كار كردم كه دستهايم تاول زده: آمده و فاطمه گفت

پيامبر ، عطا كن به ما خادمي ، است  است كه خداوند اسيران و اموال غنيمتي نصيب شما كرده
بيعهم أنفق عليهم ولكّني أجد ما أال هل الصفة تطوي بطونهمأع أد يكما و عطأواهللا ال «: فرمود

اهل صفه را  سوگند به خدا به شما خدمتكاري نخواهم داد در حاليكه: (» ثمانهمأنفق عليهم أو 
ها را  من آن برده، آنها بدهم يابم به  ند و من غذايي نميبگذارم از گرسنگي به خودشان بپيچ

  .! ! ! رسانم را به مصرف اهل صفه ميفروشم و پولشان  مي
خواهند  هايشان برگشتند و رسول خدا آمد و ديد كه آنها مي فاطمه و علي به خانه

ماند و اگر  پوشاندند پاهايشان برهنه مي اگر سرشان را مي اي داشتند كه  مالفه، استراحت كنند
است   آمدهص شدند پيامبر وقتي كه متوجه. شد پوشاندند سرشان پوشيده نمي پاهايشان را مي

آيا به شما چيزي بهتر از آنچه خواستيد «: سپس فرمود. راحت باشيد: فرمود، از جا پريدند
است و پس از  السالم به من آموخته كلماتي است كه جبرئيل عليه: فرمود، چرا: گفتند» ندهم؟

گوييد و وقتي به رختخواب اكبر ب ده بار الحمداهللا و ده مرتبه اهللا، هر نماز ده بار سبحان اهللا
  .اكبر بگوييد بار اهللا 34بار الحمد اهللا و 33مرتبه سبحان اهللا و  33، رفتيد

در مدينه بحران اقتصادي را مهار  صاين داستان بيانگر اين است كه چگونه رسول خدا
لذا جلوگيري از ، ي مهار بحران اقتصادي طبق دسته بندي اولويتها بوده كرد و نحوه مي

گرفت  بايد در اولويت قرار مي و حل اين مشكل ضرورتي بود كه ناگزيرنگي اهل صفّه گرس
اهل صفّه را  صاهللا به همين دليل رسول، و نياز فاطمه و علي در حد مشكل اهل صفه نبود
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براي حل بحران اقتصادي راه حلهاي  صاهللا  رسولترجيح داد و بايد توجه داشت كه 
  .داده است قرار ميمتعددي را مورد استفاده 

رشد كرد تا با گذشت دوران جواني در آينده  صت پيامبرتحت تأثير تربي �علي
از دنيا و زرق و برق آن در   بود كهتربيت ي مسلمانان شود و با تأثير پذيري از همين  خليفه

، دانست نياز مي خودش را بي ،هاي زمين در اختيارش قرار داشت زماني كه گنجها و ثروت
همواره سفارش . ياد خداوند متعال قلبش را پر كرده و تمام وجودش را فرا گرفته بودچون 
خودش براي ما اينگونه روايت  �علي، كرد آن عمل مي را به ياد داشت و به  صاهللا  رسول

، تسبيحات مذكور را به من آموخت صاهللا  رسولسوگند به خدا از همان روزي كه : كند مي
حتي در  :فرمود. يارانش پرسيد شب صفين هم ترك نكردي از  يكي، هرگز تركش نكردم

   1.شب صفين هم ترك نكردم

  جان ما در دست خداست و هر گاه بخواهد ما را برانگيخته خواهد نمود -6
، آمد و ما را براي نماز بيدار كرد شبي نزد من و فاطمه  صاز علي روايت است كه پيامبر

نماز خواند و اما بيدار شدن و نماز خواندن ما را  اش برگشت و چند ركعت سپس به خانه
برخيزيد و نماز «: به همين دليل دوباره ما را براي نماز شب بيدار كرد و فرمود، احساس نكرد

گفتم سوگند به خدا ما  مي، ماليدم نشستم در حاليكه چشمانم را مي: گويد علي مي. »بخوانيد
آنچه خداوند براي ما نوشته و جانهاي ما به دست توفيق نماز خواندن نخواهيم داشت به جز 

 صاهللا  رسول: گويد وي مي، شويم و بيدار ميانگيزاند  مي برهرگاه بخواهد ، خداست
تنها به همان اندازه نماز «: گفت زد مي برگشت و در حاليكه با دستش بر ران خود مي

» خوانيم كه براي ما نوشته شده يتنها به همان اندازه نماز م، خوانيم كه براي ما نوشته شده مي
  : ي زير را خواند و آيه
�m�P�O�N�M�L�Kl )54/كهف آيه (  

  .)پردازد انسان موجودي است كه بيشتر از همه موجودات به مجادله مي(
. اين روايت بيانگر اين است كه علي منحصر به حق بود و بر نشر و انتشار علم حريص بود

ص خودش بود و اين ارزش بسيار وااليي است كه مسلمانان هر چند مسئله علم مربوط به شخ
در حالي كه ، توانست آن را پنهان كند كرد مي اراده مي �اگر علي، اند از علي آموخته

  .دانست نماز شب واجب نبوده است مي
                                           

 .۴/۲۰۹۲مسلم -1
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  فاطمه و غيرت ايشان بر او نسبت به صمحبت رسول خدا  -7
آخرين لحظه به منزل ، رفت ه سفر ميب صاز ثوبان روايت است كه هرگاه رسول خدا 

لبه عبي ثروايت أدر ، 1رفت گشت قبل از هر جايي نزد او مي زد و چون بر مي فاطمه سر مي
رفت  گشت ابتدا به مسجد مي از جهاد يا سفري بر مي صوقت رسول خدا: گويد خشني مي

بعد از آن نزد رفت و  ي فاطمه مي سپس به خانه، آورد و در آنجا دو ركعت نماز به جا مي
ام در رفتار و نشست  كسي را نديده: از عائشه هم روايت است كه گفت. 2رفت همسرانش مي

رفت  هرگاه فاطمه نزد پيامبر مي، شباهت داشته باشد صو برخاست به اندازه فاطمه به پيامبر
كه رسول  هنگامي، نشاند بوسيد و در جاي خود مي خواست و او را مي به سوي او برمي

بوسيد و در جاي خود  خواست او را مي از جاي برمي، رفت به ديدار فاطمه مي صخدا
  .3نشاند مي

: »@ KI�4	��I��� L<� K�H�,$ «:فرمود صاز اسامه بن زيد روايت است كه پيامبر
تصميم گرفت دختر ابوجهل  �علي) است  فاطمه ، نزد منمحبوبترين شخص اهل بيت من(

در بين مردم خطبه  صسپس رسول خدا، ي فاطمه قرار دهد را خواستگاري كند و او را هوو
�I«: ايراد كرد و فرمود-\]� 	4-\]� ��@ ;IK��هر ، فاطمه پاره تن من است: @«5)	��(\� $$ 

اين روايت دليل است بر .) است مرا به خشم آورده، كس او را ناراحت و خشمگين كند
آنگونه كه مغرضان ستيزه  نه ، )ترشپيامبر و دخ(حقيقت محبت و دوستي بين آن دو سرور 

خواست دختر رسول خدا با دختر دشمن خدا در جايي جمع  زيرا نمي(، كنند جو ادعا مي
  ).شوند

هاشم بن  بني«: فرمود منبر ميبر  صروايت است كه رسول خدا �از مسور بن مخرمه
مگر ، جازه ندادمايشان ا به ، اجازه خواست كه دخترش را به عقد ازدواج علي درآورد ره مغي

اما دختر من پاره تن من ، پسر ابوطالب بخواهد دخترم را طالق دهد و دخترشان را عقد كند

                                           
  .۵۹فاروق محادة ص، الدوحة النبويّة)۵/۲۷۵(دمسند امح -١
  .۵۹فاروق محادة ص، و در سند آن فروه زهراوی وجود دارد که تضعيف شده، )۴/۳۷۶(االستيعاب  -٢
  .۵۲۱۷؛صحيح سنن ابی داود مشاره )۲۴۵۰(مسلم ش  -٣
  .حسن صحيح است) ۲/۲۵(طيالسی  دمسن -٤
  ۴۱۷۳خباری ش  -٥
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است كه  با لفظي ديگر در روايت مسلم آمده » 1آزارد او را بيازارد مرا هم مي  هر چه، است
و (شنيدم  صاز رسول خدا، از دختر ابوجهل خواستگاري كرد �علي بن ابوطالب: گفت

  فاطمه«:فرمود  بر منبر براي مردم سخنراني كرد و مي) در آن موقع من به سن بلوغ رسيده بودم
: گويد راوي مي» .از من است و من از اين بيمناك هستم كه در مورد دينش دچار فتنه گردد

كه عاص بن ربيع شوهر زينب (سپس يكي از دامادهاي خود بني عبد الّشمس را ياد آور شد 
در سخن گفتن راستگو بود «: و بعنوان داماد خوبي از او ياد كرد و فرمود) عنها بودرضي اهللا 
ولي ، كنم را حالل مي كنم و نه حرامي من نه حاللي را حرام مي، كرد هايش وفا مي و به وعده

به خدا سوگند خداوند دختر رسول خدا را با دختر دشمن خدا هرگز در يك مكان جمع 
  .»2كند نمي

كند كه علي در مورد دختر ابوجهل  روايت مي �سند خود تا عبداهللا بن زبيرترمذي با 
او را   هر چه، فاطمه پاره تن من است«: فرمود، اين خبر به پيامبر رسيد، بحث و گفتگو كرد

مرا هم خسته و ناراحت ، او را خسته و درمانده كند كند و هر چه  اذيت كند مرا هم اذيت مي
  .»3 كند مي

به طوري كه ، صاو نزد رسول خدا به فاطمه و بحث جايگاه   بر دوستي و عالقهاعالم خ
 4،است معرفي حق حرمت فاطمه ، كند او را ناراحت كند رسول خدا را هم ناراحت مي هر چه 

  احوال و شرايط  در همه صاهللا اين احاديث بر حرام بودن اذيت و آزار رسول همانگونه كه 
آن اذيت از چيزي به وجود بيايد كه در اصل مباح بوده و رسول   كههر چند ، كند داللت مي

رسول خدا : اند و گفته  ايشان اختصاص دارد اين امر تنها به ، خدا هم در قيد حيات بوده باشد
من هيچ حاللي را حرام «: چون فرمود، ازدواج علي با دختر ابوجهل مباح بود  دانست كه مي

در نص صريح  به دو دليل كه . دن آن دو در يك خانه نهي كرداز جمع كر  بلكه، »كنم نمي
  :اند اشاره شده

شد  در نتيجه رسول خدا هم ناراحت مي، شد اين كار منجر به اذيت و آزار فاطمه مي :اول
بنابراين به خاطر شقفت و دلسوزي كاملي ، رسيد و اذيت كننده گمراه شده و به هالكت مي

  .به فاطمه داشت از آن كار جلو گيري كردكه هم نسبت به علي و هم 

                                           
  .٤١٧٣خباری ش -١
 .)٤/۱۹۰۳(مسلم  -٢
  .د آن صحيح استسن ١٣٢٧ش ) ٢/۷۵۶(فضائل الّصحابة  -٣
  .۵۷ص ، الدوحة النبوية الشريفة -٤
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از بيم گرفتار شدن فاطمه به فتنه در دين به خاطر غيرت كردن او بوده باشد و گفته : دوم
بلكه منظورش اين بود كه با توجه ، خواست از آن كار جلو گيري به عمل آورد او نمي: شده

احتمال . كند يك جا جمع نمي او چنين كاري را نخواهد كرد و آنها را در، به فضل خداوند
من هيچ حاللي را « اين هم هست كه منظورش تحريم جمع كردن آن دو با هم باشد و معني 

گويم و چنانچه خدا چيزي  اين باشد كه من چيزي بر خالف حكم خدا نمي» كنم حرام نمي
آن سكوت كنم و اگر چيزي را حرام كنند از اعالم  من آن را حرام نمي، را حالل كرده باشد

چون سكوت من در مورد آن به معني حالل كردن است و از جمله نكاحهاي حرام ، كنم نمي
  .1ازدواج همزمان با دختر رسول خدا و دختر دشمن خداست

اين است كه حاكم با سند خود از  از جمله مناقب و ويژگيهاي واالي سرورمان فاطمه 
دخترش فاطمه و در ميان  ،رسول خدا محبوبترين زن نزد: گويد بريده روايت كرده و مي

  .2مردان علي بود
از همه نزد او دوست  شايد منظور اين حديث اين باشد كه فاطمه در ميان افراد خانواده  

، تر بوده باشد و علي در ميان مردان اهل بيت از همه محبوبتر بوده باشد تر و محبوب داشتني
 صترين مرد نزد رسول خدا محبوب: ويدگ ابن العربي در مورد حديث مي همانگونه كه 

ترين افراد اهل خود در زنان فاطمه و در  ترين همسرانش عائشه و محبوب ابوبكر و محبوب
صورت اين روايات هم هماهنگ شده و تعارض از بين برداشته  بدين، ميان مردان علي است

  .3شود مي

  لصداقت گفتار فاطمه -8
ياد  از فاطمه  كند كه هرگاه نزد عائشه   عنها روايت ميحاكم با سند خويش از عائشه رضي اهللا

  .4، كسي را راستگوتر از او در گفتار نديدم مگر پدرش: گفت مي، كردند مي

                                           
  )۲۳۷، ١٦/۲۳۶(شرح صحيح مسلم  -١
  .اسنادش صحيح است و ذهبی موافق آن است، )۳/۱۵۵(ة الصحاب كتاب معرفه: املستدرک -٢
 .هم موافق است و ذهبی، شرط مسلم قصحيح است طب)۲۴۸-۱۳/۲۴۷(عارضة األحوذی  -٣
  .و ذهبی موافق آن است، طبق شرط مسلم صحيح است) ١٦١-١٦٠ظ٣(املستدرک  -٤
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در رفتار و گفتار و : گويد چون عائشه مي، كند اين يك ويژگي ممتاز فاطمه را بيان مي 
راستگويي و صداقت با او همانگونه كه در پايبندي به ، صحسن احوال شبيه رسول خداست

  .1پس رضاي خدا شامل حالش باد و خدا هم او را راضي و خشنود گرداند ، شباهت دارد

  سروري فاطمه در دنيا و آخرت -9
، نقل شده صاحاديث صحيح متعددي در رابطه با سروري فاطمه در دنيا و آخرت از پيامبر

تو را كفايت «: فرمود صرسول خداكند كه  ترمذي با سند خود از انس بن مالك روايت مي
است در ميان زنان جهان مريم دختر عمران و خديجه دختر خويلد و فاطمه دختر محمد و 

  .2»آسيه همسر فرعون
فاطمة «: فرمود صهمچنين حاكم با سند خود از ابو سعيد خدري روايت كرده كه پيامبر 

فاطمه سرور تمام زنان عالم است جز : (»3الّ ما کان من مريم بنت عمرانإسّيدة نساء أهل الجنة 
  ).مريم دختر عمران

باب مناقب فاطمة و قال : (امام بخاري در سر فصل يكي از موضوعات كتابش نوشته
  ). فاطمه سيده و سرور زنان بهشت است: ( )فاطمة سّيدة نساء أهل الجنة :صالنبّی 

  �حسن و حسين ،دو پسر فاطمه: پنجم

  هاشمي البحسن بن علي بن ابي ط -1
يكي از دو سردار  در دنيا و صو ريحانه و گل خوشبوي رسول خدا صاهللا  رسولنوه 

. است نيمه رمضان سال سوم هجري متولّد شده . است هراي ز جوانان بهشتي و مادرش فاطمه
در  4.يا پنجم هجري ديده به جهان گشود  در ماه شعبان و گفته شده در سال چهارم: اند گفته
گويد  اين رأي را برگزيدم كه مي» النبوية السريه«در كتاب ، است وفات يافته) هجري 50(سال 

  5.است توّلد ايشان سال چهارم هجري بوده

                                           
  .۱۳۶هل البيت صأالعقيدة فی  -١
  ).۳/۷۴۵(حترمي املشکاة ، لبانی آن را صحيح دانستهآ، ۱۳۲۵ش ، )۲/۷۵۵(فضائل الّصحابة  -٢
  .است  سند آن حسن لغريه، ۱۳۳۲ش ، فضائل الصحابة -٣
 .۲/۳۵ –االولياء  حليه – ۲/۹۶۰حابه فضايل ص -4
 .۱/۱۰هبذال شذرات و ۲/۱۹۹، صاليب النبويه السريه -5
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وقتي حسن متوّلد شد او را حرب : گويد علي مي. نامش را حسن گذاشت صرسول اهللا
نامش را ، ان دهيدپسرم را به من نش«: ي ما آمد فرمود وقتي كه به خانه صاهللا  رسول، ناميدم

به اين ترتيب آن نام تند به اين نام ، 1او حسن است: فرمود، »حرب«: ايد؟ گفتم چه گذاشته
يافت و نوزاد جديد اين نام زيبا را به خود  تغيير، كند زيبا و مسرّت بخشي كه دلها را شاد مي

بعد از «: دابورافع گوي. نوزاد را جلو خويش گذاشت و او را بوسيد صاهللا  رسولگرفت؛ 
  .2»)مانند اذان نماز(در دو گوشش اذان خواند اهللا  رسولديدم ، اينكه حسن از فاطمه متوّلد شد
آيا براي پسرم با : فاطمه گفت، كند كه وقتي حسن متوّلد شد همچنين ابورافع روايت مي

وزن ليكن سرش را بتراش و به ، خير: فرمود صاهللا  رسولذبح دو قوچ عقيقه به جا نياورم؟ 
 .3»اين كار را كردم« : گويد فاطمه مي» موهايش نقره به مساكين و فقراء صدقه بده

  :از جمله، است روايت شده �احاديث زيادي در فضيلت حسن بي علي
 صاهللا  رسولاز راء بن عاذب روايت است كه حسن بن علي را ديدم روي گردن  - الف

پروردگارا : (»حبهلهم إنّي أحبه فأال«: دكر اينچنين برايش دعا مي صخدا نشسته بود و رسول
  .4تو نيز او را دوست بدار، من اين فرد را دوست دارم

إنّي أحبه فأحبه اللهم «: به حسن گفت صاز ابوهريره روايت است كه پيامبر -ب 
او  تو نيز او را دوست بدار و هر كس كه ، پروردگارا من او را دوست دارم: (»يحبه حبب منوأ

  .5)دوست بدار، دارد وست ميرا د
گرفت  آغوش مي ن را به يحسن و حس صاهللا  رسولكند كه  اسامه بن زيد روايت مي - ج
دارم تو نيز  پروردگارا من اين دو را دوست مي: (»حبهما إنّي أحبهما فألهم لا«: فرمود و مي

  ).دوست بدار
گاهي به ، در كنارش بودروي منبر بود و حسن اهللا  رسول: از ابي بكره روايت است -د

يصلح  ان ابني هذا سيد و لعل اهللا «: فرمود كرد و شنيدم كه مي مردم و گاهي به حسن نگاه مي

                                           
 .۲۸۶خباري در االدب املفرد -1
شيخ عثمان مخيس در رساله فوق ليسانس كه در حتقيق . اسناد آن ضعيف است ۵۱۰۵ش ، سنن ابوداود -2

 .۸۰ص.ضعيف است: احاديث خمتص به حسن و حسني است گويد
 .٣٧٤٦خباري ش ) ٣.(اسناد آن ضعيف است ١/٢٣٣طبقات  -3
 .۳۷۴۶خباري ش  -4
 ۲۴۲۱/مسلم -5
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او بين دو  اميد است خداوند بوسيله ، است) آقا(اين فرزندم سيد : (»به بين فئتين من المسلمين
  .1از مسلمانان صلح ايجاد كند گروه 

افتخاري بزرگ و امتيازي ، سيد است �اينكه حسندر مورد  صخبر دادن پيامبر
) هجري 47(در سال  صي پيامبر است و مصداق اين فرموده �شرافتمندانه براي حسن

از مسلمانان صلح كنند و مانع خونريزي مسلمانان  موجب شد دو گروه  حسن  تحّقق يافت كه
ه بر مسند خالفت در حالي كه شش ما، كنار رفت �شد و از حق خالفتش به نفع معاويه 

اين چيزي ، ناميدند» عام الجماعه«به همين دليل اين سال را ، راشده بود و رهبر مسلمانان بود
بين دو گروه بزرگ از مسلمانان ) حسن(او  اميد است خداوند بوسيله«: بود كه پيامبر به تعبير

  .از آن خبر داده بود» صلح ايجاد كند
) فضايل(يكي از مناقب  هاي نبوت و نيز  از نشانه در اين حديث يكي: گويد ابن حجر مي

نه به خاطر ، چون او از حاكميت و خالفت كنار رفت، است ذكر شده �حسن ابن علي
يا ذلّت و خواري و نه به خاطر عّلتي ديگر؛ بلكه فقط به خاطر  كمبود نيروي جنگي و دفاعي و

بحث  2.رعايت كرد و صلح نمود لذا مصلحت دين و امت را، تمايل به حفظ خون مسلمانان
  .ام گيري امام حسن از خالفت را در كتابي مستقل مفصالً مورد بررسي قرار داده كناره
حسن بن علي آمد و سالم كرد و ما ، بوديم �ابوهريره همراه : گويد سعيد مقبري مي -ه

اي : و گفتيما به ، آمدن امام حسن نشده بود ولي ابوهريره متوجه ، سالمش را جواب داديم
اي : آغوش كشيد و گفت او را به : گويد، اين حسن بن علي است كه سالم كرد، ابوهريره

  3.اين سيد و سرور است: سپس خطاب به ما گفت، سرور من سالم بر تو باد
امام بخاري با استناد به ، است صاهللا  رسوليكي ديگر از فضائل او شباهت وي به  –و 

 صاهللا  رسولبه  �از حسن بن عليبيشتر كند كه هيچ كس  انس بن مالك روايت مي 
  4.شباهت نداشت

ابوبكر : كند چنين روايت مي ي عتبه بن حارث اين امام بخاري با استناد به گفته –ز 
پدرم فدايش : گويد نيز مي. صديق را در حاليكه حسن بن علي را به آغوش گرفته بود ديديم

                                           
 ۳۷۴۷/خباري  -1
 .۴۶۳التقريب ، وفات يافت۱۰/در سال، او كيسان مدين موالي ام شريك ثقه و ثبت است -2
 .است ذهيب نيز نيز تأييدش كرده، صحيح االسناد است ۳/۱۶۹كتاب معرفة الصحابه ،  مستدرك -3
 .۳۷۵۲/ش. خباري كتاب فضايل -4
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شباهت حسن در ، 1.خنديد باهتي به علي ندارد و علي ميهستند و ش صباد ايشان شبيه پيامبر
فضيلت و افتخاري است بسي ، است صخلقت و ظاهر به جد بزرگوارش كه رسول خدا

  .2بزرگ و آشكار

  سحسين بن علي -2
و پسر فاطمه  صنوه و ريحانه و محبوب رسول خدا، ابو عبداهللا حسين بن علي بن ابي طالب

ر سال چهارم هجري متوّلد شده و اقوال ديگري هم در مورد او د. است صاهللا  رسولدختر 
در كربال به شهادت ) هجري 61(وي در روز عاشورا ماه محرّم سال ، توّلد او مطرح است

  :از جمله، او داراي فضائل و ويژگيهاي متعددي است 3.رسيد
ي به دعوت صاهللا  رسولكند كه همراه  يعلي عامري روايت مي امام احمد از - الف

كند  ها بازي مي وقتي متوجه شد كه حسين با بچه، در جلو گروه بود صاهللا  رسول، رفتيم مي
كرد و  اين طرف و آن طرف فرار مي كودك به ، خواست او را بگيرد، به طرف او رفت

حسين مّني و أنا من «: فرمود، او را گرفت و بوسيد تا اينكه ، آورد او را به خنده مي صپيامبر
حسين از من و من از : ( »حسين سبٌط من األسباط، حّب حسيناً أحّب من أللهّم ا، حسين
اي از  دارد و حسين نوه دوست بدار كسي را كه حسين دوست مي ! پروردگارا، حسينم

   4.نوادگان پيامبران است
مسلمانان را به محبت حسين  صاهللا  رسولچون ، اين فضيلتي آشكار براي حسين است

با نور وحي فهميده بود كه به زودي بين او و مخالفانش  صاهللا گويا رسول ،كند تشويق مي
به همين دليل او را به صورت خاص ذكر كرده و بر وجوب محبت و ، دهد چه روي مي

خداوند دوست بدارد كسي را «: فرمايد است و مي تحريم تعرض و جنگ با او تاكيد كرده 
و دوستي  صاهللا  رسولجر به دوستي چون دوستي او من، دارد كه حسين دوست مي

  .منجر به دوستي خداوند خواهد شد صاهللا رسول

                                           
 .۳۷۵۰/خباري ش -1
  .۱۴۷العقيده يف اهل البيت ص  -٢
 .۱/۳۳۱/۳۳۴و االصابه  ۸/۱۵۲البداية و النهاية  -3
 .اسناد آن حسن است ۱۳۶۱/فضايل الصحابه ش -4
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وقتي سر حسين را پيش : كند كه مالك روايت مي بن امام بخاري با استناد از انس -ب
ش چيزي ي ازد و درباره زيباي آن مي آن را در تشتي گذاشت و با چوبي به ، آوردند عبيداهللا 

شباهت دارد و سر و ريش خود را با  صاهللا  رسولمه بيشتر به از ه: أنس گفت: گفت مي
  .رنگ زده بود) كند نوع گياهي از دسته حناء است كه موي را سياه مي(وسمه 
وقتي سر حسين را پيش عبيداهللا : است كه گفت و نيز در روايتي ديگر از أنس آمده  - ج

انس . گفت چقدر زيباست م ميبه گمان) كرد بازي مي(زد  با چوب به لبهايش مي، آوردند 
همانجايي را  صاهللا  رسولمن ديدم كه ، بينم ي بدي برايت مي آينده: به او گفتم: گويد مي

. از ناراحتي درهم كشيده شد چهره عبيداهللا : گويد و مي  .بوسيد مي، زني كه تو با چوب مي
 صاهللا  رسوله اهل بيت ب چون او از تمامي، اين دو حديث بر فضيلت حسين داللت دارد

چون در فضايل حسن نقل  ؛البته در اينجا اشكالي وارد است، است بيشتر شباهت داشته 
به اين ترتيب بين اين دو . است شباهت داشتهاهللا  رسولازبيشتر همه به » حسن«كرديم كه 

ابن حجر به اين اشكال پاسخ داده و اين دو روايت را به اين . آيد روايت تعارض پيش مي
در حال حيات بودن حسن بوده و ، انس در روايت زهري گفته آنچه : جمع كرده كه صورت

پس از وفات امام ، شباهت داشت صاهللا  رسولتا زماني كه حسن زنده بود از همه بيشتر به 
اما آنچه در روايت ابن سيرين ، شباهت داشت صاهللا  رسولحسين از همه بيشتر به ، حسن
يا منظور اين است كه جز  است ت كه بعد از وفات حسن بوده از روند آن پيدا اس، آمده
يك از آن دو  است و احتمال دارد هر شبيه بوده  صاهللا  رسولحسين از همه بيشتر به ، حسن

ترمذي و ابن حبان از . شباهت بيشتري داشته باشنداهللا  رسولهايشان به  در برخي اعضاء و اندام
حسن از سر تا سينه و حسين از سينه به پايين : اند ت كردههاني از علي رواي  هاني ابن  طريق

  1.اند بوده صاهللا  رسولبيشتر شبيه 
خداوند از آنها راضي باد و ، اينها برخي از رواياتي است كه در فضيلت حسين نقل شدند

  .در جايگاهي آنها را قرار دهد كه خشنود و راضي باشند

  باحاديث مشترك در مناقب حسن و حسين  -3
حكم : كند كه مردي از عراق در مراسم حج از ابن عمر پرسيد امام بخاري روايت مي - الف

عراقيها از : مگسي را بكشد چيست؟ ابن عمر با تعجب گفت، كسي كه در حال احرام حج

                                           
ف از حمدثني اين حديث را ضعي یاست كه برخ یگفتن(إسناد آن صحيح است  – ۱۳۶۶/ش، فضايل الصحابه -1

 ).مرتجم –اند  دانسته
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: فرموداهللا  رسولو ! !را كشتند صدر حاليكه پسر دختر پيامبر، كنند كشتن مگس سؤال مي
  ).ي من در دنيا هستند دو گل ريحانه ،)حسن و حسين(آن دو : (1»اهما ريحانتاي من الدني«

حسن (اين دو  اين بود كه  صاهللا  رسولمنظور : گويد ابن حجر در شرح اين حديث مي
آنها به ُگل به  است و تشبيه   ي آنها مرا اكرام كرده دو گل هستند كه خداوند بوسيله) وحسين

  2.است دليل بوسيدن آنها توسط پيامبر بوده 
حّبين ومن أحّبهما فقد أمن «: فرمود صكند كه پيامبر روايت مي �ابوهريره -ب

است و  هر كس حسن و حسين را دوست بدارد مرا دوست داشته : (»3بغضينأبغضهما فقد أ
خشم و كينه من داشته با من كينه توزي كرده و ، هر كس از آن دو كينه و خشم داشته باشد

  .)است
نّي إاللهّم «: حسن و حسين را ديد و گفت صكند كه پيامبر روايت مي براء بن عازب - ج

  ).من اين دو را دوست دارم تو نيز آنها را دوست بدار، پروردگارا: (»4حّبهماأف، حّبهماأ
احلسن و احلسني سّيدا شباب اهل «: فرمود صكند كه پيامبر ابو سعيد روايت مي -د
  ).هشتندحسن و حسين سردار جوانان ب: (5»اجلّنة

براي ما  صرسول اهللا«: گويد ابو بريده مي  شنيدم كه: كند عبداهللا بن بريده روايت مي –ه 
، رفتند و اُفتادند كرد كه حسن و حسين در حاليكه پيراهن قرمز پوشيده بودند مي سخنراني مي

، از منبر فرود آمد و آن دو را به آغوش گرفت و روي منبر جلويش گذاشت صاهللا  رسول
��m: خداوند درست فرمود: س فرمودسپ qp�o�n�ml )اموال و (: )15/تغابن

نتوانستم خودم را كنترل ، افتند روند و مي ديدم اين دو بچه راه مي: فرمود). اند فرزندانتان فتنه
  6.آغوش گرفتم سخنم را قطع كردم و آنها را به ، كنم

                                           
 .۳۷۵۳/ش، خباري -1
 .۱۰/۴۲۷فتح الباري  -2
  .۱۳۵۹ش ، ئل الّصحابةفضا) ٢/۲۹( صحيح سنن ابی داود -٣
  ).۳/۲۲۶(ذیصحيح سنن ترم -٤
 .صحيح دانسته ۲/۴۴۸الصحيحيه  و آلباين در سلسله ۹/۱۸۴جممع الزوائد  -5
 .إسناد آن صحيح است – ۱۳۵۸ش ، فضايل الصحابه -6
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را ديدم كه براي حسن  ص اهللا رسول: كند كه سعيد بن جبير از ابن عباس روايت مي –و 
، التاّمة عيذكما بكلمات اهللاأ«: گفت داد و مي كرد و آنها را به خداوند پناه مي و حسين دعا مي

: 1»سحاقإسماعيل و إ بنيهإيعّوذ   براهيمإهكذا كان ، هاّمة و من كل عين الّمة نامن كّل شيط
حشره و ، تا از شر هر نوع شيطان –سپارم  مي –دهم  شما را به كلمات كامل خداوند پناه مي(

ابراهيم به همين صورت بر دو . در امان باشيد، گزنده و از چشم كسي كه چشم زخم دارد
  .)خواند پسرش اسماعيل و اسحاق تعويذ مي

: گويد تعارض ندارد كه مي، است اين حديث با آنچه سعد بن ابي وقاص روايت كرده
است كه  و نيز ابوهريره روايت كرده) الي نيستبد ف: (2»هاّمه ال«: فرمايد مي صپيامبر

آن حديثي كه ). بدفالي نيست، بدفالي نيست: (3»هام ال، الهام«: فرموده صاهللا رسول
مسري بودن بيماريها و منحوس دانستن ماه : ( »َوَال َصَفر، َوَال ِطيَـَرة، َعْدَوىال«فرمود اهللا  رسول

  ).اعتبار ندارد... صفر و بوم و
پس چگونه ، است هامه و وجود آن نفي شده   در اين احاديث: گويد طحاوي ميابو جعفر 

از خداوند  صاهللا  رسولاي كه  هامه ، جايز است از چيزي كه معدوم است پناه خواست
اي  هامه رود و  خواسته حسن و حسين را پناه دهد حشرات زمين است كه بيم گزند آنها مي

بلكه نوعي بدفالي است كه عربها در ، ز اين استغير ا، است  نفي كرده صكه پيامبر
ارب نام داشت   از همين قبيل است كه لبيد در ثناي برادرش كه، گرفتند موضوع مرگ مي

  :گويد و مي 4سروده
  .در ميان مردم بعد از تو هيچ كس را سالمتي نيست

  .اند از پاي در آمده» هام«و آنها نيستند جز اينكه با بيماري و 
  :گويد ابوداود أيادي نيز از همين نوع است كه مي ي و سروده

  .است» هام «) مردن(مرگ و مردن بر آنها چيره شده و بر ايشان در آباد كردن قبرها 
ي مذكور در اشعار فوق را نفي كرده  هامه صاهللا  رسولحديث ابوهريره در مورد اينكه 

اه خواستند در ميان حشرات ترسناك از آن براي حسن و حسين پن اهللا  رسولاي كه  هامه ، است

                                           
 .۳۳۷۱/ش، خباري -1
 .۱۱۷۶۴ –طرباين ، اسناد آن قوي است ۶۱۲۷/ش –صحيح ابن حبان  -2
 .اسناد آن صحيح است – ۷/۳۲۸شرح مشكل االثار  -3
 .۷/۳۲۹شرح االثار  -4
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 فهنفي كرده با ميم مخّف صاهللا  رسولاي كه  هامه زمين وجود دارد و با ميم مشدد است و 
  1.است كه آن معني را ندارد  )بدون تشديد(

  حديث كساء و مفهوم اهل بيت: ششم
ط دار خ با عبايي پشمي صاهللا  رسوليكي از روزها   كند كه در صبح روايت ميلعائشه

سپس ، كه همان كساء است از خانه بيرون شد و به نزد علي و فاطمه و حسن و حسين رفت
  :فرمايد ير را تالوت كرد كه ميي تطه آيه
m��a� �̀_�~�}��|�{�z�y�x��wl ) 33/احزاب(  

دور كند و شما را كامالً پاك ) پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت  خداوند قطعاً مي
  .سازد

كنند صحابه فضايل علي را كتمان  ادعا مي دارد كه  وايت از دروغ كساني پرده بر مياين ر
كنند نسبت به  ادعا مي) ها رافضي(است كه  چون راوي اين حديث همان عايشه، اند كرده
  .2كند او فضيلت علي و فاطمه را روايت مي در حاليكه ، است كينه داشته  "نعوذ باهللا"علي 
، ر آيات ما قبل و مابعد آيه فوق و حتّي قسمت اول همين آيهپر واضح است كه د 

است و با  صخطاب خداوند متوجه زنان پيامبر است و ابتداي آيه خطاب به زنان پيامبر
  : فرمايد آنجا كه خداوند متعال مي، است يافته   خطاب به آنها پايان

m�§�¦�¥�¤�£�¢�¡� ��~� }�|�{
� �̧¶�µ�´��³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨�
�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹

�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�Z�Y�X�WV�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J
�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[
�y�x� �w� vu�t�s�r�q�p�o�nm�l�k

                                           
 .كتاب الزكاه  ۲۱۶۷/ش، مسلم -1
 .۱۸۷ –من التاريخ  -2
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�e�d� c�b�a�`�_�~�}� �|�{�z
�q�p�o���n�m�l�kj�i�h�g�fl ) 34-28/ احزاب.(  

، خواهيد گر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را ميا: به همسران خود بگو! اي پيغمبر
اما اگر شما خدا و . اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم بيائيد تا به شما هديه

از نظر مادي و احياناً محروميتها  و به زندگي ساده(خواهيد  پيغمبرش و سراي آخرت را مي
اي همسران . است پاداش بزرگي را آماده ساخته خداوند براي نيكوكاران شما) قانع هستيد

از آنجا كه مفاسد گناهان شما در محيط (شكاري شود آ هر كدام از شما مرتكب گناه! پيغمبر
خواهد بود و ) ديگران(كيفر او دو برابر ) زند تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه مي

خدا و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و هر كس از شما در برابر . اين براي خدا آسان است
رزق و ) در قيامت(و براي او  پاداش او را دو چندان خواهيم داد، انجام دهد  كار شايسته

يك  مثل هيچ) در فضل و شرف(شما ! اي همسران پيغمبر. ايم نعمت ارزشمندي فراهم ساخته
صدا را نرم ) انگيز ونه هوسبه گ(خواهيد پرهيزگار باشيد  اگر مي. نيستيد) عادي مردم(از زنان 

بلكه  .كه بيمار دالن چشم طمع به شما بدوزند) و با اداء و اطواري بيان ننمائيد(و نازك نكنيد 
بدان گونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر او . (به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد

ن براي انجام آنها را و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفت(هاي خود بمانيد  در خانه). است
و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد ) ها بيرون نرويد از خانه، است اجازه داده

و ) و اندام و وسائل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد(و خودنمائي نكنيد 
خداوند قطعاً . يدنماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائ

آيات خدا . دور كند و شما را كامالً پاك سازد) پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت  مي
بياموزيد و براي (شود  را كه در منازل شما خوانده مي) پيغمبر(انگيز  و سخنان حكمت

  .است  گمان خداوند دقيق و آگاه بي. ياد كنيد )ديگران
وعده و وعيد همه براي ، ب زنان پيغمبر هستند و امر و نهيدر تمام اين آيات مورد خطا

گيرد و  را در بر مي صالبته پس از اينكه روشن شد منفعت مورد نظر زنان پيامبر، آنهاست
چون ، تطهير با ضمير مذّكر آمده، شود كه مذكرند ديگر از اهل بيت را نيز شامل مي يكسان

ضمير مذّكر به كار ، غالبيتي  بنابر قاعده، نديك جا ذكر شو هر گاه مذّكر و مونّث با هم
حسن و حسين نيز از اهل  ،فاطمه ،علي صاين ترتيب عالوه بر زنان پيامبر رود و به  مي

آيا زنان : است كه وقتي به او گفتند همانطور كه در حديث زيد بن ارقم آمده ، اند بيت
اما اهلي بيتي كه . بيت او هستندالبته زنانش از اهل : گفت، از اهل بيت او هستند صپيامبر
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تر  با گسترده. قيل و آل عباسآل ع، آل جعفر، آل علي :زكات بر آنان حرام شده عبارتند از
، زنان پيغمبر اهل بيت ايشان هستند، به دليل آيات فوق صشدن مفهوم اهل بيت پيغمبر

ل بيتند و با حديث حسن و حسين نيز از اه، فاطمه، عالوه بر آنها به دليل حديث كساء علي
زيد بن ارقم آل عباس بن عبدالمطلب و آل عقيل بن ابي طالب و آل جعفر بن ابي طالب و 

  .1آيند به شمار مي صاز اهل پيامبر  آل حارث بن عبدالمطلب همه

  هستند صاهللا  رسولكه مختص به آل  احكامي: هفتم

  حرام بودن زكات -1
حديث عبدالمطلب بن ربيعه  م است به دليلزكات و خوردنش براي آل بيت حرا دريافت 

وساخ أمنا هي إ، ّن الصدقة التنبغي آلل حمّمدإ«: فرمود صاهللا  رسول، كند كه روايت مي
  ).چون چرك اموال مردم است، خوردن زكات براي آل محمد شايسته نيست: (2»الّناس

 برند ارث نمياهللا  رسولاز  -2

 مال ما،: ( 3»ما تركنا صدقة، ال نُوَرثُ «: فرمود صركند كه پيامب روايت مي �ابوبكر صديق
، اين حديث را ابوبكر). است صدقه، ماند از ما به جا مي آنچه، شود بعنوان ارث گرفته نمي

عباس بن عبدالمطلب و همسران ، عبدالرحمن بن عوف، سعد، زبير، طلحه، علي، عثمان، عمر
اهللا با نص صريح بيان  ابن تيميه رحمه  ونه كههمانگ، اند و ابوهريره روايت كرده صاهللا  رسول

  4.كرده و نيز اين روايت از آنان در كتابهاي صحيح و سنن ثابت است
  

                                           
طه : تطهير و ارتباط آن با عصمت ائمه نوشته ي يهآ: ي تطهير، به كتاب در مورد آيهبراي تفصيل و توضيحات بيشتر   -1

اين دو كتاب در . آيت اهللا العظمي نعمت اهللا صالحي نجف آبادي مراجعه كنيد:  تأملي در آيه تطهير  نوشته: الدليمي و كتاب
 www.aqeedeh.com .در دسترس عموم مي باشد "كتابخانه عقيده"سايت 

 .۱۰۷۲/ش –مسلم  -2

 .۱۷۵۷مسلم  ۳۰۹۳/ش، خباري -3

الزم به ذکر است که برای تفصيل بيشرت در اين موضوع به  .۵/۲۵۲البداية و النهاية  – ۴/۱۹۵منهاج السنه  -4
 .مراجعه بفرماييد  www.islamtxt.com" اسالم تکس"سايت 
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  در اموال غنيمت و فيء خمس الخمس را دارند -3
  :فرمايد خداوند متعال در اين باره مي

�m�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�_�^]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O

c�b�a�`��dl )41/انفال.(  
يك پنجم آن متعّلق به  ، آوريد را كه فراچنگ مي  بدانيد كه همه غنائمي) ! اي مسلمانان(

سهم . (است  يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه و) پيغمبر(خدا و پيغمبر و خويشاوندان 
  دارد ر مياي اختصاص دارد كه پيغمبر در زمان حيات خود مقرّ خدا و رسول به مصالح عامه

. شود يك پنجم هم صرف افراد مذكور مي  بقيه. نمايد يا پيشواي مؤمنان بعد از او معين مي
بايد به اين دستور . گردد چهار پنجم باقيمانده نيز ميان رزمندگان حاضر در صحنه تقسيم مي

در جنگ يعني  ، كفر از ايمان(اگر به خدا و بدانچه بر بنده خود در روز جدائي ) عمل شود
روزي كه دو گروه . نازل كرديم ايمان داريد) روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجري، بدر

بر جمع كثير ، اندك مؤمنان  و با هم جنگيدند و گروه(روياروي شدند ) مؤمنان و كافران(
  .و خدا بر هر چيزي توانا است) در پرتو مدد الهي پيروز شدند، كافران

  :فرمايد همچنين مي
�m�y�x�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z

�on�m�l�k�j�i����hl )7/حشر.(  
به پيغمبرش ارمغان )بدون جنگ و خونريزي(چيزهائي را كه خداوند از اهالي اين آباديها 

يتيمان و مستمندان و مسافران در  و) پيغمبر(متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان ، است داشته
  .باشد راه مانده مي

  و اهل بيت او  صادن بر پيغمبردرود فرست -4
 صاي رسول خدا: سؤال كرديم صاهللا  رسولاز : از كعب بن عجره روايت است كه گفت
ي سالم كردن بر  بفرستيم؟ زيرا خداوند نحوه) درود(بر شما و اهل بيت شما چگونه صلوات 

مد كما آل مح ىمحّمد و عل ىاللهّم صّل عل«: بگوييد: فرمود. است شما را به ما آموخته
آل  ىمحّمٍد و عل ىاللهّم بارك عل، آل ابراهيم اّنك حميٌد مجيد ىابراهيم و عل ىصّليَت عل
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خداوندا بر محمد وآل : (1» ّنَك حميٌد مجيدإآل ابراهيم  ىابراهيم و عل ىمحّمٍد كما باركت عل
و ستوده به يقين كه ت، محمد درود بفرست همچنانكه بر ابراهيم و آل ابراهيم درود فرستادي

بر محمد و آل محمد بركت ده همانگونه كه بر ابراهيم وآل ابراهيم ! خداوند، و با عظمتي
  ).به يقين كه تو ستوده و با عظمتي، بركت دادي

  بايد نسبت به اهل بيت محبت و دوستي ويژه داشته باشيم -5
  :فرمايد اين حكم از روايت زير ثابت است كه مي

أذكركم اهللا ، هل بيتيأذكركم اهللا في أ«: كه پيامبر فرمود كند زيد بن ارقم روايت مي
را در رعايت حقوق اهل بيتم به ) مسلمانان(شما : (2.»هل بيتيأذكركم في أ، هل بيتيفي أ

  ).سه بار تكرار فرمود، كنم نام اهللا سفارش مي
وجوب احترام و محبت و بزرگداشت اهل ، اين سفارش و تأكيد بسيار مهم: قرطبي گويد
كند و آنقدر در اين مورد تأكيد شده كه هيچ عذري براي تخلّف و ترك  بيت را اثبات مي

  3.آن نيست
، كرده را به خوبي فهميده بود و كامالً رعايت مي صاين سفارش پيامبر �ابوبكر صديق

داد و از  اهل بيت محبت داشت و آنها را مورد اكرام و احترام قرار مي به همين دليل نسبت به 
امام بخاري با سندش تا . خواست به احترام و بزرگداشت اهل بيت توجه داشته باشند م ميمرد

در خصوص اهل بيتش  صمراقب سفارش رسول خدا: كند كه فرمود روايت مي �ابوبكر
  4.باشيد

به مسلمانان در مورد مراقبت از حقوق اهل بيت  �اين سفارش و دستور ابوبكر صديق
: فرمود است كه مي �اين سخن ابوبكر. ظ و نگهداري آن استاست و مراقبت هر چيز حف

به حقوق پيامبر در رعايت حقوق اهل بيتش توجه داشته باشيد و آنان را مورد اذيت و آزار 
يعني آن را  »ارقبوا«: گويد امام نووي مي 5.روا نداريد  احترامي آنان بدي و بي به ، قرار ندهيد

                                           
 .۴۰۶/ش، مسلم، ۳۳۷ش، خباري -١
  .۲۴۰۸ش، مسلم -٢
  .۳/۱۴فتح القدير منادي  -٣
  .۷۱۳/ش، خباري -٤
  ).۷/۹۷(ح الباریفت -٥
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ابوبكر اين حقوق را خطاب به علي تأكيد . 1و اكرام نماييدرعايت كنيد و آنها را احترام 
 صاهللا  رسولخويشاوندان ، سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست: گويد كرده و مي

  2.برايم از خويشاوندان و فاميلهاي خودم محبوبتر و با ارزشتر است
ميه دوستي و محبت نسبت به اهل بيت از اصول اهل سنّت و جماعت است؛ ابن تي

را دوست  صل بيت پيامبرآ  يكي از اصول اهل سنّت اين است كه: گويد هللا ميا رحمه
را در حق شان رعايت  صدارند و با آنها واليت و محبت دارند و سفارش پيامبر مي
  3.كنند مي

اين است كه هر كس  صهاي دوست داشتن پيامبر يكي از نشانه : گويد قاضي عياض مي
روند و  شته و تمام كساني كه به هر سببي از اهل بيتش به شمار ميدوست دا صرا كه پيامبر

، چون هر كس، اعم از مهاجرين و انصار و غيره را دوست داشته باشد، صحابه ي بزرگوار او
  4.دارد دوستان او را نيز دوست مي، كسي را دوست داشته باشد

يت حقوق و احترام و در مورد رعا صاهللا  رسولما منكر سفارشهاي : گويد ابن كثير مي
چون آنان نسل پاكي هستند كه ، بزرگداشت و دستور به رفتار نيكو با اهل بيت نبوده و نيستيم

به ويژه زماني كه ، ي روي زمين از لحاظ نسب و شرف و افتخار هستند شريفترين خانواده
س و عبا: باشند كه در آن صورت همانند صاهللا  رسولآشكارا پيرو سنّت صحيح و ثابت  

و بهترين انسانهاي روي  5.اجمعين از اهل حق اند �فرزندانش و علي و اهل بيت و نوادگانش
  .روند زمين بشمار مي

  احد  در غزوه �علي: هشتم
طلحه ، در جنگ اُحد مبارزه بين علي و طلحه بن عثمان كه پرچمدار مشركان بود آغاز شد

سوگند به خدا : او گفت د و خطاب به علي بيرون آم، چند بار درخواست رقيب و مبارز كرد
يا مرا با شمشير تو  تو را با شمشيرم به جهنّم پيش براند  ،تو را رها نخواهم كرد تا خداوند

اي نقش بر  او را با ضربه اي از شمشير بگونه �طولي نكشيد كه علي. نمايد راهي بهشت 
و پيوند خويشاوندي  تو را به خدا! پسر عمو: زمين كرد كه عورتش لخت گرديد و گفت

                                           
  .۱۷۵ص، العقيدة فی اهل البيت بني االفراط و التفريط -١
  .۳۷۱۲ش، خباري -٢
  .۳/۴۰۷جمموع الفتاوي  -٣
  .۲/۵۷۳الشفاء  -٤
  .۴/۱۱۳تفسري القرآن العظيم  -٥
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تكبير گفت و برخي از اصحاب به  صاهللا  رسول، علي برگشت و او را نكشت! دهم قسم مي
وقتي عورت پسر عمويم لخت شد مرا به پيوند : چرا او را نكشتي؟ گفت: علي گفتند

  .1لذا از او شرم كردم. خويشاوندي سوگند داد
پرچم را به ، دت مصعب بن عميرعلي بعد از دست به گريبان شدن لشكر و پس از شها

تعداد ، دست گرفت و در اين جنگ عليرغم اين كه مسلمانان تلفات شديدي متحمل شدند
با آزمايش و بالي سختي  صاهللا  رسولعلي در دفاع از . زيادي از مشركان نيز كشته شدند

در اين  3.رفتاو بود كه بعد از افتادن پيامبر به داخل چاله دست مباركش را گ 2.روبرو گرديد
اي از برگزيدگان مهاجرين و انصار به شهادت رسيدند و  جنگ بود كه تعداد قابل مالحظه

از  صاهللا  رسولبه جاي گذاشت و حتّي شخص  صاهللا  رسولاين امر اندوه عميقي در دل 
شد و فاطمه دختر  ي مبارك ايشان زخمي در اين جنگ چهره، ضربات دشمن در امان نماند

به مداواي زخمهاي او و قطع خون جاري از بدنشان كه  �همسر حضرت عليو  صپيامبر
  4.از صورت و ريش مبارك سرازير بود پرداختند 

آن گاه كه خبر كشته شدن ، در همين جنگ شجاعت و دالوري علي بيشتر آشكار شد
علي به جستجو پرداخت و معتقد بود كه ديگر زندگي پس از ، شايع شد صاهللا  رسول
نيست و غالف شمشيرش را شكست و چنان با خشم به  در آن ريهيچ خي ص اهللا رسول

و در كنار ايشان  5.رسانداهللا  رسولدشمن حمله كرد كه راهش را باز گذاشتند تا خودش را به 
در آن روز ، دنكن همانگونه كه قهرمانان از حريم خويش دفاع مي، ايستادگي و دفاع كرد

، بعد از آنكه سپاه مشركان از ميدان جنگ عقب نشيني كرد 6.شانزده زخم بر بدنش وارد شد
علي را به تعقيب آنان فرستاد تا بداند مسير حركت سپاه دشمن به كدام سوي است  صپيامبر

كنند و قصدشان چيست؟ اگر  در پي اينها برو و ببين چه كار مي«: و خطاب به علي فرمود
است و اگر سوار بر   بدان كه قصدشان مكّه، يدك كشيدند شتران را سوار شدند و اسبها را 

                                           
  .۴۹۸ – ۲/۴۹۷احللبّية  السريه -١
  .۷/۲۲۴البداية و النهاية  -٢
  ..۳/۸۹السرية النبوية ابن هشام  -٣
  .۴۰۷۵ش، اريخب -٤

  .۱۲/۱۴۸مسلم با شرح نووي  ٥ -
  .۳۹خالفة علي عبداحلميد فقيهي ص، اسناد آن حسن است ۱۴۱۶-۱/۴۱۵. مسند ابی يعلی -٦



 183     احزاب جنگ تا هجرت از �يعل عملكرد نيمهمتر
 

سوگند ، خواهند به مدينه حمله كنند بدان كه مي، اسبها شدند و شتران را بدون سوار گذاشتند
تر به سوي  با سرعت هر چه تمام، به ذاتي كه جانم در دست اوست اگر آهنگ مدينه كنند

به دنبالشان رفتم : گويد مي � علي. »آنها خواهم شتافت و با تمام توان با آنان خواهم جنگيد
كشيدند و رو به سوي مكّه  يدك مي  ديدم شتران را سوارند و اسبها را. كنند ببينم چه كار مي

  .داد اهللا  رسولعلي رفت و خبر سپاه مكّه را به  1.كردند

  :از جمله، در اين روايت درسها و عبرتهاست
اي تنگ  يان دشمن در محاصرهچرا كه داخل صفوف و سپاه، صاهللا  رسولشجاعت  -

 �علي. او برساند با تالشي فراوان توانست خودش را به  �تا حدي كه علي، قرار گرفته بود
جنگد و زخمهاي  ديد در قلب سپاه دشمن با آنها مي، را پيدا كرد صاهللا  رسولپس از اينكه 

  .است متعددي بر بدن مبارك ايشان وارد شده 
كرد و مسائل  تحركات دشمن را دنبال مي، مراقبت دقيقبا هوشياري و  صپيامبر -

  .داد و به پيامدهاي كار دشمن توجه داشت جاري را مورد تجزيه و تحليل قرار مي
ايشان در اعالم آمادگي براي جنگ با مشركان در صورت   نيروي بلند و واالي روحيه -

  .شود حمله به مدينه به خوبي آشكار مي
است و  به علي اعتماد كامل داشته صاهللا  رسولين است كه اين روايت بيانگر ا -

  .است مردان بزرگ به جا و صحيح بوده و ذات شناخت ايشان از معدن 
جوانمردي و رعايت مكارم اخالق در عملكرد علي آنگاه كه پس از عريان شدن  -

و اين  نيز او را تأييد كرد صاهللا  رسول، او را رها كرد و نكشت و برگشت، عورت دشمن
آموزيم كه چگونه فضائل اخالقي را نسبت  آموزد و از آن مي رفتار به ما ارزش گذشت را مي

  . به دشمن و حتّي در ميدان جنگ رعايت كنيم
اي اسالم را به پيروزي  وجوب فداكاري و جانفشاني در راه خدا و با چنين روحيه -

است كه برخي از مهاجرين و  رساند و اين همان چيزي رساند و شهدا را به بهشت مي مي
  .اند انصار در اين جنگ و ديگر جنگها از خود به نمايش گذاشته

برخي از اصحاب را  صواجب است و به همين علّت پيامبر، استفاده كردن از امكانات -
يكي از اسباب شكست  ليكن نافرماني كردند و پايين آمدند و اين، احد مستقر كرد در كوه 

  .بود

                                           
  .۴/۴۱البداية و النهاية  -١
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چون اگر دالور نبود با ديدن ، شود روايت شجاعت و جوانمردي علي ثابت مياز اين  -
  1.احتمال كشته شدنش زياد بود رفت چراكه  آن سپاه هرگز به ميدان نمي

  در غزوه بني نضير �علي: نهم
ي بني نضير در ماه ربيع األول سال چهارم هجري و  مورخان و اهل تحقيق معتقدند كه غزوه

م رحمه، است د بوده بعد از جنگ اُحغزوه بني : گويند اهللا نظريه كساني را كه مي ابن القي
محمد بن شهاب زهري بر : گويد كند و مي است رد مي نضير شش ماه بعد از جنگ بدر بوده 

يا   است و اين توهم ي بني نضير شش ماه بعد از جنگ بدر بوده  آن باور است كه غزوه
اي كه  اين غزوه بعد از اُحد اتفاق افتاده و آن غزوه ت كه ترديدي نيس. اشتباهي بيش نيست

ي بني قينُقاع بوده و غزوه بني قريظه بعد از خندق و  غزوه، شش ماه بعد از جنگ بدر بوده
  2.جنگ خيبر بعد از حديبيه روي داده است

ي  ي صحيح اين است كه غزوه گفته: گويد مي )مولف العواصم من القواصم( عربيابن 
در اين ، است ابن كثير نيز همين قول را ترجيح داده . 3است  نضير بعد از جنگ احد بوده بني

او : (» انّه في بعض شانكم«: فرمود صپيامبر ، را گم كردند �غزوه بود كه شبي صحابه علي
علي به ، يكي از دشمنان آمد  طولي نكشيد كه علي با سر، )است  رفته مأموريتيبراي انجام 

، يورش در وقت غفلت مسلمانان يهوديان به هدف نشسته بود كه با گروهي از اي ييهود كمين
يهودي شجاع و تيراندازي ماهر بود كه در درگيري با علي كشته  آن مرد، بيرون آمده بودند

  4.يهوديان فرار كردند شده و گروه

  ي حمراء األسد درغزوه �علي: دهم
كه مسلمانان در شامگاه  هنگامي. است ه اين غزوه در واقع كامل كننده جنگ احد بود

هنوز صبح نشده بود كه مردم براي ، پانزدهم ماه شوال سال سوم هجري به مدينه بازگشتند
اعالم كرد براي تعقيب دشمن به سرعت  صاهللا رسولنماز فجر بيرون آمده بودند كه موذن 

                                           
  .۶۹-۶۵ايب فارس ، غزوة احد، ۲/۱۴۵السرية النبوية صاليب  -١
 .۳/۲۴۹زاد املعاد  -٢
  .۴/۱۷۶۵ابن العريب ، احكام القرآن -٣
  .۱/۱۸۰مقريزي ، امتاع االمساع -٤
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مردم ، دنبيرون نرو ،اند آماده شويد و كسي به جز كساني كه در جنگ احد حضور داشته
. لبيك گفتند صاهللا رسولعلي رغم زخمها و خستگي زيادي كه داشتند به درخواست 

كرد و به عبداهللا بن أبي اجازه خروج نداد و ايشان به  پيشاپيش مردم حركت مي صاهللا رسول
انصاري كه پدرش  جز جابر بن عبداهللا، كسي غير از شاهدان جنگ احد اجازه خروج ندادند

او  پدرش به ، اُحد به شهادت رسيده بود و به خاطر سرپرستي هفت نفر دخترش در خانه در
در ، اسالم از مدينه خارج شد سپاه . اجازه نداده بود در جنگهاي بدر و اُحد شركت كند

در پيشاپيش همه لشكر بود و پرچمدار سپاه همان پرچمدار احد بعد از  صاهللا  رسولحاليكه 
  1.بوديعني علي  مصعب

كه در سيزده مايلي مدينه قرار » حمراء األسد«تا  صاهللا  رسولمسلمانان به فرماندهي 
يهوديان و  ، جرأت مسلمانانبا اين حركت شجاعانه و ، داشت پيش رفتند و همانجا اردو زدند

ي معنوي مسلمانان بسيار باال است و  يقين كردند كه روحيه ، منافقان را به وحشت انداخت
   2.كردند قطعاً قريش را تعقيب نمي، اُحد شكست خورده بودند اگر در

ي نبوي است به اينكه جنگ رواني تأثير بسزايي در  در خروج پيامبر تا حمراء األسد اشاره
تا حمراء االسد پيش رفت و در آنجا سه روز اردو  صاهللا  رسوللذا ، ي دشمن دارد روحيه

از مسيري بسيار دور  صآتش سپاه پيامبر  جايي كه تشها روشن كنند تاآزد و دستور داد كه 
به طوريكه كه ، شد و روشني آتشهاي زياد فضاي بسيار بزرگي را پر كرده بود ديده مي

قريشيان تصور كرده بودند تعداد مسلمانان در مقايسه با آنان بيشتر است و توان مبارزه با آنها 
د كه دلهايشان سرشار از ترس و وحشت شده لذا در حالي به مكّه برگشتن، را نخواهند داشت

  .بود
با اصحابش تا منطقه حمراءاألسد رفت و مسلمانان در  صاهللا  رسول: گويد ابن سعد مي

ي بسيار دور هم  آتش حتي از نقطه آن شبها پانصد آتش روشن كردند تا جايي كه شعله 
اينگونه ، رفت مي هايشان به هر طرف شد و سر و صداي سپاهيان و روشني آتش ديده مي

اين جنگ را در  خداوند دشمنش را به هراس انداخت و خداوند به هدف مدح صحابه 
  : فرمايد است و مي  كتابش ثبت كرده

                                           
  .ي الكدر بين سليم كه هفت روز بعد از جنگ بدر بوده نيز پردار علي بوده در غزوه -١
 .۸۲۲۶/املغازی، تاريخ االسالم ذهيب، ۱۹-۱/امحد سيد رفاعي ، علي بن ايب طالب -٢
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  )175-172/آل عمران(
فرمان خدا ، زخمهايي كه خوردند و جراحتهايي كه برداشتند) آن همه(آناني كه پس از 

براي كساني از آنان كه نيكي كردند و تقوا پيشه نمودند پاداش . و پيغمبر را اجابت كردند
پس از . آن كساني كه مردم بديشان گفتند مردمان بر ضد شما جمع شدند. بس بزرگي است

و  اهللا ما را بس است و او بهترين حامي: ايشان بترسيد ولي بر ايمانشان افزوده شد و گفتند
سپس آنان با نعمت بزرگ و فضل و مرحمت خداوند برگشتند و حال آنكه . سرپرست است

آسيبي بديشان نرسيد و بدنبال رضايت اهللا بودند و خداوند داراي فضل و كرم  هيچ گونه 
پس از آنان نترسيد ، ترساند ا شيطان است كه شما را از دوستان خود مياين تنه. بزرگ است

  .اگر مؤمنان راستين هستيد. و از من بترسيد

  افك در حادثه �موضع علي: يازدهم
در روايت داستان إفك كه منافقان ام المومنين عايشه صديقه رضي اهللا عنها را متهم به آن 

را خواست و با آنها  �و اسامه �علي صاهللا  رسولاست كه  آمده ، تهمت ناروا كردند
دچار  صوقتي سخن به درازا كشيد و پيامبر، ي جدا شدن از همسرش مشورت كرد درباره

مشورت اسامه در حد آگاهي او اين بود ، اضطراب گرديد و از طرفي وحي هم قطع شده بود
خير و  ي شماست و چيزي جز خانواده ص اي رسول خدا: كه عايشه پاك است و گفت

خداوند بر تو عرصه را تنگ نكرده  صاي رسول خدا: گفت �علي، دانيم نيكي از او نمي
تو را تصديق خواهد ، اگر از كنيزت سؤال كني، زنهاي ديگري غير از او زياد هستند، است 

از عايشه چيزي ديدي كه تو را مشكوك : بريره را صدا زد و گفت صاهللا  رسول، 1كرد
هيچ عيب و ، است آن خدايي كه تو را بر حق مبعوث كرده وگند به س: كند؟ بريره گفت

، خوابد كند مي خمير كه مي، ايرادي در او نديدم جز اينكه دختري كم سن و سال است
                                           

  .۴۷۵۰خباری ش  -١
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چه : برخواست و گفت صاهللا  رسولخورد و در آن روز  آيد و خميرهايش را مي بزغاله مي
گيرد كه مرا با  يعني جلوي او را مي. (كند ينياز م كسي مرا از عبداهللا بن أبي بن سلول بي

سوگند به خدا كه »  :در حالي كه روي منبر بود گفت صاهللا  رسول، )شايعاتش اذيت نكند
  .»ام چيزي جز خير سراغ ندارم من از خانواده

را از اضطراب و پريشاني  صاهللا  رسولخواست  آنچه علي گفت به اين دليل بود كه مي
انساني  كه  صاهللا  رسول. نجات دهد، اطر آن حرفها دامنگيرش شده بودو اندوهي كه به خ

با توجه با اين ، از تهمتي كه به همسرش نسبت داده بودند بسيار آشفته شده بود، با غيرت بود
يابد تا پس  با جدا شدن از همسرش آرامش خود را باز صاهللا  رسولوضعيت علي خواست 

شود  استنباط مي  رش دوباره رجوع كند و از اين نظريهاز مشخص شدن حقيقت و پاكي همس
تر از  يعني كمترين ضرر از دو ضرر را انتخاب كرد تا ضرر خطرناك  او اخف الضررين  كه

  1.بين برود
، همان پيشنهاد اوست صبراي پيامبرمصلحت معتقد بود كه  �علي: گويد امام نووي مي

 همشاهد صاهللا  رسولپريشاني و آشفتگي را در  آن حالت اين باور رسيده بود كه  زماني به 
 �و علي 2يابد او را نصيحت كند تا آرامش رواني خويش را باز لذا تالش كرد كه ، كرد

يا او را به  المؤمنين زير سؤال رود و  آن اخالق و رفتار ام ي عايشه چيزي نگفته بود كه  درباره
  3.چيزي ناروا متهم كند

اگر : گفت مي صچون به پيامبر، رضي اهللاُ عنها نيز بهتر بود ي علي براي عايشه نظريه
زناني غير از او بسيار هستند و اگر ، خواهي راحت شوي و اين مشكل به زودي حل شود مي
خواهي حقيقت را كشف كني از كنيزت بپرس و كنيز با گواهي به پاكي عايشه تو را  مي

براي مردم سخنراني كرد  صاهللا  رسولكه وانگهي بعد از همين مشورت بود . كند كمك مي
كردند  و پاكي عايشه و خطرناك بودن حرفهايي كه با آبروي پيامبر به دروغ و ظلم بازي مي

را شرح داد و مشورت علي و اسامه مثبت و به صالح ام المؤمنين عايشه بود و بر اموري خير 
  .فزودبيشتر ا، اش سراغ داشت از خانواده صو نيكيهايي كه پيامبر

بايد از قبول روايت باطل و بي اعتباري كه بدگماني علي نسبت به عايشه  ! خواننده گرامي
همان چيزي كه برخي از نويسندگان را بر آن ، برحذر باشيد، كند افك تأييد مي را در مسئله 

                                           
  .۴۶۲/دور املرأة السياسي -١
  .۵/۹۳۴نووي  صحيح مسلم با شرح -٢
  ۴۶۲/امساء حممد زياده . دور املرأة السياسي -٣
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از او خشمگين و  ،عايشه رضي اهللا عنها به دليل رأي علي در مشورت: داشته كه بگويند
ي شهادت عثمان او را متهم  اش را به دل گرفت تا اينكه به دروغ در قضيه بود و كينه ناراحت

  . او تدارك ديد آور سپاه مسلمانان را عليه  او قيام كرد و آن شمار سرسام به قتل نمود وعليه 
و طه حسين در كتابش ) تاريخ اسالمي(علي ابراهيم حسن در ، يكي از اين نويسندگان

استوار و محكم بين علي و   شاءاهللا به زودي از رابطه ان. است غيرهو 1» علي و پسرانش«
  .در جنگ جمل بحث خواهيم نمود �عايشه

ي اذيت و آزار و محنتهايي بود كه دشمنان اسالم  هاي زنجيره يكي از حلقه داستان افك 
 صل پيامبردادند و لطف و عنايت خداوند شامل حا با آنها آزار مي را  صاهللا  رسولمرتّب 

تاريخ روايت صحيح ، از بطالن و پوچي آن تهمت ناروا برداشت و مؤمنان شد و پرده 
گيري مؤمنان را در خصوص اين تهمت و دروغ ثبت كرده و عملكرد آنان الگويي  موضع

بدانند چه موضعي در ، اگر در زندگيشان به چنين مواردي برخوردند  براي مؤمنان است كه
ولي درسها و پندهايي براي نسلهاي مسلمان ، است  ي آسماني قطع شدهآري وح، پيش گيرند
  2.است تا خداوند حاكميت زمين و زمينيان را به بندگان مؤمن برگرداند باقي مانده 

از پندها و عبرتها آداب و » السيرة النبوية عرض وقايع و تحليل احداث«در كتاب 
  3 .ام كردهشود بحث  افك گرفته مي از حادثه  كه  احكامي

  

                                           
  .٥٤ص ’ عبداحلميد، خالفة علی بن ابی طالب -١
  .۴۴۰/السرية النبوية يف ضوء مصادر االصلية -٢
اســـت کـــه الزم بـــه ذکـــر . در دســـرتس مـــی باشـــد www.aqeedeh.com" کتاخبانـــه عقيـــده"ايـــن کتـــاب در ســـايت  -٣

زنـدگانی مـادر مومنـان بـانو عايشـه رضـی اهللا «ندگانی و فضايل عايشه رضـی اهللا عنهـا بـه کتـاب بيشرت از ز  برای آگاهی
ايــوب  : نوشــته» اهللا عنهــا بگــومي رضــی  عايشــه صــّديقه  بگذاريــد از مــادرم« ســيد ســليمان نــدوی و کتــاب : نوشــته »عنهــا

  .باشد قابل دريافت می" کتاخبانه عقيده"گنجی  مراجعه شود و هر دو کتاب در سايت 



  مبحث ششم
  صاهللا  رسولاز جنگ احزاب تا وفات  �عليمهمترين كارهاي 

  علي در جنگ احزاب :اول
انگيزي است كه  گيري قهرمانانه شگفت موضع، در جنگ احزاب �موضع امير مؤمنان علي

، داردجاي گرفته بود حكايت  صاي راسخ كه در دل اصحاب پيامبر از ميزان عمق عقيده 
كردند و آماده بودند در راه دفاع از آن بميرند و از تمام  اي كه به سوي آن دعوت مي عقيده

  .بيزار و متنّفر بودند، كساني كه مخالف آن عقيده بودند
يكي از گذرگاههاي   علي پس از آنكه گروهي از مشركين وارد: گويد ابن اسحاق مي
قهرمانان مشرك . ف را گرفتندبا تعدادي از مسلمانان رفتند و آن شكا، تنگ خندق شدند

ود بود كه در جنگ  آنان كردند و جنگجوي معروف قريش عمرو بن عبد) قصد(آهنگ 
گير شده بود و به همين علّت در  از شدت زخمهايش زمين  بدر آنقدر مقاومت كرده بود كه

اه آنگ، با نشانه و عالمت خاصي بيرون آمد كه موقعيتش را بدانند، جنگ اُحد شركت نكرد
. جنگد چه كسي با من مي: گفت، كه با اسب همراه جمعي از لشكريانش در برابر آنها ايستاد

تو با خداوند عهد كرده بودي كه هر گاه كسي از مردان ! اي عمرو: علي بيرون آمد و گفت
، آري همينطور است: عمرو گفت. قريش تو را به يكي از دو خوبي دعوت كند قبول كني

به اين نيازي : گفت، كنم اطاعت اهللا و رسولش و اسالم دعوت مي ا به من تو ر: علي گفت
در پاسخ . كنم تو را به جنگ تن به تن دعوت مي، حال كه چنين است: علي گفت، ندارم
اما من به خدا : علي گفت، برادر زاده چرا؟ سوگند به خدا دوست ندارم تو را بكشم: گفت

  .دوست دارم تو را بكشم، سوگند
، كرد و بر پيشاني زد از اسب پياده شد و آن را زخمي، موقع عمرو به جوش آمد در اين

سرانجام علي او را به هالكت رساند و ، سپس به علي روي آورد و به مبارزه پرداختند
  1.نيروهايشان شكست خورده عقب نشيني كردند و از اطراف خندق فرار كردند

اشعاري را ذكر كرده كه عمرو بن » النبوهدالئل «ابن كثير به نقل از بيهقي در كتاب 
  :گفت، عمرو وقتي كه براي مبارزه بيرون آمد، در اين جنگ سرودند �عبدود و علي

  لقـــــــــــــد حبْحـــــــــــــُت مـــــــــــــن النـــــــــــــداء و
  ووقفـــــــــــــــــت ِإذ َجـــــــــــــــــُنبَ املشـــــــــــــــــجع

  َجلمِعِهــــــــــــــم هــــــــــــــل مــــــــــــــن مبــــــــــــــارز؟  
  موقـــــــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــــــــرن املنــــــــــــــــــــــــاجز

                                           
  ).۳/۲۴۸( السرية النبوية ابن هشام -١
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك إين مل أُك   ل
  إن الشــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة يف الفــــــــــــــــــــــــــــــــىت

  

  هلَزاِهـــــــــــــــــــــــــزْ متســـــــــــــــــــــــــرعا قبـــــــــــــــــــــــــل ا
  واجلـــــــــــــــود مـــــــــــــــن خـــــــــــــــري الغرائِــــــــــــــــزْ 

  

  ، آيا كسي هست با من مبارزه كند تا صدايم گرفت آنقدر جماعت آنها را صدا كردم كه 
  .ايستادم ي كوه  همچون قله، شود بدانگاه كه دالور ترسو مي

  .از اين رو من قبل از اينكه جنگ شديد به جوش آيد شتابان نيستم
  .سخاوت در جوانمرد غرايز نيكويي هستند واقعاً كه شجاعت و دالوري و

  
  :.براي مبارزه با عمرو بن عبدود بيرون آمد گفت �چون علي

  ال تـَْعَجلـــــــــــــــــــــــن فقـــــــــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــــــــاك
  يف نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم   إين ألرُجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن أق

  يبقـــــــــــــــــى  مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــربة جنــــــــــــــــالء
 
  

  ُجميــــــــــــُب َصــــــــــــوتَك غــــــــــــري عـــــــــــــاجز  
  والصـــــــــــــدق َمْنَجـــــــــــــى كـــــــــــــل فـــــــــــــائز
  عليــــــــــــــــــــــــك نائحــــــــــــــــــــــــة اجلنــــــــــــــــــــــــائز
  ذكرهـــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــد اهلزائـــــــــــــــــــــــــــز

 
  

  .كه پاسخ دهنده نداي تو بدون عجز آمد، يعني عجله نكن
  .نجات و برنده بودن هر كسي بستگي به نيت و آگاهي و صداقت او دارد

  .ات به وجود بياورم واقعاً اميدوارم كه گريه و زاري را با زدن ضربه اي بر جنازه
  .ضربه ي آنچنان وسيعي كه در موقع جنگ شديد يادآوري شود

  
  :گويند اين شعر را سرود، كه علي عمرو بن عبدود را به هالكت رسانيد ميو هنگا

  ايبـــــــــعّىن وعنهم أخروا أصح    أعلى تفتحم الفوارس هكذا
  ١وُمَصمم يف الرأس ليس بنايب    يـــــــمينعين الفراَر حفيظت  اليوم

  كند؟ آيا علي اينگونه سلحشوران را خاموش مي
  ، آنها دور كنيد يارانم را از من و از

  ، گذارد فرار كنم نمي غيرتمامروز 
  .و در ژرفاي وجودم اثر كرده

                                           
  ).٤/١٠٦(البداية والنهاية  ١
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، از عمرو شكست خورد و نيزه خود را دور انداخت  عكرمه همچنين در آن روز وقتي كه 

  :حسان بن ثابت هم گفت
  فــــــــــــــــّر وألقــــــــــــــــى لنــــــــــــــــا رحمـــــــــــــــــه
  ووليــــــت تعـــــــدو كعــــــدو الظلـــــــيم
  ومل تلـــــــــــــِو ظهـــــــــــــرك مستأنًســـــــــــــا

 
  

  ْكـــــــــــــــــــرُم مل تْفعـــــــــــــــــــلِ لعلـــــــــــــــــــَك عَ   
  حيــــــــــــــّور عــــــــــــــن املعــــــــــــــدل مــــــــــــــا أن

  كـــــــــــــــان قفـــــــــــــــاك قفـــــــــــــــا فـَْرَعـــــــــــــــل
 
  

  ، اش را براي ما انداخت فرار كرد و نيزه
  جنگي شايد اي عكرمه نمي

  كني روي برگردانده و فرار مي
  ، گردي مانند دويدن و فرار شتر مرغ نر و ديگر بر نمي

  گرداني كني و روي بر نمي و پشتت را راست نمي
  ، در اطرافت هست كه چه كسي

  .و پشتت مانند پشت گور خر كوچك است
فرستادند تا  صود مشركان كسي را نزد رسول خدا بعد از كشته شدن عمرو بن عبد

: فرمود صولي رسول خدا، ي عمرو را با بيست هزار درهم از او خريداري كنند الشه
  .ت و پول را قبول نكردآنها بدهيد كه هم الشه و هم ديه و پولش خبيث اس اش را به  الشه

، بردند اين حادثه در شرايطي اتفاق افتاد كه مسلمانان در زندگي بسيار سختي به سر مي
اين كجا و برخي از مسلمانان امروز كجا ، حرام است ،حالل و حرام ،ولي با اين وجود حالل

خود توجيه  اي كه شده رباخواري و ديگر اموال حرام را براي كنند به هر بهانه كه تالش مي
  .1كنند

  ي بني قريظه در غزوه �علي: دوم
تا وقتي كه سعد ، 2اسالم بود  در جلو سپاه صحامل پرچم رسول خدا �در اين غزوه علي

در حالي كه در ، داوري كرد) با در خواست خودشان(بن معاذ در مورد يهوديان بني قريظه 
در حالي : گويد يرند؛ ابن هشام ميابتداي امر حاضر نشدند حكم او را در مورد خودشان بپذ

                                           
  ۹۴ص ، شامی، معني الّسرية -١
  ).۳/۲۵۸(، سرية النبوية ابن هشام -٢
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سپس ! »ايمان لشكراي «: فرياد زد �علي، كه مسلمانان بني قريظه را محاصره كرده بودند
به خدا سوگند آنچه را حمزه چشيد : خود و زبير بن عوام در صف مقدم جلو رفتند و گفت

براين بني قريظه بنا، كنم ي آنها را فتح مي يا اينكه قلعه) شربت شهادت(چشم  من هم مي
بدينصورت خداوند متعال با زبان آن ، 1اي محمد راضي به داوري سعد بن معاذ هستيم: گفتند

مرد مؤمن و متقي و پاك كه خدا محبت مرگ و جانفشاني در راه خدا و عزّت و اقتدار دين 
انداخت  ي حق ترس و وحشت را در دل دشمنان دين و عقيده، او ارزاني داده بود اسالم را به 

ي  ايمان است و در صدق عقيده و عمل شايسته و حب شديد و عالقه و با محبوبترين نام كه
  2.خود را ندا كرد لشكر، كند سرشار به جهاد در راه خدا تجلّي مي

وقتي كه سعد بن معاذ در مورد آنها داوري كرد مبني بر اينكه جنگاورانشان كشته شوند و 
هايشان به عنوان غنيمت تقسيم  گرفته شوند و اموال و داراييزنان و كودكانشان به بردگي 

علي و زبير بن عوام رضي اهللا عنهما ، اقدام به قتل و كشتار آنها كرد از جمله كسانيكه ، 3گردد
  .4بودند

  در صلح حديبيه و بيعت رضوان �علي: سوم
فرار  صول خداتعدادي از بردگان از مكّه به نزد رس، ي حديبيه و قبل از صلح در غزوه

از  صولي رسول خدا، مالكانشان درخواست برگرداندن آنها را كردند، كردند
اي جماعت قريش بس كنيد و دست برداريد و «: شان خودداري ورزيد و فرموددنبرگردان

گرنه خداوند كسي را به سوي شما مبعوث خواهد كرد كه در راه دين گردنتان را با شمشير 
او چه : ياران با شوق و عالقه سؤال كردند، »است را با ايمان آزمودهزند و خداوند قلبش  مي

ي چنين گواهي بزرگ از  او برنده  كرد كه كسي است اي رسول خدا؟ هر كدام آرزو مي

                                           
  ).۳/۲۶۳(، سرية النبوية ابن هشام، ١٤٢١خباری ش  -١
  .۷۸ص ، انور عيسیاخلليفتان عثمان و علی بني الّسنة و الشيعة -٢
  .۴۱۲۱خباری ش ، )۳/۲۶۳(وية ابن هشامسرية النب -٣
  ).۱/۲۴۷(امتاع األمساع مقريزی  -٤
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او كسي است كه نعلهايش پينه و «: فرمود صلذا رسول خدا، باشد صسوي رسول خدا
  .1بود كه پينه كندو خودش آن نعلها را به علي داده » اند ترميم شده

علي در بين آنها قرارداد صلح را ، اتمام رسيد وقتي كه صلح بين مسلمانان و مشركين به 
را اهللا  رسولمحمد : مشركان گفتند، را نوشتاهللا  رسولي محمد  وقتي كه جمله، نوشت
 صرسول خدا. جنگيديم او رسول خدا است با او نمي  چون اگر اعتقاد داشتيم كه، ننويس

لذا رسول ، كنم من پاكش نمي  :ولي گفت، آن جمله را پاك كند  به علي دستور داد كه
زيرا محبت و ، را از روي قرارداد صلح پاك كرداهللا  رسولبا دست خود نام محمد  صخدا

  2.تعظيم علي نسبت به رسول خدا به حدي بود كه حاضر به نابودي نام ايشان نشد
و يارانش به مدت سه روز  صوافق رسيدند كه رسول خدابا مشركان بر اين قرار به ت

چيزي ديگر را با خود حمل ، ي اقامت در مكّه را داشته باشند و جز غالف شمشير اجازه
  .نكنند

در صلح حديبيه طعنه و ايراد  �هاي افراطي به موضع صحابه و عمربن خطّاب رافضي
 صصلح به رسول خدا) در شروطبازنگري (در مورد  �مبني بر اينكه عمر، كنند وارد مي

همچنين جماعت اصحاب ابتدا ذبح حيواناتي را كه جهت قرباني در مكّه با ، مراجعه كرد
خود  صخود آورده بودند و حلق و تراشيدن سر خود را به تأخير انداختند تا اينكه پيامبر

  .اقدام به ذبح قرباني و حلق موي سر كرد
و نه در موضع ديگر اصحاب جايي  �خطاب ولي در واقع نه در موضعگيري عمر بن

در خواب ديده بود كه وارد مكّه شد و طواف بيت اهللا را به  صزيرا پيامبر، براي طعنه نيست
اين رؤيا را براي اصحاب تعريف كرد و چون در سال صلح حديبيه  جا آورد و در مدينه 

تند در اينكه تعبير جمعي از ياران ترديدي نداش، راهي سفر حج شدند صهمراه رسول خدا
بنابراين وقتي صلح حديبيه ، به جا آوردن حج در همان سال است صرؤياي رسول خدا
آن سال بايد مسلمانان به مدينه برگردند و : يكي از مواد صلح اين بود كه  صورت گرفت كه

 3بوداين امر براي اصحاب بزرگوار ناخوشايند ، ي ورود به مكّه را داشته باشند سال بعد اجازه
 صچند مرتبه به رسول خدا، و عمر با شجاعت و قدرتي كه نسبت به حق برخوردار بود

                                           
و خالفـة علـی ، آن صـحيح اسـت روايت هـایحديث با جمموع ، ١٨٣ص ، حافظ حکمی، مرويّات غزوة حديبيه -١

  .٣٠ص، عبداحلميد علی ناصر، بن ابی طالب
  .۲۷۴-۲۶۲رحيلی ص، االنتصار للصحب و اآلل -٢
  ).۲/۶۳۵(تاريخ طربی ، )۴/۱۷۰(اية البداية و النه -٣
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ولي ، كرد سؤال مي صو از رسول خدا) تا بلكه همه شروط عهدنامه را نپذيرد(مراجعه كرد 
، يا به عنوان اعتراض از ايشان نبود صپرسشهاي او به خاطر ترديد در صداقت رسول خدا

ي خدا را به جا  ل خدا آيا در رؤياي شما مقرّر نشد كه طواف خانهاي رسو: گفت بلكه مي
، آوريم؟ هدفش اين بود كه وارد مكّه شوند و او را از برگشتن به مدينه منصرف كند مي

  .1چون اين كار موجب سرافرازي اسالم و به خاك ماليدن بيني مشركين بود
در مورد صلح حديبيه به خاطر  �سؤال و گفتار عمر: اند علماء گفته: امام نووي فرمود

عالوه بر ، از او پنهان بود  كرد كه اي تالش مي بلكه جهت كشف نكته، شك و ترديد نبود
از اخالق او و قدرت او در   آنگونه كه، اينكه شيفته و عالقمند ذلّت كفّار و ظهور اسالم بود

اجتهاد  ر اين قضيه و عمر د 2ياري دين و به ذلّت و خواري كشاندن اهل باطل معروف است
او را به اين رأي واداشت ، شدت و قدرت او به طرفداري از حق و غيرت به خاطر حق، كرد

 صعالوه بر اينكه رسول خدا، ي نوعي ذلّت است كه نبايد چيزي را بپذيرند كه نشان دهنده
ن اطاعت چون اي، اظهار نظر كنند كرده بود كه در وقت مشاوره قاطعانه  تربيتآنها را چنين 

  :فرمايد از فرمان خدا است كه مي
�m�`_�^�]�\�[l )159/آل عمران.(  

ز آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت و رايزني پس ا
  .كن

همانگونه ، كرد پس از رايزني با رأي اصحاب عمل مي صخيلي وقتها هم رسول خدا
نبال كردن كاروان قريش رايزني كرد و رأي آنها كه در روز جنگ بدر با اصحاب در مورد د

آيا براي دفاع در داخل مدينه باشند يا  را پذيرفت و نيز در روز جنگ اُحد مشاوره كرد كه 
از شهر خارج كه به بيرون شهر بروند و جلو دشمن را بگيرند كه رأي اكثريت بر اين بود 

مورد اينكه با احزاب كفر بر يك سوم  شوند و همان رأي را برگزيد و نيز در روز خندق در
سعد بن معاذ و ، ي رايزني تشكيل داد جلسه، محصوالت آن سال مدينه مصالحه كند يا خير

در روز صلح حديبيه هم مشورت ، در نتيجه رأي آنها را برگزيد، سعد بن عباده مخالف بودند

                                           
  .۲۶۴رحيلی ص، االنتصار للصحب و اآلل -١

  ).۱۲/۱۴۱(شرح صحيح مسلم -٢٢
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ايم نه براي  آمده م عمره ما براي انجا : گفت �ابوبكر صديق ، آيا بجنگند يا نه كرد كه 
  .و موارد متعددي كه ذكر آنها طوالني است 1جنگيدن و رأي او را پذيرفت

كرد رسول خدا رأي او را انتخاب كند و با كفّار  هم سعي مي �بنابراين عمر بن خطاب
ولي وقتي ديد ، ابوبكر مراجعه كرد و بعد به  صاز اين رو چندين بار به رسول خدا، بجنگند

كه حسن نيت و  صشان متّفق است نظرش را رها كرد و رسول خدار دو نفر رأيكه ه
  .2دانست برايش عذر آورد و مسأله را توجيه كرد صداقتش را مي

 صها و حلق موي سر تا اينكه رسول خدا اما در مورد توقّف صحابه در ذبح قرباني
همانگونه كه علماء ، دشو محسوب نمي صاين توقّف آنها نافرماني رسول خدا، پيشقدم شد

توقف كردند چون احتمال : گفته شده: گويد ابن حجر مي، در اين باره چند توجيه دارند
اميدوار بودند وحي از آسمان  يا اينكه ، دادند اين امر براي ندب و سنّت باشد نه واجب مي

كه جهت اتمام اميد آن داشتند  يا اينكه ، نازل شود و پيمان صلح مذكور را باطل اعالم نمايد
چون زمان ، اختصاصي صادر شود و چنين چيزي برايشان جايز باشد  حج در آن سال اجازه

احساس شكست و  نسخ احكام بود و احتمال اين هم هست كه بر اثر آن شرايط و اوضاع كه
هم غافل بوده  صاز فرمان رسول خدا  كردند طوري در فكر فرو رفته باشند كه ذلّت مي

اهداف خود برسند و با زور  توانستند به  اعتقاد خود داراي شوكت بودند و مي ه چون ب، باشند
را به  صيا اينكه فرمانبرداري از امر رسول خدا، حج را انجام دهند، و قهر و غلبه بر آنها

مقتضي اقدام فوري نيست و احتمال مجموع اين ، چون معتقد بودند امر مطلق، تأخير اندازند
  .3امور هم هست

به  صاست كه وقتي رسول خدا آمده  برخي روايات مربوط به صلح حديبيه  در
مسلمانان دستور داد حيواناتي را كه جهت قرباني در مكه با خود آورده بودند ذبح كنند و 

) اش در خيمه(به نزد أم سلمه ، آنها اطاعت نكردند  چون ديد كه، موي سر خود را بتراشند
، با آنها حرف نزن! اي رسول خدا: ام سلمه عرض كرد، رح كردوارد شد و مسأله را با او مط

و  ي بزرگي در رابطه با تأثير سخت و نامطلوب اين صلح بر روان و درون آنها  چون با مسأله
، بنابراين رأي ام سلمه در اين رايزني اين بود. 4اند بازگشت بدون موفّقيت روبرو شده

                                           
   `_ ^ [ ی درتفسري آيه)۱/۴۲۰(تفسري ابن کثري  -١

  .۲۶۶رحيلی ص، االنتصار للصحب و اآلل -٢
  ).۵/۳۴۷(فتح الباری  -٣
  .منبع سابق -٤
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از اينجا خارج شو و بدون اينكه «: است گفت همانگونه كه در روايت صحيح بخاري آمده
يك كلمه با كسي حرف بزني شتر قرباني را ذبح كن و آرايشگرت را صدا كن تا سرت را  

بيرون رفت و ) خيمه(صورت بدون حرف زدن با كسي از  به همان  صرسول خدا، بتراشد
اين صحنه را  ه اصحاب وقتي ك، شترش را ذبح كرد و آرايشگر را صدا زد و سرش را تراشيد

  1.هايشان را ذبح نمودند ديدند برخاستند و قرباني

آنها اين  از رفتار صحابه چنين فهميده باشد كه  احتماالً ام سلمه : گويد ابن حجر مي
به آنها مبني بر ايجاد رخصت و آسان  صاند كه دستور رسول خدا احتمال را در نظر داشته

اما در  ، باز هم در حال احرام باقي بمانند، راشيدن سركاري باشد و با وجود ذبح قرباني و ت
بطوريكه نتواند احرامش ، خداوند عزيمت و عدم رخصت را در نظر گرفته، مورد خود پيامبر

براي انجام اين امر پيشقدم باشد تا  صلذا ام سلمه درخواست كرد كه رسول خدا، را بشكند
محرز  صن رأي ام سلمه براي رسول خداچنين احتمالي هم را منتفي بدانند و درست بود

  .گرديد
به آنها دستور داد  صاتفاق افتاد كه رسول خدا ي فتح مكه  نظير همين قضيه در غزوه

يك ليوان آب ، دهند داري ادامه مي ولي وقتي كه ديد همه به روزه، ي خود را بشكنند روزه
آب نوشيدند؛ و اين يك   اين را مشاهده كردند همه كه صحابه  هنگامي، برداشت و نوشيد
احترام و  زيرا آنها نسبت به ، قطعاً اليق مقام صحابه ي بزرگوار است كه  2توجيه زيبا است

به آنها دستور  صچون رسول خدا، تعظيم احرام حج و كامل كردن آن بسيار حريص بودند
به خاطر  گمان كردند كه شايد، ولي او همچنان در لباس احرام بود، داد احرام را بشكنند

مانند عادت هميشگي شفقت و مهرباني او نسبت ، ترحم به حال آنها چنين فرماني صادر كرده
، احرام شكستن بود از رخصت كه  را بر استفاده  صمثل اينكه پيروي از رسول خدا، ياران به 

تدا او اق يقين يافتند كه بهتر است به ، سپس وقتي ديدند او احرام را برداشت، ترجيح دادند
  .پس سريع اقدام به شكستن احرام كردند، كنند

وارد مكّه شدند و طواف بيت اهللا و  صهمانگونه كه در سفر حج وقتي همراه رسول خدا
آن مراحل را عمره قرار دهند و   آنها دستور داد كه به ، سعي بين صفا و مروه را انجام دادند

                                           
  .منبع سابق -١
  .۲۷۳۲ش ، خباری کتاب الشروط -٢
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چنين ، تواند با همسر خود همبستر شود به طوريكه هر كس مي، احرامشان را كامالً بشكنند
، كردند چون حج را خيلي تعظيم مي، اي را خيلي بزرگ و ناممكن تلقي كردند مسأله

بعلّت اينكه مدتي طوالني در (وقتي راهي عرفه شدند : اند همانگونه كه خودشان نقل كرده
كردند از آنها  ياحساس م) احرام بودند و بر اثر محدوديت احرام شهوتشان افزوده شده بود

، چون خودش احرام را نشكسته بود، از موضوع با خبر شد صخدا وقتي رسول! ريزد مني مي
اگر به خاطر ، اي مردم: (1»فلوال الهدی اّلذی معی فعلت کما فعلتم، أحّلوا! أيّها الّناس«: فرمود

  همه). نند شماشكستم ما ام من هم احرام را مي اين نبود كه همراه خود حيوان قرباني آورده
ي آنها به خير و نيكي و پيروي همه جانبه و كامل از رسول  اينها ناشي از رغبت و عالقه

  .2بود صخدا
نسبت به  �در برابر اعتراض عمر بن خطّاب صاهللا  رسولگيري سكوت  قطعاً موضع

حكّام و ، از علماء، ي بسيار با ارزش است كه رهبران اسالمي بيانگر اين نكته، صلح
ي صدر و صبر و بردباري و رفتار زيبا و شايسته در شنيدن نظر ديگران  عوتگران بايد با سعهد

و فراهم نمودن مجال براي صاحبنظراني كه جهت خدمت به مصلحت عموم رأي و پيشنهاد 
. رأي مخالفين را از بين ببرند، اينكه با زندان و شكنجه نه ، كوشا باشند، كنند ارائه مي

ي  اظهار نظر در جامعه بيان و آزادي ر صلح حديبيه بيان نمود كه د صاهللا  رسول
حتي اگر آن رأي ، اي حق اظهار نظر دارد شود و فرد در چنين جامعه حمايت مي اسالمي

چون فرد مسلمان حق دارد نظر ، ي مسلمين را مورد انتقاد قرار دهد موضع حاكم يا خليفه
آزادي بيان و نظر را خفه كند   خشونت و خفقاني كهخود را در فضاي امن و امان و به دور از 

چنين ) كرد از جانب خدا وحي دريافت مي با اينكه ( صاهللا  رسولجايي كه ، ابراز كند
رئيس دولت بيشتر سزاوار است كه مورد انتقاد ، موضعي در برابر عمر بن خطاب اتّخاذ كند

و نه مستوجب اين است كه با  چون اظهار نظر در حد ذات خود نه جرم است،  قرار گيرد

                                           
  .۷۳۶۷خباری ش -١
 .است ات رافضه ، و اين ازجمله بهترين كتابهاي رد شبه268االنتصار للصحب و اآلل، رحيلي ص -2

. مراجعـــه كنيـــد "كتابخانـــه عقيـــده"بـــراي دريافـــت ايـــن كتـــاب مـــي توانيـــد بـــه ســـايت 
www.aqeedeh.com  ابـراهيم   دكتـر : نوشـته » پيامبردفاع از آل و اصحاب «: نام كتاب به فارسي

  .دكتر عبدالرحيم مالزاده مي باشد: رحيلي و ترجمه
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آموزد  همانگونه كه رهنمود نبوي به ما مي. 1زنداني شدن در سياچالهاي زندان مجازات شود
  .اصحاب و يارانش را در اثناي حوادث چگونه پرورش داده بود كه 

علي و ديگر اصحاب حاضر در حديبيه نائل به رضايت و خشنودي خداوند متعال شدند و 
  :فرمايد مورد ايشان نازل گرديد كه ميي ذيل در  آيه

� m�l�k�j� i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~

�r�q�p�o�n�ml )18/فتح.(  
خدا . خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند

) از صداقت و ايمان و اخالص و وفاداري به اسالم(دانست آنچه را كه در درون دلهايشان  مي
از نعمت سرمدي   گذشته(لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد و فتح نزديكي را ، دنهفته بو
  .پاداششان كرد) آخرت

هرگز كساني كه در : (»لن يدخل احٌد الّنار بايع تحت الّشجرة«: فرمود صرسول خدا
علي و ديگر برادرانش ). شوند بيعت كردند وارد آتش دوزخ نمي صحديبيه با رسول خدا

هم نائل به مقام واال و شرافت » بدر«قبالً با شركت در  �كر و عمر و غيره همچون ابوب
اطّلع علی أهل بدر  و ما يدريک لعّل اهللا«: فرمود صآنجا كه رسول خدا، بزرگ شدند

داني كه خدا از اهل بدر مطلع شده و  تو چه مي: (2»اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم: فقال
  .)ام ي شما را مورد عفو و مغفرت قرار داده دهيد كه من همهخواهيد انجام  فرموده هر چه مي

  سال هفتم هجري و سرپرستي دختر حمزه ي قضا، عمره: چهارم
يافتند و داشتن دختر كه   ها تغيير و دگرگوني عظيمي همه درونها و عقل، تحت تأثير اسالم

شد و زنده به  ميي ننگ و رسوايي محسوب  ي عار و لكه قبالً در ميان اشراف عرب نشانه
اين بار محبوب دلها و عزيز ، گور كردنشان رسم و عادت شده بود و كسي خواهان آن نبود

مسلمانان بر سر پرورش و سرپرستي و ) ت اسالمت تربيتح(تا جايي كه ، ها شده بود خانواده
) حپرهيزكاري و عمل صال( كردند و با صرف نظر از امتياز خدمت به دختران با هم رقابت مي

جهت  صبنابراين وقتي كه رسول خدا، دانستند همه خود را در برابر همديگر يكسان مي

                                           
  .۱۳۵-۱۳۴ص، أبی فارس، غزوة حديبية -١
  .۳۲۱ندوی ص، سرية النبوة -٢
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پس علي ، زد دختر حمزه دنبالش راه افتاد و او را عمو صدا مي، هجرت از مكه خارج شد
در همان حال جعفر ، او را نزد خود نگه دارد دست او را گرفت و به فاطمه تحويل داد كه 

ي من  برادرزاده: زيد بن حارثه هم گفت، اش همسرم است من و خاله اين دختر عموي: گفت
و ) كه همسر جعفر بود(اش داد  داوري كرد و آن را به خاله صتا اينكه رسول خدا، است

تو از من و من از تو «: و خطاب به علي فرمود» شود خاله به جاي مادر محسوب مي«: فرمود
تو برادر و موالي «: و به زيد فرمود» ات شبيه من است هاخالق و قياف«: و به جعفر فرمود» هستم

آيا دختر حمزه را به عقد خودت در : عرض كرد صعلي خطاب به رسول خدا، »ما هستي
  .1»او دختر برادر شيري من است«: آوري؟ فرمود نمي

  :از جمله، اين داستان حاوي نكات و درس و پند و احكام و فوائد زيادي است
  .مادر انسان استخاله به جاي  - 1
از همه   خاله، براي حضانت و سرپرستي بچه در صورتي كه پدر و مادر نداشته باشد - 2
  .تر است مقدم
بن ابي طالب با توصيف  به صداقت و درستكاري جعفر صگواهي رسول خدا - 3
  .»او است  اش شبيه اخالق و ظاهر و قيافه«: اينكه
زيرا ، »تو برادر و موالي ما هستي«: رمودفصچون رسول خدا، فضيلت زيد بن حارثه - 4

آن دو با هم برادر شده بودند و با تالشي ، بن عبدالمطلب بود كه در عقد اخوتا  برادر حمزه
ي برادر شقيق است تحمل كند و سر  خواست تمام وظايفي را كه بر عهده كرد مي كه مي

  .را بر عهده گيرد �پرستي دختر حمزه
 صزيرا رسول خدا، كند ي فاميلهايش را ساقط نمي ت بچهازدواج زن حق حضان - 5

  اش كه صفيه با وجود اينكه عمه، اش داد كه همسر جعفر بود حضانت دختر حمزه را به خاله
  .زنده و موجود بود، دختر عبدالمطلب بود

موافقت شوهرش الزم ، اي را بر عهده گيرد براي اينكه زن حضانت و سرپرستي بچه - 6
زن بايد صرفاً در اختيار مصلحت و منفعت شوهرش باشد كه حضانت و  زيرا، است

پس بايد اجازه و رضايت او را به دست ، گيرد بخشي از آن منفعت را از شوهر مي، سرپرستي
پس اين دليل است بر ، از آنجا كه جعفر خودش خواهان آن دختر براي همسرش بود. آورد

  .اينكه وي رضايت داشت

                                           
  .۴۲۵۱خباری ش  -١
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، وقتي كه با عموي خود در شيرخواري يك زن مشترك شوند كودك شير خوار - 7
شوند و  ي شيري او مي دختران برادر شيري همه برادر زاده. شوند برادر شيري همديگر مي

   1.گردد ازدواج با آنها بر او حرام مي

  ي خيبر سال هفتم هجري در غزوه �علي: پنجم
 3ولي واقدي، فتم هجرت اتفاق افتادهاين غزوه در محرّم سال ه 2ابن اسحاق يادآور شده كه

ي حديبيه ذكر  آن را صفر يا ربيع األول سال هفت هجري بعد از بازگشت ايشان از غزوه
كرده و رأي ابن سعد هم بر اين بوده كه در ماه جمادي األول سال هفت هجري به وقوع 

حرّم سال ششم هجري به اين غزوه در ماه م: اند پيوسته و دو امام بزرگوار زهري و مالك گفته
  . 5است ي ابن اسحاق را بر رأي واقدي ترجيح داده  ابن حجر گفته، 4وقوع پيوسته است

گر  او نزد خدا و رسولش جلوه  و مقام و جايگاه �در اين غزوه قهرماني و شجاعت علي
ي و استراتژيك  از اهميت نظامي ي يهودي نشين را كه  چون خداوند متعال آن مستعمره، شد

خيبر ، در چشم اندازي زيبا و باشكوه با دست علي فتح نمود، اي برخوردار بود فوق العاده
ي مستحكم و جنگي يهود تشكيل شده بود و  از چند دژ و قلعه ي يهوديان بود كه  مستعمره

چشم براه حوادث دردناك و آنها ، ي عرب بود آنها در جزيره آخرين سنگر و پناهگاه 
، ه سازندو له و لورد كنندرا از هر سو احاطه دند كه بتوانند مسلمانان بومصائب خوفناكي 

لذا ، ساختند كشيدند و دسيسه مي براي حمله به مدينه با يهوديان خارج و داخل مدينه نقشه مي
يعني شمال ، در صدد برآمد خود را از شر آنها آسوده گرداند و از سمت آنها صپيامبر

براي انجام اين (، در امن و امان باشند، 6از مدينه) تاد ميليهف(ي  در فاصله، شرقي مدينه
به سوي خيبر ، همراه با لشكريان اسالم كه هزار و چهار صد نفر بودند صپيامبر )عمليات

  .ها كرد هاي خيبر اردو زد و يكي بعد از ديگري شروع به فتح قلعه حركت كرد و نزد قلعه

                                           
  .۲۸۷، ۲۸۶ص ، ابی فارس صلح احلديبيه، )۳۷۵، ۲/۳۷۴(زاد املعاد -١
  ).۳/۴۵۵: (سرية النبوية ابن هشام -٢
  ).۲/۶۳۴(مغازی -٣
  ).۱/۳۳(يخ دمشقتار  -٤
  .۵۰۰سرية النبويّة فی ضوء مصادرها األصلية ص -٥
  .۵۲ندوی ص، املرتضی -٦
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در آن موقع دچار چشم  �مير المؤمنين عليي غموص از مسلمانان ياغي شد و ا قلعه 
يحّب اهللا ، ألعطيّن الّراية غدًا رُجًال يفتح اهللا علی يديه«: فرمود صرسول خدا، شده بود 1درد

سپارم كه خداوند به دست او  فردا پرچم را به دست مردي مي:(» و رسوله و يحبه اهللا و رسوله
برش را دوست دارد و خدا و پيامبرش او را كه خدا و پيام) كند را نصيب مسلمانان مي(فتح 

  ).دوست دارند
سپري ، شود اصحاب آن شب را با بحث و گفتگو بر سر اينكه پرچم نصيب چه كسي مي

هر كدام اميدوار بود كه پرچم را او به ، رفتند صصبح فردا همه زود نزد رسول خدا، كردند
اي رسول خدا از درد : ته شدعلي بن ابي طالب كجاست؟ گف: پيامبر فرمود، دست بگيرد

 صعلي را پيش رسول خدا  ، دنبالش بفرستيد: فرمود، چشم ناراحت است و شكوا دارد
بالفاصله طوري ، آب دهانش را در چشم او ريخت و براي بهبودي او دعا كرد، آوردند

 �سپس پرچم را به دست او داد و علي، بهبود يافت كه گويي هرگز دردي نداشته بود
اي علي : فرمود، شوند ) مسلمان(جنگم تا مثل ما  با آنها مي صاي رسول خدا  :عرض كرد

اسالم دعوت كن و  سپس ايشان را به ، رسي آرام حركت كن تا به محوطه و ميدان آنها مي
به خدا سوگند اگر خدا يك نفر را به ، ايشان اعالم كن حق و حقوق واجب خدا بر آنها را به 

بنابراين علي حركت كرد تا . 2تر است از شتر سرخ برايت با ارزش ،ي تو هدايت كند وسيله
  .خدا خيبر را توسط او فتح نمود

اين است كه مرحب پادشاه خيبر براي جنگ با او بيرون آمد  �از جمله دالوريهاي علي
  :و اين شعر را سرود

 شاكي السالح بطل ُجمرب  قد علمت خيرب أين مرحب
 إذا احلروب أقبلت تـََلهبُ 

وقتي كه جنگ ، تا دندان مسلّح و پهلواني مجرّبم، داند كه من مرحب هستم خيبر مي
  .شوم برافروزد ملتهب و برافروخته مي

  
  :او پاسخ داد و گفت هم به  �علي

 املنظرة كليث غابات كريه  حيدرة أنا الذي مستين أمی
  أُوفيهم بالصاع كيل السندرة

                                           
  .۵۳منبع سابق ص -١
  .۳۴۰۶مسلم ش -٢
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ي  همچون شيرهاي درنده، ناميد) دهشير درن(من كسي هستم كه مادرم مرا حيدر 
  .كنم با پيمانه سندره برايشان پيمانه مي، وحشتناك جنگل هستم

سپس فتح خيبر ، بال فاصله بر سر مرحب ضربه اي وارد ساخت و او را به هالكت رسانيد
  .1با دست علي صورت گرفت

  :جملهاز ، در خيبر حاوي درسها و پند و عبرتهاي متعددي است �موضع گيري علي

  �فضيلت باشكوه علي -1
خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش او  ،گواهي داد كه علي صرسول خدا
ي رسول  ابن حجر در تفسير اين فرموده. اين افتخاري بس بزرگ است، دارند را دوست مي

وجود محبت است و گر نه هر مسلماني با علي در  صمنظور پيامبر: گويد مي صخدا
ي  است به فرموده دوست داشتن خدا و رسول مشترك است و اين حديث اشاره مطلق صفت 

�:فرمايد خداوند كه مي �

��m�m�l�k�j�ih�g�f�e�d�c�b�a����`�_�^l������� �
  ).31/آل عمران(

از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و ، اگر خدا را دوست داريد: بگو
  .مهربان است گناهانتان را ببخشايد و خداوند آمرزنده

بود  صاهل پيروي كامل از رسول خدا �گويي اين حديث اشاره دارد به اينكه علي
  .است كه به صفت محبت و دوست داشتن توصيف شده 

  �بركت دعاي رسول خدا -2
به طوريكه ، )و چشم علي براي هميشه شفا يافت(را اجابت كرد  صخداوند دعاي پيامبر

هيچ وقت ، در چشمم آب دهانش را ريخت صخدا از زمانيكه رسول: گفت مي �علي
، نزد او رفت صاي ديگر علي بيمار شد و رسول خدا همانگونه كه دفعه، 2چشم درد نگرفتم

ام  خدايا اگر موقع مرگم فرار سيده راحت و آسوده: گفت كرد و مي در حالي كه علي دعا مي

                                           
  .١٨٠٧ش ، )٣/١٤٤١(مسلم -١
  .اسنادش حسن است، ۵۷۹املوسوعة احلديثية ش ، مسند امحد -٢
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ن آزمون و امتحان است صبر و اگر اي، افتد مرا به پا دار گردان و اگر مرگم به تأخير مي
خدايا او را «: فرمود، چه گفتي؟ علي برايش تكرار كرد: فرمود صرسول خدا، بردباريم ده

از جاي : گويد علي مي، برخيز: سپس فرمود، »او برگردان شفا ده و عافيت و سالمتي را به 
   1.آن درد به من بر نگرديد، بعد از آن، برخاستم

  ندارد �طي به امامت علياين حديث هيچ ارتبا -3
است و به  صخليفه و جانشين بالفصل رسول خدا �رافضه بر اين باورند كه علي

از ، كنند نه بر امامت او داللت مي �كنند كه بر فضليت علي تعدادي احاديث استدالل مي
ديث شناس علماي ح، اساس هستند اند كه باطل و بي اين حديث و چيزهايي بدان افزوده جمله

اصالً هيچ تالزم و ارتباط  همانگونه كه ، گذارند نمي مهر صحتها هيچكدام از آن زيادت بر 
به ، رهبري وجود ندارد بين دوست داشتن خدا و رسول و امامت و   الزم و ملزومي

هم  ايشانصورت اثبات صفت دوستي خدا و رسول در او با نفي دوست داشتن از غير  همان
چون خدا و رسول علي را دوست دارند پس : ست گفته شودچگونه ممكن ا، ربطي ندارد

  :فرمايد در حالي كه خداوند در مورد ابوبكر صديق و يارانش مي، غير او را دوست ندارند
��m�y�xl�)54/مائده(  

  ).خداوند آنهارا دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند(
  :فرمايد و پيرامون اهل بدر مي

��m�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~����ª�©�¨l   

  ).40/صف(
يكپارچه در خط و صف واحدي  او متحد و  دارد كه در راه خداوند كساني را دوست مي

  .انگار ديوار سربي بزرگي هستند، رزمند مي
دارد و هر  هم او را دوست مي صرسول خدا، بدون شك هر كس محبوب خدا باشد

  .داردرسول خدا را هم دوست ، مؤمني كه خدا را دوست داشته باشد
  :فرمايد همچنين خداوند متعال در رابطه با اهل مسجد قبا مي

�m��v�u�t�s�rq�p�o�n�ml )108/توبه.(  

                                           
  .امحد شاکر آن را صحيح دانسته) ۲/۱۵۱(مسند امحد -١
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) با اداي عبادت درست(خود را ) جسم و روح(خواهند  در آنجا كساني هستند كه مي
  .دارد پاكيزه دارند و خداوند هم پاكيزگان را دوست مي

چه كسي بيش از همه نزد تو محبوب و : ال شدسؤ صاز رسول خدا كه  همچنين هنگامي
پدر «: عرض شد در ميان مردان چه كسي؟ فرمود، »عائشه«: دوست داشتني است؟ فرمود

با وجود اينكه ، ولي در مورد علي با نص صريح محبت و دوستي او را ذكر كرده، 1»عائشه
دارند و متقابالً خدا و  شود كه خدا و پيامبر را دوست غير او مؤمنان بسيار زيادي يافت مي

به علّت اظهار يك نكته بسيار ريز و دقيق كه در ضمن اين ، پيامبر هم آنها را دوست دارند
خداوند فتح و پيروزي : (2»يفتح اهللا علی يديه« فرمايد قسمت هم كالم رسول خداست كه مي

  ).كند دو دست او نصيب مسلمانان مي را بر
شايد اين توهم به ، شد را يادآور مي» فتح«خدا تنها  اگر رسول  نكته در اين جاست كه

است كه رسول   زيرا در حديث آمده، اين فتح موجب فضيلت علي نيست  آمد كه وجود مي
خداوند گاهي اين دين را توسط : (»يؤيّد هذا الّدين بالّرجل الفاجر اّن اهللا«: فرمايد خدا مي

اين توهم را بر طرف ، اثبات اين دو صفت براي اولذا با ). كند مردي فاجر تأييد و تقويت مي
است و » يفتح اهللا علی يديه«اختصاص مضمون و مفهوم ، بنابراين مقصود از حديث، نمود

  .ذكر صفات علي براي رفع توهم است

خيبـر برداشـت    فـتح  حديث فضيلت علـي در از از فوائد  اي  اينجا مجموعه -4
  :شود مي

ي  ام شب فتح خيبر را به بحث در مورد آن شخص كه مژدهفضيلت صحابه در اينكه تم -
فتح توسط او به آنها داده شد كه داراي دو صفت دوستي متقابل با خدا و رسول خدا است و 

دانستند كه تقدير اين فتح را براي هر كس تعيين  چون مي، نيز به تقدير الهي ايمان داشتند
براي به ) بعلّت درد و رنج چشمانش(ه همان خواهد بود و نصيب كسي شد ك، كرده باشد

دست آوردنش تالشي نكرده بود و اين فضيلت از كساني منع گرديد كه براي به دست 
رفتند و هر  صاول صبح نزد رسول خدا ، اصحاب چرا كه ، آوردن آن مقام بسي كوشيدند

پيامبر   بلكه، ولي به هيچكدام داده نشد، كدام اميدوار بود پرچم جنگ به دست او داده شود
                                           

  ).۷/۲۲(فتح الباری  ، خباری -١
  .۳۴۰۶ش ، مسلم -٢
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آن را به دست علي بن ابي طالب داد كه بيمار بود و براي به دست گرفتنش كوششي نكرده 
  .بود

آرام و بدون شتاب حركت   او دستور داد كه به  صچون رسول خدا: ادب و متانت -
  .اسالم دعوت كند آنها را به ، كند و قبل از آغاز جنگ و درگيري

به : فرمود صشود كه رسول خدا ين نكته برداشت مياين هم از ا: دعوت با حكمت -
چون حكمت و فراست در اين است كه ، آنها خبر بده كه حق و حقوق خدا بر آنها چيست 

، اسالم بدون عمل و شناخت حقوق و وظايف دعوت كامل شود و كافي نبود كه تنها به 
هي منطبق و عملي شود و گا زيرا در اينصورت گاهي اسالم تطبيق داده مي، دستور دهد

  .بلكه بايد عهد و پيماني صورت گيرد كه به كفر برنگردد، شود نمي
آنها خبر بده  به : شود كه فرمود اين هم از آن قسمت استنباط مي: آشنايي با حقوق الهي -

  .كه خدا چه حقوقي بر آنها دارد
اگر خدا «: چون فرمود: كند پاداش كسي كه حتّي يك نفر را هدايت و راهنمايي مي -

يا از تمام » تر است از شتران سرخ رنگ برايت با ارزش، ي تو هدايت كند يك نفر را بوسيله
اند اين نيست  آنگونه كه برخي معني كرده  دنيا و زيباييهاي آن بهتر است و معني اين جمله

  .بهتر است از اينكه شتران سرخ را به صدقه بدهي: كه
به خدا سوگند اگر خدا يك نفر «: فرمود صل خدازيرا رسو: قسم يادكردن بر فتوا -

ي اين روش هم تشويق و  فائده. قسم ياد كرد، از او قسم خواسته باشند و بدون اينكه » ...را
را در سه مورد در قرآن به قسم خوردن  صهمانگونه كه خداوند متعال پيامبر ، تأكيد است
  :است دستور داده 

�m�è�ç�æ�å�äã�â�á�à�ß�ÞÝ�Ü�Û�Úl   

  ).53/يونس(
) گوئي رستاخيز و عذابي كه مي(يا آن آ  كه: پرسند از تو مي) كافران بر سبيل استهزاء(

از آن (توانيد  به خدايم سوگند قطعاً راست است و شما نمي، آري: بگو! ؟ راست است
  .درمانده و ناتوان سازيد) جلوگيري كنيد و با فرار و سرپيچي از آن خدا را

�m�¥¤�£�¢��¡���~� �́�³�²�±�°�¯®�¬�«�ª�©��¨�§�¦l   

  ).7/تغابن(
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چنين نيست كه : بگو! پندارند كه هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديد كافران مي
زنده و برانگيخته خواهيد شد و سپس از آن چيزهائي كه ! به پروردگارم سوگند، پنداريد مي
  .و آسان است ايد باخبرتان خواهند كرد و اين كار براي خدا ساده كرده مي

�m�y�x�w�v�ut�s�r�q�p�o�nm�l�k��j�i�h
�j�i�h�g��f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�zl   

  ).3/سبأ(
. شود ما برپا نمي) حساب و كتاب و سزا و جزاي(قيامت هرگز براي : گويند كافران مي

قيامت ، است) نهان در گستره جهان(آن كسي كه داناي راز ! به پروردگارم سوگند، بله: بگو
در ، اي اندازه سنگيني ذره  به). نمايد اعمال شما رسيدگي مي  و خدا به(آيد  به سراغ شما مي

گردد و نه كمتر از اندازه ذره و نه بزرگتر از  نها و در زمين از او پنهان و نهان نمياتمام آسم
  .شود چيزي نيست مگر اين كه در كتاب آشكاري ثبت و ضبط و نگهداري مي، آن

چه در ابتداي كالم و چه در جواب ديگران قسم جايز ، هرگاه مصلحت باشدبنابراين 
  .1است و گاهي مطلوب است

  هشتم هجري، ي حنين علي در فتح مكّه و غزوه: ششم
عليه ، بكر و ارسال سالح و اسب و نيروي جنگي به آنها ي بني قريش با پشتيباني از قبيله

 صبا مسلمانان نقض پيمان كردند و رسول خدا، ي ُخزاعه كه همپيمان مسلمانان بودند قبيله
اي عمرو آنها را : (» ان مل أنصر بىن كعب  ال نصرين اهللا، يا عمرو بن سامل  نصرت«: فرمود

چون ابر در آسمان پديد آمد ). خدا ياريم نكند اگر بني كعب را ياري نكنم، ياري كردي
  ).كند ين پيروزي بني كعب را آسان ميا: (2 »السحابة لتستهل بنصر بىن كعب إن هذه «: فرمود

اي را سرود كه در آن آمده  قصيده صآمد و نزد رسول خدا عمرو بن سالم به مدينه 
  :است 

  األتلدا  حلف أبينا وأبيه    يا رب إين ناشد حممًدا
  يدا  ُمثت أسلمنا فلم ننزع    وكنا ولًدا، قد كنتم ولًدا

                                           
  ).۱۴۲، ۱/۱۴۱(العثيمني حمّمد صاحل ، القول املفيد علی کتاب الّتوحيد -١
  ).٤/٢٧٨(البداية والنهاية  -٢
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  توا مدداأي  اهللاد -وادع عب    فانصر هداك اهللا نصرًا أعتدا
  إن سيم خسفا وجهه تربدا  قد جتردااهللا  رسولفيهم 

  .بودند  پيمان قديمي خوانم كه پدر ما و پدر او هم من محمد را مي! پروردگارا
  .آنگاه ما مسلمان شديم و هرگز دست بردار نيستيم، زماني ما هر دو كودك بوديم
  ، ياري ما فراخوان گان خدا را به مرا ياري كن و بند، خداوند تو را رهنمود گرداند

  .از شدت خشم سيمايش برافروخته گردد طوري كه، كه رسول خدا در ميانشان باشد
  :گويد رسد كه مي اينجا مي سپس به 

  وهم أذل وأقل عددا    وزعموا أن لست أدعو أحًدا
  وقتلونا رُكعا وسجدا    هم بيتونا بالوتري هجًدا

كنند كه تو كسي را به  گمان مي) بر ما يورش آوردندكه پيمان شكني كردند و (آنها 
  ، حال آنكه خوار و ذليلند و تعدادشان كمتر است، خواني ياري ما فرا نمي 

  .آنها بر ما شبيخون زدند و در حال ركوع و سجده به كشتار ما پرداختند
د وقتي نز، قريش ابوسفيان را جهت تثبيت صلح و افزايش مدت آن به مدينه فرستادند

از او رو برگردانيد و جوابش  صولي پيامبر، نيازش را مطرح ساخت، رسيد صرسول خدا
متوسل گرديد تا  �امثال ابوبكر و عمر و عثمان و علي از اين رو به بزرگان صحابه ، را نداد

از درخواستش امتناع ورزيدند و ناگزير بدون   ولي همه، بين او و رسول خدا وساطت كنند
  1.از توافق يا تجديد عهد و پيمان به مكّه بازگشت هيچ موفّقيتي

  :از جمله علي در فتح مكّه مواضع متعددي داشت 

  خنثي كردن يك فعاليت تجسسي به نفع قريش -1
رسول خدا : گفت عبيداهللا بن ابي رافع روايت است كه علي مي ازعلي بن از حسن بن محمد 

زن مسافري ، خودتان را به باغ خاخ برسانيد«: من و زبير و مقداد را اعزام كرد و فرمود ص
آنجا رفتيم  سريع با اسب به   :گفت، »د و بياوريدينامه را از او بگير، اي دارد آنجا است كه نامه

، نامه ندارم: گفت، آن نامه را بيرون بياور: گفتيم، زن مسافر را پيدا كرديم، تا به باغ رسيديم
نامه را در ميان گيسوهايش . آوريم لباست را از تن بيرون مييا نامه را تحويل بده يا : گفتيم

حاطب بن ، نامه را باز كرد، آورديم صنامه را از او گرفتيم و پيش رسول خدا، بيرون آورد

                                           
  .۳۶۵ص ، دکرت معطی، التاريخ الّسياسی و العسکری -١
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آنها گزارش  را به  صان را براي مشركين مكه نوشته بود و برخي امور رسول خدا ابي بلتعه
اي رسول خدا عجله   :گفت» ! ست؟ياين چاي حاطب «: فرمود صرسول خدا، داده بود

فاميل و خويشاوندي در ميان آنها  ،شده به قريش هستم و در اصل وصلمن مردي ، نكن
در حالي كه همه مهاجريني كه با تو هستند به نوعي در مكّه فاميل و ، ندارم و از آنها نيستم

پيدا   در ميان آنها حاميخواستم براي خودم ، از آنها حمايت كنند خويشاونداني دارند كه 
كنم و اين كار را از روي اعتقاد كفري يا ارتداد از دين اسالم و راضي شدن به كفر بعد از 

عمر بن . »به شما راست گفت«: اصحاب فرمود خطاب به  صرسول خدا. اسالم نكردم
: فرمود صرسول خدا، اي رسول خدا اجازه بده گردن اين منافق را بزنم  :گفت �خطاب

فقد غفرت ، اعملوا ما شئتم: يدريك لعل اهللا قد اطلَع إىل أهل بدر فقال وما، نه قد شهد بدرًاإ«
  :اهل بدر گفته باشد داني كه خداوند به  و تو چه مي مشاركت داشتهي بدر  غزوه دراو  1»لكم

  .از شما گذشتم، خواهيد انجام دهيد هر چه مي

  هانئ ماست اي اماي در امان  هر كس را تو امان داده -2
اردو  در ارتفاعات مكه  صوقتي كه رسول خدا: هانئ دختر ابوطالب و خواهر علي گفت ام

ي بني مخزوم به نزد من فرار كردند كه در آن  دو مرد از خويشاوندان شوهرم از قبيله، زدند
م ربراد: گفت، آن دو مرد را امان دادم، نزد بني مخزوم بود  موقع هبيره پسر ابي وهب مخزومي

من هم در اتاقم را بر روي ، كشم به خدا سوگند هر دو را مي: گفت، پيش من آمد �علي
ديدم فاطمه پرده گرفته و ، به باالي مكّه رفتم صسپس پيش رسول خدا، آنها قفل كردم

شد و غسل  اثر خمير بر روي آن ديده مي  دارد كه از ظرفي آب برمي صرسول خدا
هايش را پوشيد و هشت ركعت نماز وقت چاشت به لباس، ل فارغ شداز غس  وقتي كه، كرد مي

سالم : (»ما جاء بك؟، هاني مرحبا و أهالً يا أم«: سپس به سوي من برگشت و فرمود، جا آورد
امان داده بودم و تصميم علي به كشتن  خبر آن دو مرد را كه ، )چكار داري؟، هانئ بر تو اي ام

: 2» يقتلهما فال، قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت«: رمودف، آنها را برايش توضيح دادم
  ).اي در پناه و امان ما هستند و نبايد علي آنها را بكشد هركس را تو پناه و امان داده(

                                           
  .٦٠٠املوسوعة احلديثية مسند أمحد ش ، إسنادش صحيح است -١
  ).٥٢٧(ص : صحيح السرية -٢
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بعد از ، در صورتي كه هر مسلماني به كفّار جنگي امان و پناه دهد، بنا بر آنچه ذكر شد
براي اينكه كافر از حق . آنها تعرّض نمايد ندارد به  آن در امان هستند و هيچ مسلماني حق

بايد از مسلمان درخواست ، او نگردد  مصونيت و امنيت برخوردار باشد و هيچ ضرري متوجه
از اتّهام بري   امان دهنده  شرط صحيح بودن امان اين است كه: اند اما فقها گفته، امان كند

اي نشود يا اينكه مسأله به  ن به كافر منجر به هيچ مفسدهعالوه بر اينكه پناه و امان داد، باشد
  .مسلمانان موكول گردد تا در مورد او نظر بدهد) ولي أمر(

  قتل حويرث بن نقيذ بن وهب -3
به كارداران دولت اسالم دستور داد كه هيچ زني را  صدر فتح بزرگ مكّه رسول خدا

فر از مشركين را كه نامشان را نيز ذكر اما خون چند ن، نكشند مگر زني كه با آنها بجنگد
، ي كعبه مخفي شوند آنها را بكشيد حتّي اگر در زير پرده: هدر اعالم كرد و فرمود، كرد

اذيت  را در مكّه  صاز جمله كساني بود كه رسول خدا  يذ بن وهب كهنق مانند حويرث بن
حويرث ، ثوم را سوار بر شتر كردعالوه بر اينكه وقتي ابن عباس فاطمه و ام كل، داد و آزار مي

شتر را به جنب و جوش و هيجان واداشت تا هر دو بر زمين افتادند و لذا وقتي كه خونش 
  1.او ظفر يافت و او را از پاي درآورد علي به ، هدر و بي ارزش اعالم شد

  در انجام مأموريتي اصالح جويانه �علي -4
ا اشتباه خالد بن وليد مبني بر كشتار تعدادي علي را نزد بني جذيمه فرستاد ت صرسول خدا

خالد بن وليد را  صاز اين قرار است كه رسول خدا مسأله. از آنها را جبران و تالفي كند
، اسالم دعوت كند سال هشتم هجري و بعد از فتح مكّه نزد بني جذيمه روانه كرد تا آنها را به 

: به جاي اين كلمه گفتند، )سالم آورديما(» اسلمنا«: توانستند بگويند ولي آنها خوب نمي
لذا شروع كرد به كشتار و ، متوجه منظور ايشان نشد �خالد، )روي گردان شديم(» صبئنا«

هر دو دستش را رو ، ابالغ شد صاين كار خالد به رسول خدا  قتي كهو .اسير گرفتن از آنها
او   خدايا من از كاري كه( 2»ا صنعّنی أبرأ اليک ممّ إاللهّم «: آسمان برداشت و دو دفعه گفت به 

علي را با مبلغي پول براي بررسي اوضاع  صخدا براين رسولبنا، )كنم اظهار برائت مي كرده 
علي هم با بهترين وجه وظيفه و مأموريت خويش را انجام داد و ، نزد آن قبيله اعزام داشت

                                           
  ).٥٩، ٤/٥٨(السرية النبوية ابن هشام ، )٨/١١(فتح الباري  -١
  .۴۳۳۹خباری، ش -٢
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وقتي از ، جه پرداخت كردها و خسارت ضرر و زيانها را به كاملترين و ي كشته ي همه ديه
، ي اينها فارغ شد از آنها سؤال كرد آيا خونبها يا خسارتي مانده كه پرداخت نكرده باشم همه

جهت آنچه ، دهم اين مبلغ باقي مانده را هم به شما مي صمن براي احتياط براي رسول خدا
زارش كار خود را برگشت و گ صوقتي نزد پيامبر، دانيد او از آن خبر دارد و نه شما مي نه 

از ، )درست عمل كردي و كارت خوب بود: (1»أصبت و أحسنت«: به ايشان اعالم كرد فرمود
غم و اندوه و نگراني سهمگيني كه پيامبر  �علي، با انجام اين مأموريت موفقّت آميز، اين رو

الد از اما قتل و كشتار خ، و موجب آرامش خاطر ايشان شد 2بر طرف كرد، را در برگرفته بود
او را عزل كرد و نه  نه  صبه دليل اينكه پيامبر، بني جذيمه بنا بر تأويل و اجتهاد اشتباه بود

  . 3مجازات

  ي حنين علي رضي اهللا عنه در غزوه -5 
ي شجاعت و دالوري او بود و بر  از جمله فعاليتهاي جهاد و مبارزات علي كه نشان دهنده

ي حنين واقع  كارهايي است كه در غزوه، كند يمهارت و تخصص ايشان در جنگ داللت م
و مجاهدين  صزيرا علي در اين جنگ همراه رسول خدا، در سال هشتم هجرت انجام داد

سياه و سوار بر  مردي با پرچمي، ي هوازن در ميان سپاه دشمن از قبيله. پايدار ثابت قدم بود
آورد و  را از پاي در مي اش او با يك ضربه ي نيزه، رسيد به هر كس مي، شتر سرخ رنگ

به مسلمانان ) جهت تهاجم(افراشت و همه  اش را برمي نيزه، يافت جايي كه كسي را نمي
بنابراين علي با نبوغ و مهارتي كه در فنون جنگي و تجربه ي طوالني ، افتادند دنبالش راه مي

وازن نقش ي حماسي و قدرت شديد جنگي ه اين مرد در ايجاد روحيه فهميد كه ، كه داشت
او حمله كردند و توانستند  او شدند و به  لذا همراه با يكي از انصار متوجه ، بسيار مؤثّري دارد

او را از شترش بر زمين بيندازند و از پاي در آورند كه ناگهان پس از گذشت  در مدتي كوتاه 
  . 4مدتي كوتاه سپاه دشمن شكست خورد و تار و مار شدند و لشكر اسالم پيروز شد

  

                                           
  .اسنادش ضعيف است ولی شواهدی دارد) ۷۳-۴/۷۲(سرية النبوية ابن هشام  -١
  .۴۶خالفة علی بن ابی طالب، ص -٢
  .۵۷۹األصلية ص املصادر  ضوء سرية النبوية فیال -٣
  .۱۴۱ص، سنادش حسن است؛ و صحيح مسند عدویا، )۳/۳۸۸(مسند ابی يعلی  -٤
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  فلس در طي» بت«اعزام سريه علي براي عمليات انهدام  -6
از بت و تنديسهايي كه در داخل و  صپس از پاكسازي بيت اهللا شريف از سوي پيامبر

هايي فرا رسيد كه زماني طوالني نماد  نوبت انهدام و نابودي بتكده، اطراف آن قرار داشتند
يكي پس از ديگري براي عمليات پاكسازي  صرهاي پيامب بنابراين سريه، 1جاهليت بودند

. فلس در سرزمين طي بود) بت(ين تنديس شدند و نصيب علي در ا ي عرب اعزام مي جزيره
با ، ي علي بن ابوطالب با صد و پنجاه نفر از جهادگران انصار براين در ماه ربيع اآلخر سريهبنا

انهدام بت فلس راهي  براي، يداسب و با يك پرچم سياه و يك پرچم سف صد شتر و پنجاه 
 -حاتم طائي مشهور به سخاوت - ي آل حاتم شده و هنگام دم صبح به محله ي طي منطقه
ي فلس را تخريب و منهدم ساختند و دست پر از برده و  ور شدند و بت و بت خانه حمله

رف شام ها بود و حاتم به ط احشام و گوسفند بازگشتند و خواهر عدي بن حاتم در ميان برده
  .2فرار كرد

  بود صعلي در مدينه جانشين پيامبر ،در غزوه تبوك: هفتم
ي نبوي  اين غزوه در سيره، غزوه تبوك در ماه رجب سال نهم هجري به وقوع پيوست

اهميت بسياري دارد و با آن اهدافي محقق شد كه در دل مسلمانان و اعراب تأثير بسزايي 
علي را بر  صاهللا  رسولدر اين غزوه  3.الم تغيير دادداشت و مسير حوادث را در تاريخ اس

ها و نفاقي را  مدينه گمارد و اين امر موجب شد كه براي منافقان فرصتي فراهم شود تا كينه
كه در دل داشتند آشكار كنند و درباره علي چيزهايي بگويند كه موجب ناراحتي و آزار 

اين رفتار ، و تن پروري در مدينه گذاشته شدهعلي به خاطر تنبلي : از جمله گفتند، ايشان شود
در روايت صحيح امام . ي بارزي از نفاق دروني آنها بود نشانه، و گفتار نادرست منافقان

به  صپيامبر، سوگند به ذاتي كه دانه را شكافت و جان را آفريد«: گويد مي �عليمسلم، 
نسبت به من بغض و كينه  دارند و بجز منافق كسي فقط مؤمنان مرا دوست مي: من فرمود

  .4»نخواهد داشت

                                           
  .۲۹۴ص، معني السرية -١
  .۶۲۴ذهبی ص ، تاريخ االسالم -٢

  .۵۵املرتضي ندوي ص  -٣.
  .۷۸/مسلم شصحيح  -٤
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رساند و خواست با آنها در جنگ شركت  صاينجا بود كه علي خودش را به سپاه پيامبر
پيامبر ! گذاري؟ آيا مرا در ميان زنان و كودكان مي: فرمود صكند و خطاب به پيامبر 

خشنود : (1»نيب بعديغري أنه ال ، هارون من موسى  أال ترضى أن تكون مين مبنزلة«: فرمودند
هارون براي موسي باشي؟ با اين تفاوت كه بعد از من پيامبري نخواهد  نيستي كه برايم همانند 

  ).آمد

امير آن ابوبكر   به مردم در حج سال نهم كه نقش علي در اعالن عمومي: هشتم
  بود

ر در تمام به صورت پياپي و مستم صو ساختار حكومتي در دوران پيامبر تربيتيهاي  برنامه
ادامه  عبادي و غيره ، نظامي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ها و ميادين اعم از اعتقادي زمينه

اجرا در  ي حج در سالهاي پيش از اين به صورت عملي به مرحله  با اين حال فريضه، داشت
ه نيامده بود و در سال هشتم هجري بعد از فتح مكّه عتاب بن اسيد با عنوان امير مكلف شد

اما حج مسلمانان از ، بود تا مراسم حج را انجام دهد؛ وي با مسلمانان مراسم حج را انجام داد
خواست  صاهللا  رسول، وقتي مراسم حج به پايان رسيد، 2حج مشركان قابل تشخيص نبود

لذا ، كنند آيند و كعبه را طواف مي مشركان عريان مي«: اما فرمود، سال بعد هم به حج برود
اين ترتيب تعداد زيادي از  به ، اين در سال نهم هجري بود. »دارم به حج برومدوست ن

و با خودشان قرباني  3امير كاروان حج بود به حج رفتند  كه �ابوبكر صديق صحابه همراه 
علي  صپيامبر، نازل گرديد) توبه(ي برائت  بعد از رفتن ابوبكر با كاروان حج سوره. بردند

راهي سفر شد و در  صعلي با شتر پيامبر ، ابوبكر بپيوندد به  را خواست و دستور داد
به عنوان امير كاروان فرستاده : او را ديد گفت كه  �ابوبكر، ذوالحليفه به ابوبكر پيوست

حج را در همان مكانهايي  �ابوبكر. مأمور و به راهشان ادامه دادند: يا مأمور؟ گفت  اي شده
در ماه ذي  -طبق روايات صحيح -انجام داد و حج اين سال، دادند كه در جاهليت انجام مي

  .الحجه بود نه در ذي القعده

                                           
  .٢٤٠٤ش ، خباری -١
  .۲۲ص، ةدراسات يف عهد النبو، ۲/۵۳۶ابی شهبه ، النبويه ةسري -٢
  .۲/۱۶۸الطبقات الكربي ، ۱/۹۸النعيم  ةنظر -٣
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و روز قرباني و ) هشتم و نهم(با ايراد سخنراني در روزهاي ترويه و عرفه  �ابوبكر صديق
بازگشت ، قرباني، إفاضه، اعم از وقوف عرفه، روز بازگشت به مردم روش انجام مناسك حج

داد و در همه جا علي پس از ابوبكر در جايگاه  جمرات را آموزش مي مياز سرزمين مني و ر
سپس چهار مسأله را به مردم ، نمودند ي برائت را تالوت مي گرفت و آيات اول سوره قرار مي

  :كردند گوشزد مي
  . شوند كه به خدا و رسولش ايمان داشته باشند تنها كساني وارد بهشت مي - 1
  .ي خدا را طواف كند كس حق ندارد به صورت عريان خانه از امسال به بعد هيچ - 2
است و ديگر تمديد  پايان عهد مدت تعيين شده ، هر كس با پيامبر عهد و پيمان دارد - 3

  .نخواهد شد
پس از اين سال ديگر مشركان حق ندارند با مسلمانان در مراسم حج شركت داشته  - 4
ياري  ستور داد علي را در اجراي اين امر مهمو ابوبكر صديق به گروهي از صحابه د 1باشند
  .و اين پيام را به گوش تمام مردم برسانند 2دهند

ي برائت تصويري از مرز جدايي بين  ترديدي نيست كه نزول آيات نخست سوره
گذارد و حج آنان را ممنوع و با آنان اعالم جنگ  پرستان و مسلمانان را به نمايش مي بت
   3.كند مي

  : فرمايد ال ميخداوند متع
�m�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V� UT�S�R�Q�P
�t�s�r�qp�o�n�m�l�kj�ih�g�f�e�d�c�b

�_�~�}���|�{�z�yx�w�v�ul� )3-1/توبه.(  
مؤمنان توسط (بيزاري خداوند و پيغمبرش از مشركاني است كه شما ) اعالم، اين(

اند و به  و ايشان آن را به دلخواه شكسته(ايد  با آنان پيمان بسته) فرمانده كلّ قوا، فرستاده خدا
اسالم   يا به  شود كه در اين فاصله نان چهار ماه فرصت داده ميآبه . اند دشمنان اسالم پيوسته

اي (پس  .)ماده نبرد با مسلمانان شوندآ  يا اين كه يا سرزمين عربستان را ترك كنند و بگروند

                                           
  .اين حديث صحيح است، ۵۹۴/املوسوعة احلديثية ش، مسند إمام امحد -١
  .۲/۵۳۷أبوشهبه  ةيالنبو  ةسري -٢
  .۱/۳۹۹النعيم ةنضر -٣



 سلي مرتضي ع     214
  

 

و از آغاز عيد قربان سال نهم (آزادانه چهار ماه در زمين بگرديد :) ان بگوئيدبه كافر! مؤمنان
يعني  ، سال بعدي. اآلخر ق الحجه همان سال تا روز دهم ماه ربيع يعني روز دهم ذي ، هجري

در همه حال (و بدانيد كه شما ) خواهيد برويد و بگرديد به هر كجا كه مي، سال دهم هجري
توانيد خدا  هرگز نمي) كنيد و درت خدائيد و از دست او نجات پيدا نميمغلوب ق، نآ  و همه

است از سوي  اين اعالمي. سازد را درمانده كنيد و بيگمان خداوند كافران را خوار و رسوا مي
در روز بزرگترين حج ) ايشان در مكّه نهكه در اجتماع ساال(خدا و پيغمبرش به همه مردم 

بن ابيطالب و به اميرالحاجي ابوبكر صديق بر همگان  مير مؤمنان عليتوسط ا، يعني عيد قربان(
عهد و پيمان كافران خائن را ارج (كه خدا و پيغمبرش از مشركان بيزارند و ) شود خوانده مي

شدن  و از شرك قائل(اگر توبه كرديد ) پس اي مشركانِ عهدشكن بدانيد كه. گذارند نمي
و بر كفر و شرك خود (بهتر است و اگر سرپيچي كرديد اين براي شما ) براي خدا برگشتيد

خويشتن را از قلمرو (توانيد خداي را درمانده داريد و  بدانيد كه شما نمي) ماندگار مانديد
و سخت  ،كافران را به عذاب عظيم) همه! اي پيغمبر. قدرت و فرماندهي او بيرون سازيد

  .دردناكي مژده بده
ر عهد و پيمان بسته بودند تا پايان مدت تعيين شده مهلت داد خداوند كساني را كه با پيامب

  : فرمايد و در اين باره مي
m�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`

�w�v�u�t�s�rq��p�o�nl )4/توبه.(  
و (اند  ايد و ايشان چيزي از آن فروگذار نكرده با آنان پيمان بسته كهاز مشركان  اما كساني 

ياري   و او را(و از كسي بر ضد شما پشتيباني نكرده ) اند مودهپيمان را كامالً رعايت ن
اند محترم شماريد و بدان وفا  پيمان آنان را تا پايان مدت زماني كه تعيين كرده، )اند نداده
  .دارد را دوست مي) وفاكننده به عهد(بيگمان خداوند پرهيزگاران . كنيد

ماني با پيامبر نداشتند تا پايان ماههاي همانگونه خداوند به مشركاني كه هيچ عهد و پي
  .حرام مهلت داد و بعد از آن در وضعيت جنگي در مقابل مسلمانان قرار خواهند گرفت

�m�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x
�µ�´�³�²�±°� �̄®�¬��«�ª�©�¨�§¦�¥�¤

�¶l )5/توبه.(  
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 مشركان، پايان گرفت) امان است  كه مدت چهار ماهه(كه ماههاي حرام  هنگامي
به (را هركجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در همه كمينگاهها براي ) عهدشكن(

از كفر برگشتند و به اسالم گرويدند و براي (اگر توبه كردند و . آنان بنشينيد) دام انداختن
) ديگر از زمره شمايند و ايشان را رها سازيد و(، نماز خواندند و زكات دادند) نشان دادن آن

براي توبه كنندگان از (بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان . اه را بر آنان باز گذاريدر
  .است) براي همه بندگان(و رحمت گسترده ) گناهان

دستور داد كه در موسم حج در حضور مشركان  �به علي صبه همين علّت پيامبر
اين اعالم جهت . شود ي پيمانها پس از پايان مدت تعيين شده تمام مي اعالم كند كه همه

يكي از   يا  رعايت رسم متعارف بين عربها بود؛ در آن زمان رسم بر اين بود كه سردار قبيله
منافاتي   كرد و اين رسم با قوانين اسالمي مردان نزديك وي اقدام به چنين كارهايي مي

كار را به  علي را فرستاد تا اين، اين موضوع بود  كه متوجه صبنابراين رسول خدا، نداشت
ي برائت را  آيات اول سوره  نمايندگي از ايشان انجام دهد و به همين علّت علي مأمور شد كه

، ابالغ كند و اين مأموريت علي هيچ ربطي به موضوع سزاوارتر بودن ايشان به خالفت ندارد
ت بوده تر بودن علي به خالف اي به مستحق اين موضوع اشاره اند كه  اما روافض گمان كرده

اند كه  غفلت ورزيده، از اين قول ابوبكر  دانم چگونه نمي: گويد دكتر ابوشهبه مي. است 
و چگونه ممكن است مأمور » ! يا مأمور؟  اي به عنوان امير فرستاده شده«: خطاب به علي گفت

  .1؟به خالفت سزاوارتر باشد، از امير
، الوداع و در حج ابوبكر هحجسازي بود براي حج بزرگ يعني  اين حج در واقع زمينه

اي جديد  است و اكنون مرحله ها به پايان رسيده  اعالم گرديد كه ديگر دوران بت و تنديس
پس از انتشار اين ، اي ندارند جز اينكه شريعت خدا را بپذيرند آغاز شده كه مردم وظيفه

ي به پايان يقين حاصل كردند كه قضيه جدي است و دوران بت پرست اعالميه قبايل عرب
قبايل عرب هيئتها و نمايندگانشان را به مدينه فرستادند و رسماً اعالم ، بعد از اين. است رسيده

  .2كردند اسالم و پذيرش توحيد  مسلمان شدن و گرويدن به 
  
  
  

                                           
  .۶۲۴/ ةصحيح السري، ۲/۵۴۰ابوشهبه  يةالنبو  ةالسري -١
  .۲۸۳/ةالنبوي ةللسري ةسياسي ةقرائ -٢
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  )سال نهم هـ(ي مباهله  مسيحيهاي نجران و آيه  علي و هيئت اعزامي: نهم
فإين أدعوكم إىل ، أما بعد«: اي به شرح زير نوشت مهنا 1به مسيحيان نجران  صرسول اهللا

فإن أبيتم . فإن أبيتم فاجلزية، وأدعوكم إىل والية اهللا من والية العباد، عبادة اهللا من عبادة العباد
شما را از عبادت بندگان به عبادت اهللا تعالي و از واليت و : اما بعد: (_»السالم.آذنتكم حبرب

اگر امتناع ورزيديد و ، خوانم يت او و پيروي از دستوراتش فرا ميسرپرستي بندگان به وال
كنم  به شما اعالن جنگ مي، اگر از اين هم سرباز زديد، بايد جزيه بپردازيد، نپذيرفتيد

  ).والسالم
مردم را جمع كرد و نامه را برايشان ، رسيد) رهبر مسيحيان(وقتي اين نامه به دست اسقف 

تصميم بر اين گرفتند كه هياتي متشكل از چهارده نفر از ، جويا شد قرائت كرد و نظر آنان را
وفد نصاراي نجران متشكل از سواراني بوده : اند بفرستند و گفته صبزرگانشان را نزد پيامبر

  :كه سه نفر از آنها به عنوان امير و تصميم گيرنده با عنوانهاي زير تعيين شده بودند
  .ها نظر او معتبر بود شان بود و در رايزني ورتيامير و مدير بخش امور مش : عاقب

  .ي سفر ايشان بود مدير حركت و حمل و نقل و برنامه: سيد
  3.عالم و مدير تحقيقات و تدريس بود، أسقف: ابوالحارث

نخست لباسهاي سفر را در آورده و لباسهاي ، نجران بعد از رسيدن به مدينه  هيئت اعزامي
سپس نزد پيامبر آمده و ، نگشترهاي طاليشان را به دست كردندبلند پوشيدند و ا ابريشمي

با  صاميد اينكه پيامبر مدتي طوالني به ، جواب سالمشان را نداد صپيامبر، سالم كردند
و انگشترهاي طال را پوشيده  ولي چون آن لباسهاي ابريشمي، آنان صحبت كند منتظر ماندند

تجوي عثمان بن عفان و عبدالرحمن بن عوف كه در بنابراين به جس، بودند با آنها حرفي نزد
دوران جاهليت با آنها رفت و آمد داشتند و از آنان گندم و ميوه و ذرت خريداري 

اي عثمان و : يافتند و گفتند اي ميان گروهي از انصار آن دو را در جلسه. پرداختند، كردند مي
ما هم اجابت كرديم و ، عوت كرداي ما را د پيامبر شما طي نامه! اي عبدالرحمن بن عوف

                                           
  .ر داردمين قرا است و به مست جنران شهر بزرگي در هفت منزيل مكه -١
  ).٥/٤٨(البداية والنهاية  -٢
  ).٢/٥٤٧(السرية النبوية ألىب شهبة ، منبع سابق -٣
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ولي جواب سالم مارا نداد و براي گفتگو با او ، حال به نزد او رفتيم و سالم كرديم، آمديم
  نظر شما چيست؟ آيا برگرديم؟ ، ما را خسته كرد و با ما حرفي نزد، مدتي طوالني نشستيم

بوالحسن نظر تو ا: او هم در همان جلسه بود گفتند  كه �عثمان و عبدالرحمن به علي
و انگشترهاي طال را درآوريد و با لباس سفر پيش  اين لباسهاي ابريشمي: چيست؟ گفت

جواب ، سالم كردند، رفتند صي علي عمل نمودند و پيش پيامبر به گفته، برويد صپيامبر
سالمشان را داد و از آنها سؤاالتي كرد و آنها هم از او سؤال كردند و به همان صورت سؤال 

  1.شد واب از دو طرف رد و بدل ميو ج
عبادتكم : مينعكم من اإلسالم ثالث«: پيامبر فرمود، ما پيش از شما مسلمان بوديم: گفتند
سه چيز مانع اين است كه مسلمان محسوب : (2»وزعمكم أن هللا ولًدا، وأكلكم اخلنزير، الصليب

  ).! دارد خوردن گوشت خوك و ادعاي اينكه خداوند فرزند، پرستش صليب: شويد
عقايد و ، با تالوت آيات قرآن صجدال و جر و بحث به درازا كشيد و پيامبر

چرا پيامبر ما را دشنام : گفتند صبه پيامبر، كرد حرفهايشان را با دليل و برهان باطل مي
أجل إنه عبد اهللا ورسوله «:   در پاسخ فرمود صپيامبر. ي خداست گويي بنده دهي و مي مي

اوست و او را در  او بنده و رسول خدا و كلمه ! آري: (» إىل مرمي العذراء البتول القاها وكلمته 
آيا : از اين پاسخ ناراحت و خشمگين شدند و گفتند). است  ي پاكدامن القاء كرده مريم باكره

يكي مانند آن نشان بده؟ خداوند در پاسخ   گويي اگر راست مي! ! اي؟ انساني بدون پدر ديده
  : فرمايد ي آنان آيات زير را نازل كرد كه مي ههاين شب به 

�m�©� �̈§�¦��¥�¤�£�¢�¡���~�}|�{�z�y�x�w�v
�°� �̄®�¬�«�ªl )60-59/آل عمران.(  

او را از خاك   آدم است كه) آفرينش(همچون مسأله ، عيسي براي خدا) آفرينش(مسأله 
فرينش آ  درباره اين بيان. (پديد آمد) درنگ بي(و ! پديد آي: سپس بدو گفت، بيافريد
  .پس از ترديدكنندگان مباش،  حقيقتي است از جانب پروردگارت) عيسي

قتي و .1تر تشبيه شده بود اين برهان و دليلي بود در هم كوبنده كه در آن عجيب به عجيب
، ي حسنه براي آنها سودي ندارد متوجه شد كه گفتگوي حكيمانه و موعظه صرسول خدا

  :فرمايد فرا خواند كه مي 2زير آنان را به مباهله ي با فرمانبرداري از آيه

                                           
  .۶۳۸-۳/۶۲۹زاد املعاد  -١
  ).۳/۶۳۳(مهان منبع  -٢
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با تو به ستيز ) باز(است   به تو رسيده) درباره مسيح(هرگاه بعد از علم و دانشي كه 
كنيم و شما هم فرزندان خود را  بيائيد ما فرزندان خود را دعوت مي: بديشان بگو، پرداختند

ما خود را ، كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد فرا خوانيد و ما زنان خود را دعوت مي
داريم و  سپس دست دعا به سوي خدا برمي، سازيم و شما هم خود را آماده سازيد آماده مي

  .نمائيم نفرين خدا را براي دروغگويان تمنّا مي
از منزل ، حسين و فاطمه همراهش بودند، در حالي كه حسن صاهللا  رسولبه اين ترتيب 

نصارا با هم به مشاوره   هيئت اعزامي. »3وقتي دعا كردم آمين بگوييد«: بيرون آمده و فرمود
بر حق  صچون يقين داشتند كه پيامبر، پرداختند و از هالكت و نابودي خود بيمناك شدند

به همين ، است  بري مباهله نكرده مگر اين كه هالك شدهبا پيام دانستند هيچ قومي است و مي
كه براي ما  هر حكمي: خودداري كردند و گفتند) يكديگر را لعنت كردن(دليل از مالعنه 

يك هزار در ماه رجب  ، با آنان به پرداخت ساليانه دو هزار حلّه، داني صادر كن مناسب مي
   4.يك هزار در ماه صفر پيمان صلح نوشت و

  )ـسال دهم ه(يمن  به عنوان دعوتگر و قاضي در �علي: دهم
به ميان  صاسالم را پذيرفتند و رسول خدا ي عربي، فتح مكّه قبايل عرب جزيره بعد از

اسالم دعوت  اسالم نگرويده بودند دعوتگراني فرستاد تا آنان را به  قبايلي كه تا آن زمان به 
يمن فرستاد و براء بن عازب كه در اين مأموريت   به همين منظور علي را به همدان در، دهند

  : گويد كند و مي است حوادث آن سفر را روايت مي همراه بوده �با علي، دعوت و تبليغ
علي ، در پي اين خبر همه جمع شدند، خبر به مردم رسيد، ابتداي شهر رسيديم وقتي به 

يك صف نمود و   م شد همه راوقتي كه نماز تما، امامت نماز صبح را برايمان برعهده گرفت
را بر آنان  صاهللا  رسولي  خود در روبروي ما ايستاد و بعد از سپاس و ستايش خدا نامه

                                                                                                         
  .۳/۶۳۳زاد املعاد  -١
  )٢/٥٤٧(السرية النبوية أىب شهبة  -٢
  ).٢/٥٤٧(السرية النبوية أىب شهبة  -٣
  .مهان منبع سابق -٤
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اي موضوع  يك روز مسلمان شدند و علي طي نامه در) همدان(پس از آن كل مردم ، خواند
 صروقتي نامه به دست پيامب، گزارش داد صاهللا  رسولمسلمان شدن مردم همدان را به 

السالم علي «: افتاد و فرمود ي مسلمان شدن آنان به سجده  آن را خواند و به شكرانه، رسيد
  ).! سالم بر مردم همدان، سالم بر مردم همدان: (1»السالم علي همدان، همدان

ي جنوبي تسليم حاكميت دولت اسالم شود و  بسيار حريص بود كه جبهه صرسول اهللا
، محقق شد هاي واضحي كه با دعوت اسالمي و اين اهميت در ثمرهيمن مسلمان شوند   قبايل

، از تمام نقاط به سمت مدينه راهي شدند كه   هاي اعزامي تعداد زيادي از هيئت، آشكار است
اعزام نيروهاي دعوت  اسالم بود كه  نسبت به دعوت مردم آن ديار به  صنتايج اهتمام پيامبر

نيز به پيشرفت و  هاي اعزامي يمن ادامه داشت و سرمايه به  و تبليغ پياپي و به صورت گسترده
سپس علي ، ن وليدبه همين دليل ابتدا خالد ب، كرد نشاط نيروهاي دعوتگر كمك شاياني مي

ضمناً به كانونهاي قدرت و مراكز اثرگذار در ، اعزام نمود بن ابي طالب را به آن منطقه 
داشت و علي در فضاي اين فهم و باور بزرگ از  توجه شاياني جوامع و تشكيل دولت اسالمي

  1.شود ميتربيت اسالم 
خود  �علي، به قضاوت بپردازد يمن  در بين مردم را دستور داد كه علي صاهللا  رسول

اي رسول : گفتم، مرا به يمن فرستاد صاهللا  رسول: گويد كند و مي اين موضوع را بازگو مي
ترند و من جوانم و در قضاوت تجربه و  از من مسن  فرستي كه مي  خدا مرا به ميان قومي

اللهم ثبت «: ام گذاشت و گفت دست مباركش را بر سينه: گويد علي مي، شناختي ندارم
ما ، يا على إذا جلس إليك اخلصمان فال تقض بينهما حىت تسمع اآلخر ، لسانه واهد قلبه
زبانش را ثابت بدار و ! ردگاراپرو: (»فإنك إذا فعلت ذلك تبني لك القضاء، مسعت من األول

تا حرف از هر ، اي علي وقتي دو طرف خصومت در برابرت نشستند، قلبش را هدايت فرما
زيرا در غير اينصورت قضاوت برايت روشن ، شان قضاوت نكن دو طرف نشنيدي در بين

  2.ي قضايي برايم پيچيده و مشكل نشد بعد از آن هيچ مسئله» شود نمي
مردم احساس كردند نيازمند آموزش مسائل ديني در سرزمين ، يمن سالم دربعد از انتشار ا

به همين دليل ، خود هستند و بايد كساني باشند كه در بين آنان طبق حكم خدا قضاوت كنند
ي كساني كه  از همه  تعدادي از صحابه از جمله معاذ و ابوموسي اشعري و علي كه صپيامبر

                                           
  
  إسناد آن صحيح است ٣/٥٩٦ زاد املعاد -١
  .۱۹۹۵/ش، إسناد آن حسن است ۲/۸۷۱فضايل الصحابه  -٢
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همانگونه كه در كتابهاي ، يمن فرستاد  به نقاط مختلف، تر بود به يمن فرستاده شدند با فضيلت
  :از جمله، است يمن ثبت شده   اي از قضاوتهاي علي در حديث و فقه بخش عمده، تاريخ

  ي چهار نفري كه نزديك گودال شكار شير درگير شد قضاوت علي درباره -1
رفتيم  پيش قومي ، فرستاديمن  مرا به  صاهللا  رسول: كند كه گفت حنش از علي روايت مي

چهار نفر در كنار همين گودال كه شيري در ، كه گودالي براي شكار شير حفر كرده بودند
يكي از آنها به داخل چاله  در حين درگيري ، با هم درگير شده بودند، آن به دام افتاده بود

يك ديگري را   هريكي ديگر گير داده بود كه نيفتد و به ترتيب  افتاده بود و خودش را به  
افتاده بودند و بر اثر زخمها هر چهار نفر هم  در نتيجه هر چهار نفر داخل چاله ، گرفته بود

اسلحه برگرفتند و آماده  در نتيجه . ادعاي خونخواهي داشتند، هر چهار نفر ياوليا، مرده بودند
د و خطاب به ي آنان آم در همين حال بود كه علي به منطقه، جنگ با همديگر شده بودند

با هم ! است؟ زنده صاهللا  رسولخواهيد با هم بجنگيد در حالي كه  آيا مي: آنان گفت 
اگر قبول كرديد و پسنديديد كه قضاوت همان ، كنم من در ميان شما قضاوت مي، نجنگيد

برويد تا او در ميان شما قضاوت  صدست نگه داريد و پيش پيامبر، است و اگر نپذيرفتيد
  .س بعد از آن تجاوز كرد هيچ حقي نداردكند و هر ك

يك چهارم و  از ميان قبايل حاضر در اطراف چاه   قضاوت علي به اين صورت بود كه
يك چهارم ديه را به نفر اول و ، ي كاملي را جمع آوري كنند يك سوم و نصف ديه و ديه

به اولياء نفر چهارم  يك سوم ديه را به نفر دوم و نصف ديه را به نفر سوم و ديه كامل را
در كنار مقام ابراهيم با ، آمدند صآن قبايل داوري علي را نپذيرفتند و نزد پيامبر، بدهند

من در ميان شما قضاوت «: فرمود، سپس ماجرا را برايش بازگو كردند، ايشان مالقات كردند
ا بازگو علي در ميان ما قضاوت كرده و قضاوتش ر: مردي از آنان گفت، و نشست» كنم مي

  1.اجرا گذاشت قضاوت او را تأييد و به مرحله  صاهللا  رسول، كرد

 يك زن در حالت طهر همبستري كردند  سه نفر با -2

پاك از عادت ماهيانه   يك زن كه يمن سه نفر با   در: از زيد بن ارقم روايت است كه گفت
آيا اعتراف : فر سؤال كردعلي از دو ن، آنها را پيش علي آوردند، همبستري كرده بودند، بود

                                           
  .إسناد آن صحيح است ۱۲۳۹/ش، فضايل الصحابه -١
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از دو نفر ، تا از همه سؤال كرد، خير: اش از شماست؟ گفتند اين زن حامله بچه  كنيد كه مي
در ، كردند كرد اعتراف مي وقتي دسته جمعي سؤال مي، كردند كرد قبول نمي كه سؤال مي

: آمده بود و گفتميانشان قرعه كشي كرد و بچه را به همان فردي داد كه قرعه به نام او در 
خبر دادند كه علي اين گونه  صبه پيامبر 1.آن نفر ديگر بپردازي ديه را به ) دو سوم(بايد

 صاهللا  رسولاين خنده . شد ايشان چنان خنديد كه دندانهايش ديده مي، است قضاوت كرده 
  2.ي تأييد و صحت قضاوت امير مؤمنان علي بود از خوشحالي و نشانه
چون اين ، آن سه نفر هنوز مسلمان نشده بودند  رسد كه نان به نظر مياز اين روايت چ

   3.كارشان در دين اسالم حرام است

  علي در حجت الوداع: يازدهم
شصت و سه شتر را با  صوقتي كه پيامبر، رساند صاهللا  رسولعلي خود را به ، در حج وداع

، لهاي عمر مبارك ايشان بودسا ي به اندازه، دستان مباركش قرباني كرده بود و اين عدد
ي شترها را كه سي و هفت رأس بودند  سپس دست نگه داشت و به علي دستور داد بقيه

انجام  صاهللا  رسولعلي برخي از مناسكش را كه با ، در مجموع صد شتر بود، قرباني كند
ا اسامه بن زيد ر در حالي كه  صپيامبر: گويد كند و مي براي ما بازگو مي، است  داده

هذا «: ايستاد و فرمود  در سر زمين عرفه، درپشت سر خود بر روي شترش جاي داده بود
و به ) است جاي ايستادنهمين جا است و تمام عرفه  ايستادن،: (»الموقف و كل عرفه موقف

نگاه  ص اهللا  رسولرفتند و  مردم به سمت راست و چپ مي، اندكي به جلو رفت آرامي 
، آرامش تان را حفظ كنيد! اي مردم: (»ايها الناس، السكينه، كينهالس«: گفت كرد و مي مي

آمد و شتر را خواباند و با تواضع و فروتني نشست تا » وادي محسر«تا اينكه به ) آرام گيريد
) پرتاب سنگ ريزه به نمادها(جمرات  تا محل رمي، اين كه به مسير حركت اول بازگشت

هذا المنحر و كل مني «: آمد و گفت و سپس به قربانگاه ها را پرتاب كرد  رفت و سنگ ريزه
ي  سپس زن جواني از قبيله). است است و تمام سرزمين مني قربانگاه  اين قربانگاه : (»منحر

تواند  است و نمي است و حج هم بر او فرض شده   پدرم پير و از پا افتاده: خثعم آمد و گفت
اين در » آري«: فرمود صبه جايش حج كنم؟ پيامبر توانم آيا مي، ي حج را اداء كند فريضه

                                           
  ..۸۷/منهج علي بن ايب طالب يف الدعوة إيل اهللا  -١
  .حاشية السندي) ٦٦/١٨٢(سنن النسائي  -٢
  ).٨٨(ص: منهج على بن أىب طالب يف الدعوة إىل اهللا -٣
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، كرد آن زن نگاه مي حالي بود كه فضل بن عباس كه پشت سر ايشان بر شتر سوار بود به 
گرداند؛ سپس مردي ديگر  اين طرف و آن طرف بر مي ي فضل را به  چهره صاهللا  رسول

، پوشيدم و مويم را نتراشيدملباسم را ، از عرفات برگشتم جمره  من بعد از رمي: آمد و گفت
مويم ، جمره من بعد از رمي: سپس مردي ديگر آمد و گفت» ! بتراش، ايرادي ندارد«: فرمود

سپس . »قرباني كن، ايرادي ندارد«: فرمود، را تراشيدم و لباسهايم را پوشيدم و قرباني نكردم
از آن نوشيد ، نداز عرفات بازگشت و دستور داد يك سطل از آب زمزم آورد صاهللا  رسول

اي : (»1 فلوال أن تـُْغَلبوا عليها لَنَـَزْعتُ ، املطلبيا بىن عبد  انزعوا«: و وضوء گرفت و سپس گفت
مغلوب  –از شدت تهاجم مردم  –اگر بيم آن نداشتم كه ، آب بكشيد، فرزندان عبدالمطلب

ات را  ادرزادهي بر اي رسول خدا ديدم چهره: عباس پرسيد). كشيدم من هم آب مي، شويد مي
بيم آن ، كنند يكديگر نگاه مي پسر و دختر جواني ديدم كه به «: چرا؟ فرمود، گرداني بر مي

  2.»رفت كه شيطان آنها را بفريبد مي
عمرو بن سليم از ، كرد را علي به مردم اعالم مي صاهللا  رسولآن روزها تمام پيامهاي 

إّن هذه «: فرمايد مي صاهللا  رسول: فتگ علي مي، كند كه در مني بوديم مادرش روايت مي
كسي اين ، روزهاي خوردن و نوشيدن است، اين روزها: (»يصومها أحد فال، يّام أكل و شربأ 

  .3كردند مردم به پيروي از علي همه با صداي بلند اين خبر را اعالن مي). روزه نگيردرا روزها 

  شد صاهللا  رسولعلي عهده دار غسل و دفن جنازه : دوازدهم
ي ايشان  جنازه �وفات يافت و علي به كمك فضل بن عباس و اسامه بن زيد صرسول اهللا

از ديگر  دقّت كردم ببينم آنچه ، را غسل دادم صاهللا  رسول: گويد علي مي. 4را غسل دادند
ايشان در زندگي و ، ولي چيزي نديدم، در ايشان هم هست، شود اموات هنگام غسل ديده مي

  5. و پاكيزه بودند بعد از وفات پاك

                                           
اســت کــه کــه پيــامرب هفــت شــرت را بــا دســت خــود ايســتاده قربــانی   و در روايــت خبــاری آمده، ٥٧ص، املرتضــی نــدوی -١

  .١٧١٨ش، و علی تقسيم گوشت آا را تکّفل کرد، ١٧١٢ش، کرد
  .إسناد آن حسن است ۵۶۴/ش، احلديثيه الوسوعه ۲/۹مسند امحد  -٢
  .تإسناد آن صحيح اس ۵۶۷/ش، املوسوعة احلديثية -٣
  .و آلباين در احكام جنائز صحيح دانسته ۳۲۰۹/ش، از شعيب مرسل روايت كرده ۳/۲۱۳ابوداود  -٤
  .صحيح دانسته ۵۰/و آلباين در احكام جنائز  ۱۴۶۷/ش، ۱/۳۶۲ابن ماجه  -٥
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پدرم فدايت كه پاك و پاكيزه زيستي و پاكيزه وفات : گفت روايت است كه علي مي
  1.يافتي

قثم بن عباس و شقران ، رفت و به كمك فضل بن عباس صاهللا  رسولعلي داخل قبر 
 ، �از آنجايي كه صحابه 2.ي ايشان را به خاك سپردند جنازه صاهللا  رسولموالي 

يار دوست داشتند و به زندگي در كنار او همچون فرزندان در آغوش را بس صپيامبر
اي  خبر وفات ايشان براي آنها همچون صاعقه، پدرانشان و يا بيش از آن عادت كرده بودند

در محبت شديد و دوستي و   هاشمي ي  ي اهل بيت و خانواده وحشتناك بود و طبيعتاً بهره
ها فاطمه دختر ايشان و علي به حكم فطرت و و در رأس آن صاهللا  رسولوابستگي به 

از ، نزديكي خويشاوندي و برتري درك و شعور و نيروي عاطفه و شدت محبت و دوستي
ليكن با نيروي ايمان و رضايت به تقدير الهي و تسليم فرمان خداوندي آن را ، همه بيشتر بود
  3.تحمل كردند

  تا چيزي بنويسد صداستان درخواست كاغذ از سوي پيامبر: سيزدهم
 صاهللا  رسولوقتي : در صحيحين و ديگر كتابهاي حديث با روايت ابن عباس ثابت است كه

هلموا أكتب لكم كتاباً «: ايشان بودند فرمود  در حالي كه برخي از صحابه در خانه، بيمار شد
: ي گفتندبرخ). بياييد براي شما كاغذي بنويسم كه بعد از آن گمراه نشويد: (»ال تضلوا بعده

قرآن در ميان شماست و براي ما ، برد و در فشار است از درد بيماريش رنج مي صاهللا  رسول
كاغذ بياوريد تا بنويسد : برخي گفتند، سپس دچار اختالف و جر و بحث شدند، كافي است

: فرمود صپيامبر، گفتند و سر و صدا بلند شد برخي چيز ديگري مي، كه گمراه نشويد
  .»برخيزيد«

دچار اختالف شدند و   بود كه  مصيبت عظيمي: گفت ابن عباس مي: گويد بداهللا ميع
: در روايت ديگري از ابن عباس است كه گفت. كاغذي بنويسد صاهللا  رسولنگذاشتند 

آن روزي كه درد به ! داني كه روز پنج شنبه چه روزي بود؟ تو چه مي! روز پنج شنبه
ذي بياوريد كه برايتان چيزي بنويسم تا بعد از آن كاغ«: فشار آورد و گفت صاهللا  رسول

بعد نزاع و جر و بحث كردند و نزاع در حضور هيچ پيامبري شايسته ، »هرگز گمراه نشويد

                                           
  .۴/۳۲۱ابن هشام  سريه -١
  .۵۹/ندوي، املرتضي -٢
  .۴۴۳۲/ش، لبخاريا -٣
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از او ، گويد گويد؟ خوب دقّت كنيد كه چه مي مي 1هجراناو را چه شده؟ آيا : گفتند، نيست
) حالي كه دارم(آن  ال خود بگذاريد كه مرا به ح« : بپرسيد؟ در همين ترديد بودند كه فرمود

                                           
كـه از هجـرت كـردن    » هجر«ي مي كنند كه صحيح نمي باشد، زيرا كلمه را به هذيان معن» هجر«برخي كلمه   -١

در قرآن و لغت به منظور طلب كردن چيزهاي بهتر همراه با تحمـل مشـقت بكـار رفتـه     » هجر«ي  مادهگرفته شده و 
زيرا كسي كه هجرت مي كند به دنبال جا و مكاني بهتر است كه هـر هجرتـي هـم داراي سـختي و مشـقت       .است

يعنـي درخـت خرمـاي    » نخلة مهِجـرة »يعني شتر برتر، » بعير مهجِر«: شود گفته مي. يعني هر چيز برتر» هجِرم»است، 
يعنـي  » فتـاةمهجرة «: گفتـه مـي شـود   . هم به همين معني است» مهجِرة«ي  واژه .يعني تعداد زياد» عدد مهجِرٌ«برتر و 

يعنـي شـتري كـه در چـاقي و در حركـت بـر       » مهِجـرةٌ  ناقـةٌ «دختري كه در جمال و كمال بر ديگران برتري دارد، 
ذهبـت  «يعني درخت خرماي بلند و بزرگ، » نخلةٌ مهجر و مهجرةٌ» :شود و نيز گفته مي. شترهاي ديگر برتري دارد

يعني آن درخت، بلند و بزرگ شد، بنابر اين هركس به دنبال شتر قـوي و سـريع باشـد، بايـد بهـاي       «الشجرة هجراً
ي درخت خرماي بلند و بزرگ را بخواهد، بايد مشقت صعود و دسـت يـابي    تحمل كند و هركس ميوهزياد آن را 

در لغـت و قـرآن كـه مبتنـي بـر      » هجر«ي  اي ماده اين بود كاربرد ريشه .هاي آن و چيدن آنها را تحمل كند به ميوه
ي آن بدون در نظر  ر ريشهها مشتقات ه ولي در فرهنگ لغت .جستجوي بهتر همراه با تحمل مشقت و سختي است
اي را  اند كه اگـر كسـي بخواهـد كلمـه     ي آنها جمع آوري شده گرفتن ارتباط آنها با همديگر و بيان استعمال ريشه
كند و همين امر بعضي از مفسران و اهل لغت را  هاي آن بيان مي تفسير كند، معناي آن را بدون در نظر گرفتن ريشه

واداشته است و گمراهان در مسايل مختلفي با استناد به اقـوال آنـان بـه ايـراد گـرفتن از      به اشتباهات غير قابل قبولي 
   اند دين و تقبيح كار اصحاب پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم پرداخته

اصحاب پيامبر صـلي اهللا  . اند هجر را به هذيان معني كرده» ما له أهجر«: مثال در استفسار اصحاب از پيامبر كه گفتند
شـناختند و آن را بـه كـار مـي      با لغتي كه آن را مي» اهللا يهجر ان رسول«و » ما له اهجر«: ي يه وآله وسلم در جملهعل

بمعني جستجوي بهتر همراه با تحمل مشقت » هجر«ي  ماده. بردند از پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم استفسار كردند
خواست از اختالفي كه در مورد جانشيني پيـامبر صـلي اهللا عليـه    پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم مي . و سختي است

وآله وسلم روي خواهد داد ـ و اصحاب تا زمان وقوع آن از آن خبر نداشتند ـ و موجب گمراهـي بعضـي از آنـان       
ر انجـام دادن ايـن كـا   . ي مسائل ديگر براي آنان بنويسد شود جلوگيري كند و كتابي را در اين زمينه و در زمينه مي

تر بود و در نتيجه اصحابي كه در آنجا  براي پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم از تحمل تب شديدي كه داشت سخت
حضور داشتند از روي دلسوزي اين جمله را براي پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم بكار بردند و از او خواسـتند كـه   

كتاب بدين معني بود كه پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسـلم  استراحت كند و خود را بدان مشغول نسازد، چون نوشتن 
 .انـدازد  لب به سخن خود خواهد گشود و كالم مفصـلي را بـه حاضـران امـال مـي كنـد كـه وي را بـه سـختي مـي          

اصحاب پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در مورد ترديد خود نسبت به اجراي دسـتور آن حضـرت چنـين اسـتدالل     
و بدين ترتيب به پيامبر صـلي اهللا عليـه وآلـه وسـلم     » نزد شما است و كتاب خدا ما را بس است قرآن » :كردند كه

نماينـد و   كننـد و بـدان مراجعـه مـي     جويند و بدان عمل مـي  اطمينان دادند كه بعد از وي به قرآن كريم تمسك مي
له وسلم به ايـن ترتيـب از آمـاده    اصحاب پيامبر صلي اهللا عليه وآ. همين امر براي حفظ آنان از گمراهي كافي است

  .نكردن لوح و دوات عذر خواهي كردند
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: فرمود: بعد آنها را به سه چيز سفارش كرد. »خوانيد بهتر است برايم از آنچه مرا بدان فرا مي
دادم  هاي مهمان همان پاداشي كه من مي به هيئت، ي عرب بيرون كنيد مشركان را از جزيره«

  1.فراموش كرد) راوي(يا گفت و   را نگفت  و سكوت كرد و سومي» بدهيد
وارد نيست و  صاهللا  رسولدر اين روايت وتمام روايات صحيح هيچ ايرادي بر اصحاب 

علما به شبهاتشان ، اساس است آشكارا باطل و بي، كنند آنچه روافض به عنوان طعنه ذكر مي
  :اند اند و ادعاهايشان را رد كرده در گذشته پاسخ داده

است كه علّت اختالف نظر صحابه و جر و بحث اختالف صحابه ثابت است و ثابت  - 1
قرطبي . بود نه اينكه قصد نافرماني داشته باشند صدر فهم سخن و منظور پيامبر، آنان

سبب اختالف در اجتهاد جايز و هدف و قصد درست بود : گويد مي» المفهم«صاحب كتاب 
بر حق است و طرف يكي از دو طرف  ي  يا نظريه و به هر مجتهد پاداش داده خواهد شد و 

 2.مأجور خواهد بود، حتّي آن طور كه در علم اصول مقرر است، ديگر گنه كار نخواهد بود
مرا به حال خودم «: بلكه به همه گفت، پيامبر آنان را مذمت و سرزنش نكرد: گويد سپس مي

                                                                                                         
گفتن اين جمله موجب خشمگين شدن هيچ يك از اصحاب نشد و هيچ گونه اسائه ادبي نسبت به پيـامبر صـلي اهللا   

 كنـد، چـون   عليه وآله وسلم در آن نديدند كه همين امر بر فهم نادرست برخـي از لغويـان و گمراهـان داللـت مـي     
» أَعـدل » :خواستند كسي كه به پيامبر صلي اهللا عليه وآلـه وسـلم گفـت    اصحاب پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم مي

كنند و حتي بسياري از آنان خود اين سخن  بكشند، پس چگونه در مقابل توصيف وي به هذيان گويي سكوت مي
دهد آنگاه آنان را  ابي بنويسد، سپس به آنان پاسخ ميخواهد براي آنان كت آيا كار كسي كه مي. رانند را بر زبان مي

 كنـد؟  خواهـد كـه از نـزد او برونـد بـر هـذيان داللـت مـي         كنـد و در نهايـت از آنـان مـي     به سه چيـز سـفارش مـي   
ــت آشـــنايي ندارنـــد           ــت كـــه بـــا روح لغـ ــان و كســـاني اسـ ــع جـــزو هـــذيان گمراهـ ــن فهـــم در واقـ  .ايـ

خواستند و  كردند و راحتي وي را مي كساني كه نسبت به وي دلسوزي مي پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم در پاسخ
برم بهتر است  آنچه كه در آن به سرمي! مرا رها كنيد: ساختند كه كتاب خدا نزد آنان است، فرمود او را مطمئن مي

و ترك كتابتي كه يعني اينكه كتابي را براي شما بنويسم بهتر است از راحتي . كنيد از آنچه كه مرا بدان دعوت مي
كنيد، چون بدون شك نگراني پيامبر صلي اهللا عليه وآله وسلم نسبت به حوادثي كه بعـد از وي   مرا بدان دعوت مي

اي بهتر و بزرگتـر اسـت از تـرس آنـان بـر پيـامبر        آيند و درخواست سالمتي آنان از هر فتنه در ميان امتش پديد مي
صلي اهللا عليه وآله وسلم بر راحتي و سالمتي امت خود از نگراني و تـرس  صلي اهللا عليه وآله وسلم و حرص پيامبر 

  .وي بر جان خودش بيشتر بود
 هيـاهللا عل یصل امربيو ترحم اصحاب نسبت به پ یدلسوز «: و برای اطالعات بيشرت در اين زمينه به مقاله ای با عنوان

أبـو : سـندهينو . )کـرده انـد؟  فيـمعنـا را حتر  انيعيش اياند داده  انينسبت هذ امربياهللا عنه به پ یعمر رض ايآ(وآله وسلم 
  www.islamtxt.com. در سايت اسالم تکس مراجعه کنيد» یعبد ايد العرابلي اردن/ مسلم

  .۴/۵۵۹تلخيص کتاب مسلم ، املفهم ملا أشكل -١
  .۴/۵۵۹تلخيص كتاب مسلم ، املفهم ملا أشكل -٢
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 صيامبرآنجا كه پ، اين ماجرا در روز احزاب اتفاق افتاد  شبيه 1.»برايم بهتر است، بگذاريد
كسي از شما نماز : (2»يصلّني أحد العصر إال يف بين قريظة ال«: پس از جنگ به اصحاب گفت

اگر نماز نخوانيم وقت نماز عصر از دست : برخي گفتند). عصر را نخواند مگر در بني قريظه
نماز : برخي گفتند. به همين استدالل نرسيده به بني قريظه نماز عصر را خواندند، رود مي

يك  هيچ صاست؛ ولي پيامبر دستور داده صاهللا  رسولخوانيم مگر در همان جايي كه  نمي
 3.از دو گروه را مالمت نكرد

آن كاغذ  صاختالف صحابه موجب شد پيامبر، گويند ادعاي شيعه مبني بر اينكه مي - 2
چون معناي اين ادعا آن است كه ، باطل است، !را ننويسد و امت از عصمت محروم شود

كوتاهي كرده ، شد در ابالغ امري كه موجب حفاظت امت از گمراهي مي صاهللا  لرسو
، است ابالغ نكرد و از دنيا رفته  است و حكم پروردگار را فقط به خاطر اختالف نظر صحابه  

  : فرمايد اين ادعا با امر پروردگار كه خطاب به پيامبر مي
�m�{�z�yx�w�v�u�t�s�rq�p�o�n�m�l�k�j�i

�_�~}�|�e�d�c�b�a�`l��)67/مائده.(  
به تمام و كمال و (است   از سوي پروردگارت بر تو نازل شده  هر آنچه) ،خدا( رسولاي 

اگر چنين ، )و آنان را بدان دعوت كن(برسان ) به مردم، بدون هيچ گونه خوف و هراسي
چرا كه تبليغ . اي و ايشان را بدان فرا نخوانده(اي  نرسانده) به مردم(رسالت خدا را ، نكني

خطرات احتمالي كافران و اذيت و (خداوند تو را از  ،جميع اوامر و احكام بر عهده تو است
  .دارد مردمان محفوظ مي) آزار

به گواهي و تأييد پروردگارش از  صاهللا  رسولادعاي شيعه با اين آيه مخالف است و 
  :فرمايد ي ايشان مي اين اتهام پاك و مبرا است كه درباره

�m�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|

�«�ª�©�¨l )1289/توبه( .  

                                           
  .۴۴۳۱/ش، خباري -١
  ۴۱۱۹/ش، خباري -٢
  .۴/۵۵۹املفهم  -٣
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هرگونه درد و رنج و بال و . است  به سويتان آمده ،از خود شما، گمان پيغمبري بي
ورزد و اصرار به  به شما عشق مي. آيد بر او سخت و گران مي، مصيبتي كه به شما برسد

 .و بسيار مهربان استهدايت شما دارد و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان 
را به حريص بودن بر هدايت امتش توصيف  صپيامبر، خداوند متعال در اين آيه

   1.امتش برسد خواهد نفع دنيوي و اخروي به  به طوري كه مي، فرموده
اي ايمان داشته  هر كسي ذره، اين قضيه نزد عام و خاص واضح و روشن است وقتي كه 

مام احكام و دستورات خداوند را ابالغ كرده و بر ابالغ ت صكند كه پيامبر شك نمي، باشد
هايي كه براي  از جهاد و جان فدايي همانگونه كه ، است امت خود حريصتر بوده  آنها به 

از ايشان روايت   هدايت مردم كرده و به صورت متواتر ثابت است و سخنان و اخباري كه
در ابالغ دستورات خداوند  صاهللا  ولرسرساند كه  يقين قطعي مي اين  ما را به ، است

يا كاغذ آن قدر مهم بود كه  اين نوشته ، كنند ادعا مي است و اگر آنطور كه  كوتاهي نكرده 
نه دين و نه عقل تأخير آن را تا ، داشت امت را از گمراهي و اختالف تا قيامت مصون نگه مي 

حتّي اگر تا آن وقت به ، پذيرد نمي اين را داند و هيچ عقل سالمي آن وقت نامناسب جايز نمي
و به هيچ عنوان  2.كردند افتاد باز هم به خاطر اختالف صحابه آن راترك نمي تأخير مي

  .امر پروردگارش را ترك كند و ناگفته بگذارد صاهللا  رسولتوان تصور كرد كه  نمي
اختالف  آن را تا آن وقت به تأخير انداخته و به خاطر صحتّي اگر فرض كنيم پيامبر

چه عاملي موجب شد كه بعداً ، باز هم به تأخير افتاد، صحابه و مصلحتي كه به نظرش رسيد
حال آنكه به صحت ثابت است كه چند روز بعد از آن زنده بود و طبق ، آن را ننوشت

ي اختالف صحابه  حادثه، 3روايات أنس كه در صحيحين آمده در روز دوشنبه وفات يافت
 صاهللا رسول شيعهو به اتفاق اهل سنت و  4است سنّي در روز پنج شنبه بوده  اتفاق شيعه و به 

آن از امور دين نبوده  شود كه  بنابراين به خوبي روشن مي، آن كاغذ را ننوشت تا از دنيا رفت
است و  ابالغ آن باشد و طبق آيات قرآن خداوند دينش را كامل كرده  كه پيامبر مأمور به 

خداوند متعال در ، نازل شده بود» حجة الوداع«بيان شده و آيات مذكور در  تمام نيازهاي امت
  : روزهاي پاياني اين حج چنين نازل فرمود

                                           
  .۲/۴۰۴تفسري ابن كثري  -١
  .۲۲۹-۲۸۸/االنتصار للصحب و اآلل، ۲۵۱/خمتصر التحفة االثين عشريه -٢
  .۴۱۹/ش، مسلم، ۴۴۴۸/ش ، خباري -٣
  .۲۲۹/االنتصار للصحب و اآلل  -٤
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  ).3/مائده(
با عزّت بخشيدن به شما و استوار داشتن (دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام(امروز 
شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين خداپسند براي شما نعمت خود را بر ) گامهايتان
  .برگزيدم

خواست بنويسد از مواردي نبود كه خداوند  آن چه رسول خدا مي: گويد ابن تيميه مي
بود  اگر چنين مي چرا كه ، واجب كرده باشد صيا ابالغ آن را در آن وقت بر پيامبر  نوشتن

البته مصلحتي بوده كه براي دفع ، كرد ا ترك نميامر خداوند ر صبدون ترديد پيامبر
اما بعد از آن متوجه شد اختالف امري ، خواست بنويسد اختالف در مورد جانشيني ابوبكر مي

در جايي ديگر . به همين دليل آنرا ننوشت، 1اجتناب ناپذير است و قطعاً واقع خواهد شد
وايات صحيحين توضيح داده شده و از خواست بنويسد در ر اي كه مي داستان نامه: گويد مي

 �U	a b � K�H O�`�«: فرمود صعايشه روايت است كه رسول خدا O	� I D	�	�; ��;� , IKEc@
d� Z	U�  ���7�  e����  L&	1 )*67 : 	E��g , �27� ��  F��0h�	�� R, d*��اي عائشه پدر و : (2» 

يا   اي آرزو كند و بيم آن دارم آرزو كننده اي بنويسم كه برادرت را برايم صدا كن تا نامه
پذيرند به  در حالي كه خداوند و مؤمنان كسي را نمي، من به خالفت سزاوارترم: كسي بگويد

  ). جز ابوبكر
كه عائشه اي را  قصد كرد همان نامه صپيامبر: گويد تا جايي كه بعد از ذكر روايت مي

يقين كرد كه با ، شد اختالف اجتناب ناپذير است اما وقتي متوجه، داست بنويس يادآور شده  
است  اراده كرده  شود و خداوند مسلمانان را بر هر چه  نوشتن نامه هم اختالف بر طرف نمي

«: به همين دليل فرمود، جمع خواهد نمود �27� ��  F��0h�	�� R, d*��خداوند و مؤمنان ( 3» 
دهلوي در » لوا بعديضلن ت«: اين كه در روايت آمدهاما . كنند كسي جز ابوبكر را قبول نمي

تا هرگز بعد : چرا فرمود، اگر مسأله مربوط به امور ديني نبود: اند گفته: گويد توضيح آن مي
مفاهيم مختلف دارد كه در اينجا » ضالل«ي  از آن گمراه نشويد؟ جواب اين است كه واژه

                                           
  .۶/۳۱۶منهاج السنة  -١
  .۲۳۸۷/ش، مسلم -٢
  .۲۵، ۶/۲۳منهاج السنة  -٣



 229   ص اهللا رسول وفات تا احزاب جنگ از �يعل يكارها نيمهمتر
 

العرب  اين كه مشركان را از جزيره منظور عدم خطر در تدبير امور مملكت داري است و
، داد پاداش بدهند هاي مهمان به همان صورتي كه پيامبر پاداش مي بيرون كنند و به هيئت

، اسامه را براي انجام مأموريت بفرستند تا در انجام موارد فوق بعد از پيامبر منحرف نشوند سپاه
ي اجرا  بر موارد فوق را به مرحلهابوبكر بعد از پيام. انحراف از دين منظور اين بوده نه 

  1.گذاشت
مصيبت بزرگي بود كه نگذاشتند رسول «: ي اين سخن ابن عباس ابن تيميه درباره - 3
مصيبت ، آري اينكه مانع نوشتن آن نامه شدند: گويد مي2» آن نامه را بنويسند صخدا

شك دارند و  كساني هستند كه در حقّانيت خالفت ابوبكر، بزرگي بود و مصداق آن مصيبت
، برايش مصيبت بزرگي است، ديگر اينكه خليفه بر حق كيست؟ بر هر كس پوشيده مانده

اما براي كساني كه معتقدند ، گرديد شد شك و ترديد بر طرف مي اي نوشته مي چون اگر نامه
شود كه  و اين حقيقت زماني بيشتر روشن مي 3.هيچ مصيبتي نيست، خالفت ابوبكر حق است

خوارج و : هاي هواپرست مانند ابن عباس در اين باره را بعد از به وجود آمدن فرقهتوضيحات 
  .اند اين توضيحات را نقل كرده 5و ابن حجر 4روافض مورد تأمل قرار دهيم و ابن تيميه 

خواست در آن كاغذ موضوع خالفت و  مي صاما ادعاي آنها مبني براينكه پيامبر - 4
گونه كه برخي از روافض بر اين باورند كه قضيه نوشتن كاغذ همان، جانشيني علي را بنويسد

. در حقيقت اين ادعا باطل است و هيچ اساسي ندارد، هيچ تفسير معقول ديگري جز اين ندارد
علي بعد : قصد داشت در آن كاغذ بنويسد صآناني كه معتقدند پيامبر: گويد ابن تيميه مي
چون به اعتقاد اهل سنّت ابوبكر بعد از ، اه هستنداتفاق اهل سنّت گمر به ، است از من خليفه

 �اما كساني كه معتقدند علي، است  تر بوده پيامبر از تمام مسلمانان برتر و به خالفت شايسته
با نص صريح و آشكار  صكنند كه قبالً پيامبر چون ادعا مي، است  تر بوده به خالفت شايسته

خواست در آن كاغذ در  عاي آنها مبني بر اينكه مياد دوباره ، جانشيني علي را اعالم كرده

                                           
  .۲۵۱/شريهخمتصر التحفة اثين ع -١
  .۴۴۳۲/ش، خباري ٢
  .۲۵/ ۶منهاج السنة  -٣
 .۶/۳۱۶منهاج السنة  -٤
  .۱/۲۰۹فتح الباري  -٥
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چون نيازي به نوشتن آن كاغذ نبود كه قبل از اين با ، باطل است، مورد جانشيني علي بنويسد
 1.نصي آشكار و معروف علي را به خالفت تعيين كرده بود

را  ص اهللا رسولايشان : گويند دهند و مي را مورد طعنه قرار مي �اما اينكه سيدنا عمر
 صو به درخواست پيامبر) گويد هذيان مي: (»يهجر انه«: متهم به هذيان گويي كرد و گفت

: گوييم در پاسخ مي) كتاب خدا برايتان كافي است: (»حسبنا كتاب اهللا«: توجه نكرد و گفت
اين ادعا باطل ، گويد هذيان مي صپيامبر: اند كه گفته را متهم كرده �اول اينكه سيدنا عمر

اصالً از سيدنا عمر ثابت نشده كه گفته ، است هجرانكه به معناي » أهجر«چون لفظ ، ستا
آن را گفته و رواياتي كه در صحيحين آمده   بلكه كسي ديگر از حاضران در جلسه، باشد

به همين  2.»؟هجر اأماش: فقالوا«: فقط در اين روايت آمده، هيچ فردي را مشخص نكرده
اند كه  به همين دليل علماء و صاحب نظران نپذيرفته، آمده نه مفرد ي جمع صورت با صيغه

احتمال سوم  رسد كه  چنان به نظر مي: گويد اين سخن را سيدنا عمر گفته باشد؛ ابن حجر مي 
يكي از تازه مسلمانهايي كه در جلسه حضور داشت اين حرف   احتماالً: گويد قرطبي كه مي

حرفهايش ، آورد زمان معمول بود بر هر كس درد فشار مي در آن. درست است، را زده باشد
  . كردند نوشتند و به جاي نوشتن حرفها به خود بيمار بيشتر توجه مي را نمي

اكثر  در حالي كه ، بوده �اين خبر عمر  از كجا ثابت است كه گوينده: گويد دهلوي مي
: »أهجر«ا لفظ سؤالي آمده ثابت و صحيح همان است كه ب 3.است روايات با صيغه جمع آمده 

اين » يهجر ، هجر«بر خالف برخي ديگر از روايات است كه با الفاظ ) گويد مي هجرانآيا (
از نظر محدثان و  روايت و ديگر روايات به جز همان روايتي كه به صورت سؤالي آمده 

و  مرجوح 7و ابن حجر 6نووي 5، قرطبي 4، محققان و شارحان حديث از جمله قاضي عياض

                                           
  .۲۸۳-۲۸۲-۲۸۱/االنتصار و اآلل ، ۶/۲۵منهاج السنة  -١
  .۴۴۳۱/ش، خباري -٢
  .۲۵۰/األثين عشريه  خمتصر التحفه -٣
  ۲/۸۸۶، الشفاء -٤
  .۴/۵۵۹، املفهم -٥
  .۱۱/۹۳، شرح صحيح مسلم -٦
  .۸/۱۳۳، فتح الباري -٧
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اين عبارت به صورت  اند كه  اين بزرگواران تصريح كرده همه . غير صحيح است
  1.ننويسيد: گفت استفهام انكاري در پاسخ كسي بوده كه مي

، قرطبي بعد از اينكه داليل عصمت پيامبر از خطا در ابالغ در تمام حاالت را ذكر كرده
بنابراين محال ، مسّلم ثابت بودهاين حقيقت در نزد تمام صحابه به صورت اصلي : گويد مي

، بوده باشد صاز روي شك و ترديد در زمان بيماري پيامبر» أهجر«: آنها اين گفته  است كه
يا كساني گفتند كه در آوردن چرم   خطاب به كسي، فقط آن سخن را برخي به صورت انكار

، كرد تأخير ميگويا به كسي كه در آوردن قلم و كاغذ ، و دوات براي نوشتن توقف كردند
زود باش ، گويد؟ توقف نكن مي هجرانكني  كني؟ آيا گمان مي چگونه توقف مي: گفتند مي

شود كه صحابه  از قرينه كالم به وضوح فهميده مي 2! هجرانگويد نه  چون او فقط حق مي
 كنند و آنها اين جمله را به صورت استفهام گفتند و گويي را از پيامبر مطلقاً نفي مي هجران

تواند در  هرگز نمي، همه روايت صحيح را مورد تأمل قرار دهد -حتّي مخالفان  -هر كس 
   3.شود اساس بودن ادعاي روافض آشكار مي با اين توضيح باطل و بي، اين حقيقت شك كند

كتاب : مخالفت كرد و گفت صاهللا  رسولاما ادعاي آنها مبني بر اينكه سيدنا عمر با - 6
اي به  خواست نوشته كه مي صو براي ما كافي است و از سخن پيامبرخدا در نزد شماست 

اساس اين است كه عمر بن خطّاب و ديگر  اطاعت نكرد؛ جواب اين شبهه بي، جاي گذارد
از باب  ص ي پيامبر اينگونه فهميده بودند كه فرموده، رأي بودند اصحابي كه با ايشان هم

و 6نووي  5، قرطبي 4، قاضي عياض: ب نظراني ماننداست و علماء و صاح اصلح بوده  ارشاد به 
  . اند اين واقعيت اشاره كرده به 7ابن حجر

نوشتن آن  صاهللا  رسولچون ، اثبات رسيد به  �نگهي بعد از آن صحت اجتهاد عمروا
نوشتن آن را به خاطر اختالفشان ترك  صاهللا  رسولقطعاً ، بود را رها كرد و اگر واجب مي

                                           
  .۲۲۸/االنتصار للصحب و اآلل  -١
  .۴/۵۵۹، املفهم -٢
 .مه امطالعــــه كــــردشــــيعه و ايــــن منبــــع از ــــرتين كتاــــايي اســــت كــــه در شــــبهات  ۲۸، /االنتصــــار للصــــحب و اآلل -٣

اصـــحاب  دفـــاع از آل و«بـــه اســـم " كتاخبانـــه عقيـــده"مهـــانطور كـــه در صـــفحات قبـــل ذكـــر كـــردمي ايـــن كتـــاب در ســـايت 
 .دکرت عبدالرحيم مالزاده در دسرتس می باشد: دکرت ابراهيم رحيلی و ترمجه: نوشته» پيامرب

  .۲/۸۸۷، الشفاء -٤
  ).۲/۵۵۹(املفهم -٥
  .۱۱/۹۱، شرح مسلم -٦
  .۱/۲۰۹، فتح الباري -٧
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به خاطر مخالفت مخالفان ، شان هيچ امري را كه مأمور به تبليغ آن بوده باشدچون اي، نميكرد
مواردي كه حكم شريعت مطابق نظر ( �يكي ديگر از موافقات عمر  لذا اين ، ترك نكرده

ردي ، كتاب خدا براي ما كافي است: است آيد و اين كه گفته  به حساب مي) بود �عمر 
اين سخن از . صنه سخن و امر پيامبر ، كند ر منازعه مياست بر حرف كسي كه با سيدنا عم

، به خوبي روشن است، كتاب خدا در اختيار شماست: است  آن قسمت سخن ايشان كه گفته
 �از آنجايي كه عمر، چون مورد خطاب جمع است و آن جمع مخالفان نظريه عمر بودند

متوجه شده بود كه ، ودهاي محكم و استوار ب داراي نظريه، با بصيرت، فردي دورانديش
امر بر وجوب نيست و  ننوشتن آن بهتر است و اين را بعد از آن گفت كه متوجه شده بود كه 

از ، اند آن سخناني گفته  اين سخن او براي مصلحتي شرعي رايج بوده كه علماء در توجيه
ايشان نوشتن مطالب براي ، چون عليرغم شدت بيماري صدلسوزي نسبت به پيامبر: جمله

به ، است غلبه كرده صاهللا  رسولدرد بر : گويد مشكل بود و دليل اين مدعا آن است كه مي
 1.در آن حالت سخت به تكليف و مشقّت بيفتد صهمين علّت ناپسند دانست كه رسول خدا

  :است دانستند خداوند متعال در قرآن فرموده ي آنان مي و اين در حالي بود كه همه
�mu�t�s�r�q�p��l)38/انعام (  

  ).ايم چيز را ضبط و به همه چيز پرداخته و همه(ايم  ر كتاب هيچ چيز را فروگذار نكردهد
  :فرمايد خداوند متعال مي

m��i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_l�����   

  )89/نحل (
امور دين مورد نياز (چيز  ايم كه بيانگر همه را بر تو نازل كرده) آسماني(و ما اين كتاب 

  .است) يزدان  به نعمت جاويدان(رسان مسلمانان  هدايت و مايه رحمت و مژده و وسيله) مردم
در مورد اين سخن سيدنا عمر تمام علماء و شارحان حديث اتفاق نظر : امام نووي فرموده

در هر حال موضعگيري  2.است ي او بوده رأفضايل و دقّت ، هاي درك باال از نشانه دارند كه 
هر آيد و مجتهد در دين معذور و در  اجتهاد وي به شمار مي، كاغذ سيدنا عمر در نوشتن آن

صاب أحكم الحاكم فاجتهد ثم إذا «: فرمايد مي صاهللا  رسولبه دليل اينكه ، حال مأجور است

                                           
  ٢/٨٨٨، الشفاء -١
  ۲۹۲تا  ۲۹۰-۳۸۹/االنتصار للصحب و اآلل ، ۱۱/۹شرح نووي بر مسلم  -٢
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نمود و در صدور  حكمي، هرگاه حاكم: (1»جرأ خطأ فلهأجران و إذا حكم فاجتهد ثم أ فله 
اگر چنين نيست چرا ). يك پاداش داده خواهد شد  او حكمش اجتهاد كرد و خطا رفت به 

گنه كار ندانست و مذمت نكرد و حتي ، عمر را كه در حضورش اجتهاد كرد صاهللا  رسول
در ، اصحاب ي طعنه زنندگان به  اين گونه باطل بودن طعنه. ي عمر چيزي ننوشت طبق خواسته

  .2شود ايشان برداشته ميارزش بودن ادع از بي گردد و پرده  آشكار مي اين حادثه 
***  
  

                                           
  .۷۳۵۲/، ريخبا -١
  .۲۹۵-۲۹۴/االنتصار للصحب و اآلل  -٢





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  دومفصل 

  در دوران خلفاي راشدين سعلي بن أبي طالب

  
  :ث زير مي باشداين فصل دربرگيرنده مباح

  سدر دوران ابوبكر صديق سعلي :مبحث اول
  سدر دوران عمر فاروق سعلي :مبحث دوم
 سدر دوران خالفت عثمان بن عفان سعلي :مبحث سوم

  

  





  مبحث اول
  علي در دوران ابوبكر صديق

  بيعت علي با ابوبكر در خالفت: اول
ي تأخير بيعت  ي تأخير بيعت علي با ابوبكر و به همين صورت درباره روايات زيادي درباره
د و در روايات صحيح آمده ليكن بيشتر اين روايات صحيح نيستن. است زبير بن عوام نقل شده

از ابوسعيد خدري  .بيعت كردند �كه علي و زبير در همان ابتداي امر با ابوبكر صديق
خطيبان انصار برخواستند و ، وفات كرد صاهللا  رسولبعد از آن كه «: است روايت كرده

، بعد از جمع شدن انصار: گويد و مي1كند سپس داستان جمع شدن در سقيفيه را ذكر مي
بر منبر نشست و به مردم نگاهي كرد و  �آمدند و ابوبكر وهي از مهاجران نيز به سقيفيه گر

  كه�پرسيد علي كجاست؟ در پي اين چند نفر از انصار بدنبال او رفتند علي، علي را نديد
 –تو پسر عمو و داماد رسول خدا هستي دنبالت فرستادم كه كار ايشان : گفت�ابوبكر، آمد

ي  اي خليفه. ايراد و مالمتي نيست: گفت �علي، به عهده گيري –را  رهبري مسلمانان
زبير : پرسيد. سپس متوجه شد كه زبير هم حاضر نيست، و با او بيعت كرد صرسول خدا

ي رسول خدا و  تو پسر عمه: ابوبكر گفت، وقتي كه آمد. كجاست؟ زبير را نيز آوردند
بعد از او به عهده را  –رهبري مسلمانان –اين مسئوليت  خواستم كه  مي، حواري او هستي

به اين ترتيب  2 !صاهللا  رسولاي خليفه ، هيچ ايراد و سرزنشي نيست: زبير نيز گفت، گيري
   .بيعت كردند، اين دو نفر هم كه در ميان جمع بيعت كنندگان نبودند

 امام مسلم به  اين است كه مي كندآنچه بر اهميت و ارزش اين حديث صحيح داللت 
ي اين  رود و درباره مي3خاطر همين روايت پيش استادش حافظ محمد بن اسحاق ابن خزيمه 

امام مسلم به ، خواند نويسد و مي ابن خزيمه حديث را برايش مي، كند حديث سؤال مي
يا گاو چاقي كه براي قرباني به مكّه  يك شتر  اندازه  آيا اين حديث به : گويد استادش مي 

بلكه با ، نيست) يا گاو چاق شتر(يك  ارزشش تنها: گويند ارد؟ ايشان ميارزش د، برند مي
اين   منظور اين است كه، كند ي پولي كه ده هزار دينار باشد برابري مي يك كيسه  ارزش

  .حديث گنج بزرگي است

                                           
ابن كثري گويد ايـن إسـناد صـحيح و  ۵/۲۸۱البداية و النهاية ، رجال آن رجال صحيح است ۵/۱۸۳جممع الزوايد  -١

  .حمفوظ است
  .با دو سند صحيح ۸/۱۴۳سنن كربي بيهقي ، ۳/۷۶/املستدرك  -٢
 .اند ايشان مولف كتاب صحيح ابن خزميه -٣
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اسناد اين حديث صحيح و محفوظ است و در : نويسد ابن كثير در تعليق بر اين حديث مي
است و  بيعت كرده صيا دوم وفات پيامبر در روز اول  �گي هست كه عليي بزر آن نكته

چون علي از ابوبكر در هيچ زماني جدا نشده و قطع رابطه ، اين حقيقتي انكار ناپذير است
بلكه تمام نمازها را پشت  1،است و از شركت در هيچ نمازي از نمازها تخلف نكرده نكرده

  .است خوانده  سر ابوبكر مي
ابوبكر نشسته : اش بود كه مردي آمد و گفت علي در خانه«: گويد ابن ابي ثابت مي حبيب

علي تنها با يك پيراهن و بدون رداء و ازار به مسجد آمد و به دليل آن كه ، گيرد و بيعت مي
با ابوبكر بيعت كرد و نشست و كسي را ، عجله داشت، دانست تأخير در بيعت را ناپسند مي

  2.آورد و آن را پوشيدفرستاد ردايش را 
عمرو بن حديث از سعيد بن زيد سؤال كرد كه چه زماني با ابوبكر بيعت كردند؟ سعيد 

دانستند كه  چون مسلمانان ناپسند مي، وفات كرد صاهللا  رسولدر همان روزي كه : گفت
آيا كسي با : پرسد مي. يك روز بر آنان بگذرد و جماعتشان تحت رهبري فرد مشخصي نباشد 

يا نزديك بود مرتد   بجز آناني كه مرتد شده بودند و، خير: وبكر مخالفت كرد؟ سعيد گفتاب
و خداوند متعال انصار را نجات داد و همه را بر بيعت با او جمع كرد و با او بيعت ! شوند

مهاجران بدون وقفه با ، خير: آيا كسي از مهاجران بود كه بيعت نكند؟ گفت: پرسيد، كردند
   3.دنداو بيعت كر

ايشان  آمدند و از وقتي به بصره  –ابن كواء و قيس بن عباد  از جمله چيزهايي كه علي به 
داشتم كه خالفت را بر  اگر از پيامبر عهد و پيماني مي«: اين بود كه، گفت –سؤال كردند 

كشته نشد و  صاهللا  رسولكه  –اين واضح است  –اما ، جنگيدم قطعاً با آنان مي، عهده گيرم
آمد و او را براي  بلكه چند شبانه روز در بيماريش زنده بود كه مؤذن مي، ناگهاني وفات نكرد

اين ، امامت نماز بخواند داد كه براي مردم به  ابوبكر دستور مي كرد و ايشان به  نماز باخبر مي
ش يكي از زنانش خواست نظر ديد و در همان حال  در حالي بود كه مقام و منزلت مرا نيز مي

                                           
  .۵/۲۳۹لبداية و النهاية ا -١
اين اثر مرسل است و در سند آن سيف بن عمر مرتوك است و عبـدالعزيز بـن سـياه صـدوق و بـه  ۳/۲۰۷الطربي  -٢

  ، است تشيع گرايش داشته
نگــاه کــن بــه خالفــة ابــوبكر الصــديق تــأليف عبــدالعزيز بــن ، إســناد ايــن روايــت ضــعيف اســت ۳/۲۰۷تــاريخ طــربي  -٣

  .۶۶/سليمان 
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منصرف كند كه خشمگين شد و ، ابوبكر را به عنوان پيش نماز تعيين كند را از اينكه 
شما زنان همانهايي هستيد : (»يصّل بالناس يوسف مروا أبابكر  أنتّن صواحب«: نپذيرفت و فرمود

از دستور دهيد ابوبكر با مردم نم –زنيد  حرف خودتان را مي –يوسف بودند   كه در اطراف
ما نيز كسي ، امورمان را بررسي كرديم، را به نزد خويش برد قتي خداوند پيامبرشو). گذارد
براي پيشوايي ، ديني ما پسنديد و تعيين كرد –امامت  –براي پيشوايي  صاهللا  رسولرا كه 

اصل اسالم و از مهمترين و بزرگترين امور  دنياي خود انتخاب كرديم و براي امامت نماز كه 
لذا ما هم با ابوبكر بيعت كرديم كه ، ابوبكر را پسنديديم و انتخاب كرديم، و مقام دين است

حتّي برخي از ما ، ي آن مقام بود و در بيعت با او حتّي دو نفر از ما اختالف نداشتند شايسته
، و كسي از او اعالم بيزاري نكرد –يكديگر را رد نكرديم  –عليه برخي ديگر گواهي نداديم 

هر چه ، او در لشكرها جنگيدم دا كردم وحق اطاعتش را شناختم و همراه من حق ابوبكر را ا
رفتم و با شالقم در  فرستاد مي پذيرفتم و هر گاه مرا به جهاد مي داد مي در اختيارم قرار مي

  1.»كردم حضورش حدود را اجرا مي
: رموداين بود كه ف، از جمله سخناني كه بر منبر كوفه در ثنا و مدح ابوبكر و عمر گفت

از فرزندان   مسلمانان با خرسندي و رضايت با آن دو بيعت كردند و نخستين كسي كه«
  .2»من بودم، عبدالمطلب براي بيعت با آنها پيشي گرفت

هر چند با صراحت ، رواياتي هست كه به بيعت علي با ابوبكر در ابتداي امر اشاره دارد
عبدالرحمن بن عوف در : روايت است عوف بن است؛ از ابراهيم بن عبدالرحمن بيان نشده

 ،و خودش را معذور دانست ،سپس ابوبكر بلند شد و سخنراني كرد، كنار عمر بن خطاب بود
آن تمايلي  نبودم و به ) خالفت(به خدا سوگند هيچ روز و شبي حريص بر امارت «: و گفت

از فتنه بيم  م ولكناوند متعال درخواست امارت نكرديا آشكارا از خد نداشتم و هرگز پنهاني 
 امارت برايم راحتي نخواهد داشت و كاري بس بزرگ به من واگذار شده دانم كه  دارم و مي

و (، ياري خداوند  اي نيست جز اميد به حمايت و كه توانايي آن را ندارم و راه و چاره است
ت اين كار را كردم نيرومندترين مردم امروز به جاي من مسئولي آروز مي) داند كه خداوند مي

ما از «: مهاجران سخن و عذر ابوبكر را پذيرفتند و علي و زبير گفتند! گرفت به عهده مي
در حالي كه ما به ، ي مشاوره عقب مانديم جز اين كه ما از جلسه، چيزي ناراحت نشديم

                                           
خالفــة ايب بكــر الصــديق عبــدالعزيز ســليمان ، إســناد آن ضــعيف اســت ۳۸۹: /عهداخلالفــة الراشــدة، ريخ االســالمتــا -١
/۶۵.  
  .۶۶/خالفة ايب بكر ، ۱۶۷ – ۴/۶۶، اسد الغابة -٢
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، تر است مستحق) خالفت(امارت و  ابوبكر از همه به  صاهللا  رسولدانستيم بعد از  خوبي مي
است و ما از شرف او آگاهيم و به بزرگي او ) از دو تا دومي(ثاني اثنين ، ون او رفيق غارچ

  1.»او دستور داد كه براي مردم امامت كند در زمان حيات خود به  صمعترفيم و پيامبر
اش حضور  در سخنراني، آمد به بصره  �آن روزي كه علي«: از قيس عبدي روايت است

ياد كرد و خدماتي را كه براي مردم  صستايش نمود و از پيامبرخدا را سپاس و ، داشتم
بعد از آن كه خداوند او را از اين دنيا گرفت و مسلمانان : انجام داده بود متذكر شد و گفت

با او بيعت كردند و پيمان بستند و ، را به عنوان خليفه برگزينند �ابوبكر  مناسب ديدند كه
ت كردم و پيمان بستم و تسليم شدم و مسلمانان نيز خشنود و من نيز با او بيع، سالم ماندند

او كار خير انجام داد و تا ، من نيز خرسند و راضي بودم، خرسند و راضي به خالفت او بودند
  2.»رحمت خداوند متعال بر او باد، مرگش مشغول جهاد بود

يچ فاصله نگرفت و در ه �در هيچ وقت از ابوبكر صديق �ترديدي نيست كه علي
در مشاوره و تدبير امور ، اش قطع باشد يا رابطه جلسه و نشستي نبوده كه شركت نكند و

پس از  �ابن كثير و جمعي از علماء بر اين باورند كه علي. مسلمانان با او مشاركت داشت
تجديد بيعت كرد و اين بيعت  �با ابوبكر رضي اهللا عنها بعد از وفات فاطمه: يعني  شش ماه

به همين علت پس از بيعت دوم برخي راويان گمان  3.است يات صحيح آمده نيز در روا
و اين موجب شد كه بيعت اول را نفي كنند و  ،قبل از اين بيعت نكرده بود �كردند علي
نفي كننده بر اثبات كننده  –در صورت صحت سند و متن  –ي اصولي ثابت كنند  طبق قاعده
  4.مقدم است

نوشته محمود محمد » علي جدل احلقيقة و املسلمني الوصية و الشوري االمام«: كتابي به نام
مؤلف ) متأسفانه(اما ، كند تحقيق نموده و حق را اثبات نموده علي است كه مؤلف ادعا مي

بنابراين بايد ، در نتيجه سم را در عسل ريخته، است  طبق منهج روافض مطالب را ذكر كرده
كند كه علي  نويسنده بيعت علي را به چالش كشيده و ادعا مياين . آن هوشيار باشيم نسبت به 

  ! است به خالفت سزاوارتر بوده صاهللا  رسولطبق وصيت 

                                           
  .۶۷/ايب بكر  خالفه، إسناد آن جيد است ۶/۳۴۱البداية و النهاية -١
  .اند رجال إسناد ثقه ۲/۵۶۳، عبداهللا بن امحد، السنة -٢
  .۵/۴۹البداية و النهاية -٣
  .۵/۴۹البداية و النهاية -٤
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  هاي علي با ابوبكر در جنگ با مرتدين همكاري: دوم
اي نفيس بود كه در حق او بسي خيرخواه و دلسوز بود و هر چه به  علي براي ابوبكر گنجينه

ازداليل روشني كه ، داد بود بر تمام چيزهاي ديگر ترجيح مي مصلحت اسالم و مسلمين
اخالص داشت و او را به  �اينست كه علي نسبت به ابوبكر، قاطعانه مؤيد اين حقيقت است

يكپارچگي  حفظ و بقاي خالفت و اتحاد و  ايخاطر مصلحت اسالم و مسلمانان و بر
، گ به شدت حريص بودهاي بزر كرد و نسبت به اين مصلحت مسلمانان نصيحت مي

ي مرتدين  شخصاً به طرف جبهه �ابوبكر كه است در آن لحظاتي  اوموضعگيري معروف 
حركت كرد و قصد جنگيدن با آنها را داشت و شخصاً رهبري تحركات ) ذي القصه(در 

و چون حضور ابوبكر در  گرفترا عليه مرتدان از داخل صحنه جنگ به عهده   نظامي
با رفتن ايشان به  1، تمام نظام و كيان اسالم و مسلمانان خطرناك بودي جنگ براي  صحنه

  .ميدان جنگ مخالفت كرد
وقتي كه ، وقتي ابوبكر بيرون آمد كه به ذي القصه برود: روايت است �از ابن عمر 

به تو همان «: گفت �ابوبكر علي آمد و لگام شتر را گرفت و خطاب به ، سوار شترش شد
شمشيرت را : آن روز فرمود، در روز جنگ احد گفت صاهللا  رسوله گويم ك چيزي را مي

غالف كن و ما را به خاطر خود دردمند مگردان و به مدينه باز گرد كه سوگند به خدا اگر ما 
اين  به » يافت  هرگز وضعيت مسلمانان سر و سامان نخواهد، به مصيبت رفتنت گرفتار شويم

  2.دينه ماندترتيب ابوبكر به پيشنهاد علي در م
كرد و حقانيت آن را قبول نداشت و با ابوبكر با  اگر علي قلباً خالفت ابوبكر را تأييد نمي

توانست از آن استفاده كند و با  اين فرصتي طاليي بود كه مي، نارضايتي بيعت كرده بود
از خواهد بكند تا شايد اتفاقي برايش بيفتد و  گذاشت ابوبكر هر كار كه مي همين هدف مي

حتي اگر از او ناراضي و از خالفتش ، دست او راحت شود و زمينه براي خودش فراهم گردد
توانست كسي  مي، يا خالفتش به ناحق بود و  –شود  ادعا مي آن طور كه  -، بود خشمگين مي

همانطور كه مردان سياسي رقيبشان را از صحنه بر ، او را ترور نمايد را تحريك كند كه 
نظر علي بر اين بود كه با مرتدين جهاد  3.كنند نطور كه با مخالفشان رفتار ميدارند و آ مي

اگر چيزي را كه : اي ابوالحسن نظر تو چيست؟ گفت: گفت �ابوبكر به علي، كنند

                                           
  .۹۷/ندوي ، املرتضي -١
  )۳۱۵-۶/۳۱۴(البداية و النهاية  -٢
  .۹۷/ ندوي، املرتضي -٣
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ابوبكر . اي عمل كرده صاهللا  رسولبر خالف سنّت ، نگيري، گرفت از آنها مي صپيامبر
خواهيم جنگيد حتّي اگر زانوبند شتري را از من  قطعاً با آنان، حال كه چنان گفت: گفت

   1.دريغ كنند

  اولويت ابوبكر از همه بيشتر بود، از ديدگاه علي: سوم
از ديدگاه وي ابوبكر از همه صحابه فضيلت بيشتري   در روايات متواتر از علي ثابت است كه

  :از جمله، مقدمتر است  دارد و در خالفت از همه
چه كسي بهتر  صاهللا  رسولبعد از : به پدرم گفتم: نيفه روايت استاز محمد بني ح - 1

بعد از آن : گفتم، و ترسيدم بگويد عثمان .رعم: بعد از او؟ گفت: گفتم، ابوبكر: است؟ گفت
  2.من مردي از مسلمانان بيش نيستم: دو تو هستي؟ فرمود

امت بعد از پيامبر شما را خبر ندهم كه بهترين اين : روايت است كه فرمود �از علي - 2
آيا به شما بگويم كه بعد از ابوبكر از همه چه كسي بهتر است؟ : سپس گفت. كيست؟ ابوبكر

 .3عمر
آيا براي خودت جانشيني تعيين : به علي گفتند: از ابووائل شقيق بن سلمه روايت است

وند براي ليكن اگر خدا، خليفه تعيين نكرد كه من تعيين كنم ص اهللا  رسول: كني؟ گفت نمي
، شان جمع خواهد كرد به زودي آنها را پس از من بر بهترين، ي خيري كرده باشد مردم اراده

 4.همان طور كه بعد از پيامبر بر بهترينشان جمع كرد
بر او حد ، تر بداند برتر و افضل �هر كس مرا از ابوبكر و عمر: گويد مي �علي - 3

 .5 كنم تهمت زننده را اجرا مي
فرد  –خالفت  –ما براي آن : ف علي در پاسخ ابوسفيان كه گفتسخن معرو - 4

 .ايم يافته  اي شايسته

                                           
 .۶۷۰/الرياض النضرة ، ۴۸/زخمشري، املختصر من كتاب املوافقة بني اهل البيت و الصحابة -١
  خباري -٢
  .است امحد شاكر بيشرتطُُرق اين احاديث را صحيح دانسته ،۱۲۷-۱۱۰، ۱/۱۰۶مسند امحد  -٣
  .ذهبی موافق آن است،اسنادش صحيح است)٣/٧٩(مستدرک حاکم -٤
  در سند آن ضعف وجود دارد ۱/۸۳، فضايل الصحابه -٥
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از آنها به روشني پيداست علي و ابوبكر   آثار و روايات ديگري نيز وجود دارد كه
  :از جمله، اند با هم داشته  ي بسيار خوب و صميمي رابطه

ديق با ابوبكر ص صپيامبرپس از وفات چند شب : از عقبه بن حارث روايت است - الف
رفتيم به حسن بن علي كه  در راه كه مي، از نماز عصر بيرون آمديم و علي نيز در كنار او بود

آغوش گرفت و بر گردنش سوار كرد و  ابوبكر او را به ، رسيديم، كرد ها بازي مي با بچه
علي ، بر است نه عليشبيه پيام! پدرم فدايش باد» ليس شبيهًا بعلي –بأيب يشبه النيب «: گفت

  .1خنديد مي
، يك وجب از جماعت مسلمانان فاصله گيرد هر كس «: روايت است �از علي -ب

خودش مخالف اين سخن ، گويد آيا علي كه چنين مي: 2»است گمان از اسالم خارج شده  بي
، داند و بر حفظ جماعت و اتحاد حريص است اختالف را ناپسند مي  كند؟ او كه رفتار مي

هر كس در آنچه بين ابوبكر و علي از : قرطبي گويد. كند عاً بر خالف اين اصل رفتار نميقط
تأمل كند و به هم نظري و هماهنگي ، است هايي كه رد و بدل شده  گله و معذرت خواهي

يكديگر  يك از آن دو به فضيلت و احترام   يابد كه هر به خوبي در مي، آنها دّقتي داشته باشد
تپيد؛ هر چند طبيعت بشري گاهي بر  اند و قلبهايشان بر احترام و محبت متقابل مي معترف بوده

اين كه در روايات آمده كه زبير بن عوام از  3.كند اما دينداري آن را دفع مي، وي غلبه كند
از طريق روايت صحيح ثابت نيست و حتي در روايات صحيح حقيقت به ، بيعت تخلّف كرده

بيعت ، حقيقت اين است كه در همان ابتداي امر، كند ين ادعا را رد ميا اي است كه  گونه
  4.كرده و اين مساله در روايت صحيحي به روايت ابوسعيد و ديگر آثار وارده ثابت شده است

بهترين افراد امت بعد «: گفت به تواتر از علي روايت است كه مي: گويد ابن تيميه مي - ج
است تا   اين روايت از او به ُطرق مختلف نقل شده» ستسپس عمر ا، ابوبكر صاز پيامبر

هيچ كس پيش من «: از او روايت است كه فرموده. رسد به هشتاد طريق مي: اند جايي كه گفته
مگر اين كه بر او حد تهمت زننده را  ،آورده نخواهد شد كه مرا بر ابوبكر و عمر برتري دهد

يا فالني  ترم  لي نگفته كه من به خالفت مستحقهرگز ع: گويد و نيز مي 5.»اجرا خواهم نمود

                                           
  .۱/۱۷۰. إسناد آن صحيح است، با حتقيق امحد شاكر، مسند امحد -١
 .۸۰/خالفت ايب بكر ، اند ارق أزدي كه و رجال سند ثقهايب ط، از مرسل ۱۵/۲۴مصنف ابن ايب شيبه  -٢
  ۷/۴۹۵فتح الباري  -٣
  .۸۱/ايب بكر خالفه -٤
  .۳/۱۶۲منهاج السنة  -٥
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هاي جاهليت عربي و تقليد از  بلكه فقط كساني كه در آنها آثار و نشانه، تر است مستحق
چون در دوران جاهليت ، اهل بيت به واليت سزاوارترند: اند گفته، است بوده ) ايرانيان(فارس 

. دانستند دادند و مقدم مي عهدي ترجيح مي اي رئيس و رؤسايشان را به واليت عربها خانواده
ي پادشاه را براي رياست و  ها رواج داشته كه خانواده همين رسم دقيقاً در ميان فارس

اين حقيقت اشاره  ابن تيميه قول كساني را كه به ، دانستند و موروثي بود پادشاهي مقدم مي
  1.است نقل كرده ، دارد
در  �وبكر و گواهي علي به پيشي گرفتن ابوبكربه كار بردن لقب صديق براي اب -د

شنيدم علي سوگند : گفت يحيي حكيم بن سعد روايت است كه مي  از: اسالم و شجاعت
  2.»است  قسم به خداوند كه نام صديق از آسمان براي ابوبكر نازل شده«: گفت خورد و مي مي

از : گفت مي، شد ده ميهرگاه پيش علي نام ابوبكر بر: ر عبسي روايت استفاز صله بن ز
آن كه جانم در دست اوست در  سوگند به ، كنيد ياد مي زنيد و  حرف ميها سبقت گيرنده 

  3.است  ديديم ابوبكر از ما پيشي گرفته هيچ امر خيري پيشي نگرفتيم مگر اين كه مي
اي : براي ما سخنراني كرد و گفت �علي: از محمد بن عقيل بن ابي طالب روايت است

 �ابوبكر صديق: گفت! اي امير مؤمنان، شما: ترين مردم كيست؟ گفتيم شجاع! مردم
باني درست كرده  سايه صاهللا  رسولدر روز جنگ بدر ما براي ، ترين مردم است شجاع
كند تا كسي از مشركان به  از ايشان نگهباني مي صچه كسي در كنار پيامبر: گفتيم، بوديم

او بود كه با شمشير از غالف كشيده ، اي نگهباني نايستاداو نزديك نشود؟ كسي جز ابوبكر بر
نزديك شود  صاهللا  رسولخواست به  هرگاه كسي مي، كنار سر مبارك او ايستاده بود

ديدم كه مشركان گلوي ) علي(گرفت و من خودم  ابوبكر با شمشيرش جلوي او را مي
  ان كسي هستي كه معبودان راتو هم: گويند دهند و مي اند و تكان مي را گرفته صاهللا  رسول

در آن زمان ابوبكر دو ، او نزديك نشد به  �سوگند به خدا كسي جز ابوبكر، اي يكي دانسته
: آمد و گفت، زد آمد گيسوانش را كنار مي در حالي كه با سرعت مي، گيسوي بلند داشت

تان از جانب است و براي پروردگارم اهللا : گويد كشيد كه مي آيا مردي را مي! واي بر شما
يكي از دو گيسوي  در آن روز ! است هاي واضح و و روشن آورده پروردگارش آيات و نشانه

                                           
 .۳۰۹/مرويات أيب خمنف ، ۳/۲۶منهاج السنة  -١
 .اند رجال آن ثقه: حافظ در الفتح گويد، ۱/۵۵طرباين ، املعجم الكبري -٢
  .د آن ضعيف استإسنا ۷/۲۵۰۷طرباين يف االوسط  -٣
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آيا نزد شما مؤمن آل  علي مخاطبان را سوگند داد كه : گويد راوي مي. ابوبكر كنده شد
سوگند به خدا ابوبكر از مؤمن : علي گفت، يا ابوبكر؟ مردم چيزي نگفتند فرعون بهتر بوده 

اما ابوبكر جان و . خداوند او را ستود، آن مرد كه ايمانش را پوشيد، فرعون بهتر استآل 
  .1خون و مالش را در راه خدا فدا كرد

  اقتداي علي در نمازها به ابوبكر و قبول كردن هدايا از او: چهارم
در رابطه با حوادثي كه ، راضي و خشنود بود �به خالفت ابوبكر �ترديدي نيست كه علي

او شكايت  در صورت نياز به ، كرد ها را از او قبول مي هديه، آمد مشاركت داشت ش ميپي
او بغض و  دوست دار او بود و از كسي كه نسبت به ، خواند پشت سرش نماز مي، كرد مي

اين واقعيت را بزرگترين دشمن خلفاي راشدين و اصحاب  2.متنفر بود، كينه داشت
، يعقوبي 3. است  آن اعتراف كرده شان پذيرفته و به  قيو پيروان و تابعان حقي صپيامبر

 هنگامي كه :گويد كند و مي رافضي افراطي در تاريخش دوران خالفت صديق را ذكر مي
برخي مشورت دادند كه با ، با صحابه رايزني كرد، ابوبكر خواست با روميان جهاد كند

ين با علي بن ابي طالب مشورت بنابرا، حاال وقتش نيست: روميان جهاد شود و برخي گفتند
آيا اگر با آنان جهاد كنم پيروز : پرسيد، اين بود كه با روميان جهاد شود �نظر علي، كرد
براي ايراد  �بعد از اين ابوبكر، است به تو مژده خير داده شده : گفت �شوم؟ علي مي

: روايتي ديگر آمدهدر . سخنراني بر منبر رفت و دستور داد براي جهاد با روميان آماده شوند
از سوي : گفت�ام؟ علي  چگونه و از جانب چه كسي بشارت داده شده: گفت �ابوبكر

اهللا  رسولاز   با اين بشارتي كه: ابوبكر گفت. من خودم اين بشارت را از او شنيدم، رسول خدا
از جمله : نويسد يعقوبي مي ، 4! خداوند تو را خوشحال كند! مرا خوشحال كردي، دادي ص

علي ابن ابي ، گرفتند كساني كه مردم در دوران خالفت ابوبكر صديق از آنان فقه ياد مي
زيد بن ثابت و عبداهللا بن مسعود بوده ، ابي بن كعب، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، طالب

دليلش روشن ، دانست داد و مقدم مي علي را بر تمام اصحابش ترجيح مي، ابوبكر 5.است 
اند و علي را در مشورتها و قضاوتها  يكديگر رابطه نزديكي داشته ان با آن بزرگوار  است كه

                                           
  .صحيح است برشرط مسلم و ذهبی موافق آن است)٣/٦٧(املستدرک -١
  ۶۹/احسان اهلي ، الشيعة و أهل البيت -٢
  ۶۹/، الشيعة و اهل البيت -٣
  .۷۰/به نقل از الشيعه و اهل بيت  ۱۳۳-۲/۱۳۲يعقويب  تاريخ -٤
  .منبع سابق -٥
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يكي از مناطق عرب نشين   ابوبكر نوشت كه در لذا وقتي خالد بن وليد به . دانستند مقدم مي
ابوبكر ، )كنند با او لواط مي(گيرد  ي جنسي قرار مي مردي است كه همانند زن مورد استفاده

: علي گفت، براي نظر خواهي جمع كرد و علي نيز در ميانشان بودرا  صاهللا  رسولاصحاب 
السالم و خداوند آنها را  به جز امت لوط عليه  آن مبتال نبوده اين گناهي است كه هيچ مّلتي به 

اصحاب  در نتيجه ، به نظر من اين مرد را با آتش بسوزان، دانيد با عذابي هالك كرد كه مي
آن  آن فرد را با آتش بسوزانند و ابوبكر دستور داد كه  دند كه به توافق رسي صاهللا  رسول

   1.مرد را بسوزانند
آمدند  از كفار به مدينه  آن گاه كه هيئت اعزامي، كرد علي از دستورات ابوبكر اطاعت مي

و ديدند مسلمانان به دليل كثرت حضور در ميادين جهاد براي نابودي مرتدان و سركشان و 
در  ابوبكر احساس كرد پايتخت دولت اسالمي، اند ينه كم و ضعيف شدهطغيانگران در مد

، خطر است و دستور داد بر سر تمام راههاي ورودي مدينه به صورت گروهي نگهباني دهند
هاي نگهباني نظارت داشته  طلحه و عبداهللا بن مسعود دستور داد بر اين دسته، زبير، به علي

حفظ  تا در امان بمانند و امنيت پايتخت دولت اسالميباشند و به همين حال باقي ماندند 
سردار اهل بيت و پدر دو سبط  -دوستي و تعاملي كه بين علي ، به دليل رابطه عاطفي 2.شود

توافق و همكاري كاملي با هم ، است و ابوبكر و ديگر اصحاب بوده  -  صاهللا  رسول) نوه(
از همديگر قبول ، ان و دوستان رواج داردهايي كه در ميان برادر ها و بخشش هديه، داشتند

از ابوبكر ، كردند و علي كنيزكي به نام صهباء را كه در جنگ عين التمر اسير شده بود مي
ابوبكر صديق خوله دختر جعفر  3.از اوست قبول كرد و دو فرزند علي به نامهاي عمر و رقيه 

ترين فرزند  لي بخشيد كه با فضيلتبه ع، اسير شده بود يمامه  بن قيس را كه با اسيران جنگ 
، از اسيران مرتد بود از او متوّلد شده و خوله كه   يعني محمد حنفيه بعد از حسن و حسين 
  4.گويند به همين علّت او را محمد بن حنفيه مي، يافت  حنيفه شهرت پسرش به نام همان بني

                                           
  .۵۱/ب املوافقه املختصر من كتا ۱۲/۲۲۰املغين و الشرح الكبري  -١
  ۷۱/الشيعة واهل البيت ، ۴/۶۴تاريخ طربي  -٢
  ۳۳۳-۷/۳۳۱البداية و النهاية، ۳/۲۰الطبقات  -٣
  ۳/۲۰الطبقات  -٤
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تر  از ابوبكر بيش) صحابه(آنان : گويد مي �ي بيعت صحابه با ابوبكر امام جويني درباره
كرد و در حضور همه  اطاعت مي �از ابوبكر صديق �كردند و علي از پدرشان اطاعت مي

  1.و در مأل عام با ابوبكر بيعت كرد و در جنگ بني حنيفه تحت فرمان ابوبكر حضور داشت
هاي مالي و خمس اموال غنيمت  در روايات متعددي آمده كه علي و فرزندانش بخشش

 5/1علي تقسيم كننده و متولي ، پذيرفتند و در دوران خالفت ابوبكر ابوبكر صديق مي را از
بود و بعد از او در دست حسن و بعد به  �بود و اين اموال به دست علي) خمس(مال غنيمت 

 �علي 2.دست حسين و سپس به دست حسن بن حسن و سپس به دست زيد بن حسن بود
امامتش راضي بود و موافق بودن  به ، كرد ر صديق اداء مينمازها را در مسجد پشت سر ابوبك

  3.نمود و سازگاريش را با او آشكار مي
از اسماء بن حكيم ، است را از ابوبكر روايت كرده  صاهللا  رسولعلي برخي از احاديث 

) علمي(حديثي  صاهللا  رسولاز   هرگاه: گويد مي �عليشنيدم : فزاري روايت است
او ، شنيدم از كسي ديگر مي گردانيد و هرگاه  مرا با آن سودمند و نافع ميخداوند ، شنيدم مي

كردم و  خورد حرفش را قبول مي از پيامبر شنيدي؟ وقتي قسم مي دادم كه آيا  را سوگند مي
 صاهللا  رسولشنيدم : گفت –گفت  ابوبكر راست مي –گفت  يبه من حديث �ابوبكر

يستغفر   يصلي ركعتني مث  يتوضأ فيحسن الوضوء مثّ   مث يذنب ذنباً   ما من عبد مسلم«: گويد مي
ي مسلماني نيست كه گناهي بكند و سپس به نحو احسن وضوء  هيچ بنده: (»اال غفر اهللا له اهللا 

مگر اين كه ، سپس از خداوند متعال طلب مغفرت كند، گيرد و دو ركعت نماز به جا آورد
 صبعد از اين كه رسول خدا). بخشد و ميدهد  خداوند گناهش را مورد مغفرت قرار مي

او را در قبرستان : برخي گفتند، ي محل دفن ايشان اختالف كردند صحابه درباره، وفات يافت
او را در محل ديد : اي گفتند عده، ها دفن كنيد در محل جنازه: بقيع دفن كنيد و كساني گفتند

ن صدا در برابر پيامبر چه زنده و بيرون رويد كه بلند كرد: ابوبكر گفت، اصحابش دفن كنيد
 �ابوبكر. »امانت دار است، گويد ابوبكر در آن چه مي«: علي گفت، شايسته نيست، چه مرده

                                           
  .۱/۸۵قفاري ، به نقل از اصول مذهب الشيعة االمامية االثين العشريه ۴۴۲۱/االرشاد جويين  -١
  ۷۲/الشيعه و اهل بيت  -٢
  .منبع سابق -٣
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هر پيامبري وفات يافت او را در همانجايي : فرمود صاهللا  رسولدانم  تا آنجا كه مي«: گفت
   1.»كنند دفن مي، كه وفات كرده

عبد ، است  پاداش بزرگي از آن خود كرده، ري قرآنابوبكر با جمع آو: گويد مي �علي
در ميان همه مردم پاداش ، در خصوص قرآن« : گويد كند كه شنيدم علي مي خير روايت مي

  .يك مصحف جمع آوري كرد او اولين كسي است كه قرآن را در ، و اجر ابوبكر بيشتر است

  صابوبكر و سيده فاطمه و ميراث پيامبر: پنجم
  فاطمه و عباس پيش ابوبكر آمدند و خواهان ارث خود بودند كه: گويد عائشه ميالمؤمين  ام

آنها  و سهم خيبر را به  صاز ابوبكر خواستند كه زمين فدك پيامبر. از پيامبر به جا مانده بود
: »ال نورث ما تركنا صدقة«: فرمود شنيدم مي صمن از رسول خدا: ابوبكر گفت، واگذار كند

از ما  هر چه ) برد كسي از ما ارث نمي(گذاريم  ارث مالي به جاي نمي –پيامبران  –ما (
   2.خورد تنها آل محمد از اين مال مي) است صدقه ، ماند مي

آن  من نيز به ، داد انجام مي صهر چه پيامبر.... «: ابوبكر گفت در روايتي ديگر آمده كه 
بيم آن دارم كه ، كرده ترك كنم عمل مي صپايبند خواهم بود و اگر چيزي از آنچه پيامبر

     3.»منحرف شوم
همسران ايشان خواستند عثمان بن ، صبعد از وفات رسول خدا : از عائشه روايت است
عائشه به آنها گفته ، آنان بدهد شان از پيامبر را به  ابوبكر سهم ارث عفان را قاصد كنند كه 

، ما ارثيه نداريم: (4»ث ما تركنا صدقةال نور «: فرموده صاين است كه رسول خدا مگر نه : بود
  ). است  از ما بماند صدقه  هر چه

                                           
، إســناد آن صــحيح اّمــا موقــوف اســت: امحــد شــاكر و ابــن حجــر گويــد، إســناد آن ضــعيف اســت ۱/۸مســند امحــد  -١

  .۱/۶۳۱الفتح 
  .۶۷۲۶/ش ، خباري -٢
  .۱۷۵۹/ش، مسلم -٣
  .۱۷۵۸/و مسلم  ۶۷۳۰/ش، خباري -٤
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ما تركت بعد نفقة ، يقتسم ورثيت ديناراً  ال«: فرمود صاز ابوهريره روايت است رسول خدا
از ميراث من ديناري تقسيم نكنيد و از آنچه بعد از من : (1» نسائي و مؤنه عاملي فهو صدقة

  . »نم و مزد كارگرانم را پرداخت كنيد و باقي را صدقه بدهيدنفقه زنا، ماند باقي مي
، بود صاين برخورد و رفتار ابوبكر با فاطمه در واقع عمل به توصيه و حديث رسول خدا

كاري ، سوگند به خدا«: و گفت2.»ترك نخواهم كرد، عملي كه پيامبر انجام داد«: لذا گفت
  3.»كردترك نخواهم ، دهد، كه ديدم پيامبر انجام مي
دست از ، را برايش خواند و شرح داد صابوبكر حديث رسول خدا فاطمه بعد از آن كه

اش برداشت و اين دليل بر آن است كه حق را قبول كرده و به سخن پيامبر اذعان  اين خواسته
داشت امري منكر  �يي كه سيده فاطمه با ابوبكر منازعه: گويد ابن قتيبه مي، و اعتراف نمود

افرادي عادي از : كرد كه مانند خبر نداشت و گمان مي صن از حديث رسول خداچو، نبود
 4.دست برداشت، او را در جريان حديث پيامبر گذاشت �وقتي ابوبكر، برد پدرش ارث مي

  . و ديگر ادعاي ميراث نكرد
اند و جاهالن از  غلو كرده و از حق منحرف شده صاما برخي در موضوع ميراث پيامبر

يكي از اصول اختالف بين   اعراض كردند و اين موضوع را روايات صحيح آمده آنچه در 
اند و  ي اختالف در باب خالفت دانسته ي مسئله وآن را ادامه ،صحابه و اهل بيت جلوه دادند

چون ، داشتند اهل بيت ظلم و ستم روا مي ابوبكر و عمر متهم كردند كه به  صحابه را به ويژه 
ين دو نفر بودند كه خالفت را از اهل بيت غصب كردند و بعد از آن غصب به باور مخالفان ا

همان اموالي كه خداوند براي اهل بيت فرض كرده و ، اموال اهل بيت را بر آن افزودند
از همان  ي فدك و ندادن ارث فاطمه  به باور روافض مسأله. حقوق مالي ايشان قرار داه بود

صحابه بر آن ، بوبكر خالفت را به تعبير آنها غصب كردا مسائلي است كه بعد از اين كه 
اين بدان دليل بود كه مردم به اهل بيت گرايش پيدا نكنند و اين مال : اند دست زدند و گفته

  .موجب نشود كه مردم اطراف آنان جمع شوند و او را از خالفت خلع كنند
آنها در   شود كه مي متوجه، هر كس كتابهاي روافض را بررسي و در آنها تحقيق كند

ما تركنا ، حنن معاشر االنبياء النورث«: فرمايد را كه مي صتالشند تا حديث رسول خدا

                                           
  .۱۷۵۸/مسلم  -١
  .۶۷۲۶/خباري  -٢
  .۲/۱۶۹شذرات الذهب  -٣
  ۱۹/۱تاويل خمتلف احلديث  -٤
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پي باطل جلوه دادن اين حديث هستند به شرح زير  را رد كنند و مهمترين داليل كه در» صدقة
  :است
ي حّل، است  از خودش ساخته �اين حديث را ابوبكر صديق كنند كه  ادعا مي - 1

، هر چه ما به جاي گذاريم« :ابوبكر از خودش ساخته بود  آن حديثي كه  فاطمه: گويد مي
آورده كه تنها خودش  در اين باره به روايتي پناه : گويد را قبول نكرد و نيز مي» است صدقه

  1.است روايت كرده 
ت رواي، ابوبكر و عمر فدك را تصرف كردند و براي توجيه غصب آن: گويد مجلسي مي

  2.را از خودشان ساختند» ....نحن معاشر االنبيا النورث«: دروغين ِپليد
صحيح نيست و به ، اند ما معتقديم آن روايتي كه به پيامبر نسبت داده: گويد خميني مي

ما در پاسخ اين ادعاها ، 3.اند كن كردن خانواده و اهل بيت پيامبر ساخته هدف ريشه
اين  �چرا كه فقط ابوبكر، ضح و كذب محض استاينها همه تهمتهايي وا: گوييم مي

، سعد، زبير، طلحه، علي، عثمان، عمر، بلكه عالوه بر ابوبكر، حديث را روايت نكرده
ابوهريره و حذيفه بن ، صهمسران رسول خدا، عباس بن عبدالمطلب، عبدالرحمن بن عوف

  4.اند اجمعين روايت كرده �اليمان
، ن روايت از تمام افراد مذكور در كتابهاي صحيح و مستنداي: گويد اهللا مي ابن تيميه رحمه

ابوبكر به تنهايي : ثابت و مشهور است و علماي حديث از آن آگاهند و اين كه فردي بگويد
  .5يا دروغ عمدي او دارد داللت بر نهايت ناداني ، اين حديث را روايت كرده

اين پندار «: گويد مي، اند دهاين حديث را روايت كر ابن كثير پس از ذكر نام كساني كه
براي ، كرد اين حديث را روايت مي �روافض باطل است و حتّي اگر تنها ابوبكر صديق

دكتر سليمان  6».از او اطاعت كنند تمام زمينيان واجب بود قبول نمايند و در اين مسأله 
اين : گويد مي» العقيده في اهل البيت بين االفراط و التفريط«: مؤلف كتاب ارزشمند  سحيمي

                                           
  .به نقل از العقيده يف اهل بيت ۴/۱۹۳ي چاپ شده با منهاج السنة  نسخهمنهاج الكرامه  -١
  .۴۴۳/به نقل از العقيده يف اهل بيت  ۱۹۱/حق اليقني  -٢
  به نقل از العقيده يف اهل بيت ۱۳۳-۱۳كشف االسرار   -٣
  .۴۴۴/العقيده يف اهل بيت  -٤
  .۴/۱۹۹منهاج السنة  -٥
 ).۵/۲۵۰(البداية و النهاية-٦
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صفار و شيخ مفيد از امام جعفر پنجمين امام ، كليني. حقيقت در كتابهاي شيعه وجود دارد
  هر كس به راهي به قصد«: فرمود صكنند كه رسول خدا معصوم شيعيان روايت مي
كند و  خداوند راه رفتن به بهشت را برايش هموار و آسان مي، يادگيري علم و دانش برود

سرداران و ) اوصيا(گان  ارانند و پرهيزگاران دژهاي محكم اند و سفارش شدهعلماء امانتد
اند و فضيلت عالم بر عابد همانند فضيلت ماه در شب چهارده بر ستارگان است و  سادات

، ارث نميگذارند گمان علماء وارثان پيامبرانند و پيامبران از خودشان درهم و ديناري به  بي
اي  لذا هر كس علم را از پيامبران بگيرد بهره، اند لم را به ارث بردهليكن آنها از پيامبران ع

بي گمان علماء وارثان پيامبرانند و «: كند و در روايتي ديگر از پيامبر نقل مي 1»است كامل برده
گذارند و  احاديث و سخنانشان را به جا مي بلكه ، گذارند ارث نمي پيامبران درهم و ديناري به 

  2».برند ارث مي شان را به علماء احاديث
آنچه پيامبران ديگر «: ي؟ فرمود گذار ارث مي چه چيز به  صاهللا  رسولپرسيده شد اي 

  .»اند گذاشته
  : فرمايد اند اين حديث با اين آيه مخالفت دارد كه مي گمان كرده - 2
�m�lk�j�i�h�gf�e�d�cl ) 11/النساء.(  

دهد و بر  به شما فرمان مي) پدران و مادرانتانو (فرزندانتان ) ارث بردن(خداوند درباره 
 بهره) چون مرديد و دختراني و پسراني از خود به جاي گذاشتيد(گرداند كه  شما واجب مي

  .يك مرد به اندازه بهره دو زن است 
اند كه خداوند در باب ميراث در اين آيه پيامبر را استثناء نكرده و اين حكم را  ادعا كرده

   3.است رار نداده مخصوص امت ق
ولي حقيقت اين است كه خطاب اين آيه شامل كساني است كه مورد هدف و قصداند و 

چون ، 4هم از افراد مورد خطاب باشد صاهللا  رسولاي نيست كه لزوماً  در اين آيه هيچ نشانه
با هيچ كس از افراد بشر قابل مقايسه نيست و نسبت به مؤمنان از خودشان بهتر و  صپيامبر

خداوند زكات و صدقات مستحبي را بر او حرام كرده و به او چيزهايي ، تر است شايسته

                                           
  ۳۴-۱/۳۲ كليينالكايف -١
بـه نقـل از  ۲/۷۴۷و علم اليقينكاشـاين  ۴/االختصاص مفيد ، ۱۱-۱۰/بصائر درجات صفار، ۳۴-۱/۳۲كايف   -٢

  .۴۴۴/العقيده يف اهل البيت 
  .۴/۱۹۴منهاج الكرامه چاپ شده با منهاج السنة  -٣
  .۴۴۵/العقيده يف اهل البيت ، ۱۹۵-۴/۱۹۴منهاج السنة  -٤
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او اختصاص  از جمله چيزهايي كه به . اختصاص داده كه به كسي غير از او اختصاص ندارد
اين بدان دليل است كه خداوند آنها را از اين ، برند اين بود كه كسي از آنها ارث نمي داده 

اما ديگر ، است حفظ كرده، شان وارد شود ي دنياطلبي براي ورثه تشان طعنهشبهه كه بر نبو
همان طور كه خداوند ، اين ايراد و طعنه بر آنها وارد نخواهد شد، افراد بشر چون پيامبر نيستند

اي بر رسالت ايشان وارد  ما را از نوشتن و طبع شعر و شاعري حفظ كرده تا شبهه صپيامبر
  1.ان كسي نياز به اين حفاظت و صيانت نداردنشود و غير از ايش

اهللا  رسولترديدي نيست كه «: گويد ي مذكور مي ابن كثير در رد استدالل روافض با آيه
، در ميان پيامبران احكام مخصوص به خود دارد كه ديگر پيامبران با او مشاركت ندارند ص

در حالي كه هرگز  –اند  رث بردهاز ديگر انبياء وارثانشان ا اگر فرض را بر اين بگيريم كه 
  بيانگر اين است كه، اند قطعاً آن چه صحابه و در رأس آنها ابوبكر روايت كرده –چنين نبوده 

و بدينصورت باطل بودن استدالل آنها در 2. اختصاص دارد صايشان اين حكم فقط به 
  .شود مخالفت با حديث روشن و واضح مي

��m : ي و استدالل به اين حديث با آيهاند كه ندادن ارث  گمان كرده - 3 �̀_
�al )مخالف است و به پندار آنان با آنچه ، )داود شد) پدرش(سليمان وارث ).(16/نمل

  :فرمايد مخالف است كه خداوند مي، خداوند از پيامبرش زكريا حكايت كرده
 �m�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^

�u�t�s�r�qp�o�n�m�ll )6- 5/مريم (  
چرا كه در ايشان شايستگي و بايستگي (من از بستگانم بعد از خود بيمناكم ) ! اپروردگار(

است ؛ پس از فضل  و همسرم هم از اول نازا بوده) بينم به دست گرفتن كار و بار دين را نمي
ارث ) ثروت و قدرت(يعقوب  و از آل) دين و دانش(از من . خويش جانشيني به من ببخش

  .مورد رضايت گردان) در گفتار و كردار( ببرد و او را پروردگارا
كند كه اموال و آنچه در مفهوم مال  در اين آيات ميراث عام است و اقتضاء مي: اند و گفته

  3.شود منظور فقط علم است و مال را شامل نمي: تواند بگويد كسي نمي، است را شامل شود

                                           
  .۴۴۵/العقيده يف اهل البيت، ۱۹۵-۴/۱۹۴منهاج السنة  -١
  ۴۴۶/العقيده يف اهل البيت، ۵/۲۵۴البداية و النهاية -٢
  .۳۴۷/به نقل از العقيده يف اهل البيت و ديگر كتاا مانند الطرائف ابن اووس  ۱۰۹/منهاج الكرامه  -٣
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نبوت و ، و در إرث علم انواع مختلفي دارد  اسم جنس است كه» ارث«پاسخ اين است كه 
  :فرمايد خداوند متعال مي، شود پادشاهي و انواع چيزهاي قابل انتقال را شامل مي

 �m�ZY�X�W�V�U�T�Sl )32/فاطر.(  
را به بندگان ) قرآن(سپس كتاب ) ما كتابهاي پيشين را براي مّلتهاي گذشته فرستاديم و(

  .عطاء كرديم) يعني امت محمدي(برگزيده خود 
  :فرمايد و مي

 �m�d�c�b�a�`��_�~�}�|�{�zl   

  ).11- 10/مؤمنين(
آنان بهشت برين را . هستند) بهشت(آورندگان  و فراچنگ) سعادت(آنان مستحقّان 

 .كنند و جاودانه در آن خواهند ماند تمّلك مي

� :ي بنابراين در حقيقت آيه m�a� �̀_l ي و آيه :m�n�m�l��o

qplچون داود اوالد و ، داللتي بر ارث مالي ندارد بر جنس ارث داللت دارد و هيچ��
فرزندان زيادي غير از سليمان داشت و طبعاً سليمان تنها فردي نبود كه به صورت خاص از او 

. شود كه منظور از ارث علم نبوت و مانند اينها است نه مال بنابراين مشخص مي، ارث ببرد
است و حصر  او اختصاص داده  ند به اين آيه براي مدح سليمان و نعمتهايي است كه خداو

ارث بردن مال از امور عادي مشترك بين مردم   چرا كه، ارثيه مال هيچ مدحي نيست ارث به 
��mn�m�l: ي است و منظور از آيه qp�ol يعقوب  چون آل، ي مالي نيست ارثيه

ش ارث ا فرزندان و ديگر ورثه، داشتند ي مالي بجا نگذاشتند و حتّي اگر مي هيچ ارثيه
  1.بردند نه تنها فرزند زكريا مي

هيچ داللتي ندارد كه ) 5/مريم(���mb�a�`�_�^�l:ي آيه  همانطور كه
مال و اموال ، چون زكريا بيم اين نداشت كه بعد از مرگش، ارث مالي باشد، منظور از ارث

رنج بلكه طبق روايت صحيح مسلم و بخاري از دست، او را بردارند چون مال چنداني نداشته
روزش را ذخيره كند و از  او كسي نبود كه بيش از رزق و روزي شبانه 2.خورد خود مي

                                           
  .۲۲۴-۴/۲۲۲ منهاج السنة -١
  .۲۳۷۹/ش، مسلم -٢
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به اين ترتيب اين ، خداوند بخواهد كه به او فرزند و اوالد بدهد تا مالش را از او به ارث ببرند
�.1نبوت و جانشيني نبوت است، دو آيه بر آن داللت دارد كه منظور از ارث �

ارث  به همين دليل كسي از انبياء مالي به : نويسد ي مذكور مي قرطبي در تفسير آيه
چون كسي مال و ، برد و ذكريا از خداوند نخواسته بود كه كسي را وارث مالش گرداند نمي

منظور زكريا . است ترين دو قول در تفسير اين آيه برد و اين صحيح ارث نمي ثروت انبياء را به 
ارث ببرد نه مال و دارايي و دليل اين مدعا حديث صحيحي اين بوده كه علم و نبوتش را به 

اين  2»است از ما بماند صدقه هر چه، ما پيامبران ارثيه نداريم«: فرموده صاهللا  رسولاست كه 
السالم را كه خداوند  است و قول زكريا عليه �ma�`�_l: ي حديث تفسير آيه

�:كند نقل مي �

�m�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�l�q  
تفسير ، )يعقوب ارث ببرد از من و آل يم از جانب خود جانشيني ببخش كهپس برا( 
چرا كه سليمان از داود مالي ، كند در حقيقت اين حديث عام بود و آيه را خاص مي، كند مي

  به همين صورت، ارث برد بلكه حكمت و علم او را به ، ارث نبرد كه به جاي گذاشته بود به 
علماء و صاحبنظران جز روافض ، است نه مال  ارث برده وت را به يعقوب علم و نب يحيي از آل

   3.اند در تفسير قرآن همين را گفته
  چرا كه، اند شان مخالفت كرده است بدانيم كه خود روافض هم با اين استدالل شايسته 

 اهللا رسولاند كه كسي جز او از  دانند و گمان كرده آنها ميراث پيامبر را منحصر به فاطمه مي
به ، دانند را از ارث ايشان محروم مي صاهللا  رسولبرد و همسران و عصبه ي  ارث نمي ص

اند؛ شيخ صدوق با سندش از  ي مورد استدالل خودشان مخالفت كرده اين صوت با عموم آيه 
برند و  ارث نمي صاهللا  رسولعباس و علي از ، سوگند به خدا«: كند ابوجعفر باقر روايت مي

مگر اين ، برد و علي و كساني ديگر دست به سالح نبردند از او ارث نمي اطمههيچ كس جز ف
صدوقي و طوسي با سندهايشان از امام باقر ، كليني. 4»دينش را ادا كنند صاز طرف او كه 

                                           
  .۴۴۸/العقيده يف اهل البيت ، ۵/۲۵۳نهايةالبداية و ال، ۴/۲۲۵منهاج السنة  -١
  .۱۷۵۸/ش ، مسلم -٢
  ۴۵-۱۱/۳۵تفسري القرطيب  -٣
  .۴۵۱/العقيده يف اهل البيت، ۱۹۱-۴/۱۹۰حيضر الفقيه  من ال -٤



 255    س صديق ابوبكردوران در  س علي بن ابي طالب  
 

آنها ، 1»اش را علمش را به ارث برد و فاطمه تركه صاهللا  رسولاز  �علي«: كنند روايت مي
برند؛  اند و گمان كردند زنان از زمين ارث نمي اش محروم كرده يهحتّي فاطمه را هم از ارث

نوشته و تحت آن رواياتي » برند زنان از زمين هيچ ارثي نمي«كليني در اصول كافي بابي به نام 
زنان از زمين و : از ابوجعفر صادق روايت است كه گفت: از جمله، است  كه ذكر كرده

   2.ندبر چيزهاي غير منقول هيچ ارثي نمي
ي حق  از امام صادق سؤال كردم درباره كه : كند شيخ صدوق با سندش تا ميسر روايت مي

با اين روايات روشن  3.از زمين و اشياء غيرمنقول ميراثي ندارند: زنان از ميراث؟ فرمود
حق ارثيه » نحن معاشر االنبياء ال نورث«: شود كه سيده فاطمه بدون استدالل از حديث مي

از چيزي غيرمنقول و زمين ميراث  آمده   آنطور كه در روايات شيعه –اگر كه زن ، ندا نداشته
آن طور كه  –گويند فاطمه حق داشته درخواست كند فدك را  چگونه مي، برد نمي
اين دليلي  4؟! !است  او واگذار كنند و اين در حالي است كه فدك زمين بوده به  –گويند  مي

  .5همچنين دليل است بر جهل و ناداني، آنها گويي است بر دروغ و تناقض
جهت اثبات مدعا رضي اهللا عنها از فاطمه  �ابوبكر اما ادعاي رافضه مبني بر اينكه 
اما ابوبكر شهادت ، ايمن را به عنوان شاهد آورد و ام �درخواست شاهد كرد و گويا او علي

اين كه برخي «: گويد حماد بن اسحاق مي، دروغي آشكار است، آن دو را قبول نكرد
آن را به او  صيادآور شد كه پيامبر  آمد و فدك را درخواست نمود و فاطمه : گويند مي

شهادت ، با استدالل به اين كه علي شوهر او است �اما ابوبكر، داده و علي نيز گواهي داد
ه اين ادعا هيچ اصلي ندارد و از هيچ روايت صحيحي ثابت نشده ك، علي را قبول نكرده

اي ست كه هيچ ثبوتي  در حقيقت اين مسأله خودساخته، فاطمه چنين ادعايي كرده باشد
  6.ندارد
اين كه : گويد ابن تيميه مي، برد ارث نمي صبه داللت سنّت و اجماع كسي از پيامبر - 4

يك از اين   برد با احاديث صحيح و اجماع صحابه ثابت است و هر كسي از پيامبر ارث نمي
تعارض دارد و اگر ، كه عام است، اين با آيه: توان گفت لذا نمي، ي استدو دليل قطع

                                           
  .۴۵۱/العقيده يف اهل البيت ، ۷/۱۳۷الكايف  -١
  .۷/۱۳۷الكايف  -٢
 .۸۹/الشيعة و اهل البيت  -٣
  .منبع سابق -٤
  .۴۵۲اهل البيت ص العقيدة فی -٥
  .۲۳۸-۴/۲۳۶منهاج السنة  -٦
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حتّي اگر عام بودن آيه ، شود باز هم حكم آن با اين دو تخصيص مي، عموميت آيه را بپذيريم
چون ظن ، ظني است كه قابليت تعارض با دليل قطعي را ندارد، را دليل به حساب آوريم

اين روايت را اشخاص زيادي   اشد و اين بدان دليل است كهتواند با امر قطعي معارض ب نمي
اند و كسي از صحابه اين روايت را انكار  از صحابه در اوقات و مجالس مختلف روايت كرده

به همين دليل كسي از همسران ، آري، اند آن را پذيرفته و تأييد كرده بلكه همه ، نكرده
طور عام هيچ كس از وارثان بر درخواست  اند و به در خواست ميراث نكرده صاهللا  رسول

او  را به  صوقتي حديث پيامبر، هر كس ادعاي ارثيه كرد، ميراث اصرار نورزيدند
در تمام دوران خالفت ، كشيد و اين مسأله به همين حالت از ادعايش دست مي، گفتند مي

ين باره به يافت و علي در دوران خالفت خودش هيچ تغييري در ا خلفاي راشدين استمرار 
   1.تقسيم نكرد–مانند باغ فدك ، را كه هنوز وجود داشت صي پيامبر وجود نياورد و تركه

النورين به دست گرفت و فدك و ديگر  علي خالفت را بعد از ذي: گويد ابن تيميه مي
همسران ، ي پيامبر تحت حكم او واقع شد و از آنها هيچ چيز به فرزندان فاطمه اموال تركه

علي در آن شرايط ، اگر ندادن اينها ظلم و ستم بود، و فرزند عباس نداد ص اهللا رسول
چرا نكرد؟ حتّي از جنگ با معاويه و سپاه شام برايش ، توانست اين ظلم را دفع كند مي

اين است كه با معاويه  نكرد؟؟؟ مگر نه  چرا براي عملي كردن آن هيچ اقدامي، تر بود آسان
با او آن شر بزرگ به پا شد و به آنان كمترين هديه و بخشش  در حالي كه در جنگ، جنگيد

برايش كاري  –كنند  ادعا مي آن طور كه  –اما برگرداندن حق فرزندان فاطمه ، مالي نداد
  ! چرا اين كار را نكرد؟، تر بود بسيار آسان

اي برد و آن چه به ج اجماع خلفاي راشدين كسي از پيامبران ارث نمي به اين ترتيب به 
  . است صدقه، گذارند مي

كنندگانش در  با مناظرهصحابه اجماع  يا همان عباس سفاح با استدالل به  ي عباسي  خليفه
از : نويسد مي) تلبيس ابليس(ابن جوزي در كتاب  همانگونه كه ، كرد اين مورد استناد مي

من : فتسفاح روايت است روزي در حال سخنراني بود كه مردي از آل علي برخواست و گ
، اند اي امير مؤمنان مرا عليه كساني كه به من ستم كرده: سپس گفت، از فرزندان علي هستم

، من از خاندان علي هستم: است؟ آن مرد گفت چه كسي به تو ظلم كرده: پرسيد، ياري كن 

                                           
  .۴/۲۲۰منهاج السنة  -١
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اين ظلم به شما ادامه : ابوبكر با ندادن فدك به فاطمه ظلم كرد؛ سفاح گويد  همان كسي كه
  ابوبكر از دنيا رفت؟  تا آن كه داشت

: سفاح گفت، عمر: بعد از او چه كسي به ستم بر شما ادامه داد؟ گفت: گفت! آري: گفت
پرسيد بعد از او چه كسي به . آري: و عمر تا پايان عمر به ستم كردن به شما ادامه داد؟ گفت

: شما ادامه داد؟ گفتو تا آخر عمرش بر ستم به : گفت، عثمان: ستم بر شما ادامه داد؟ گفت
آن مرد سؤال كننده : گويد بعد از او چه كسي به شما ستم كرد؟ راوي مي: باز پرسيد، آري

اين طرف و  لذا پريشان به ، علي هم تا پايان عمر بر ما ستم كرد: تواند بگويد متوجه شد نمي
  1؟!كرد كه جايي پيدا نموده و فرار كند آنطرف نگاه مي

، بودند مي �اگر آنها هم به جاي ابوبكر اند كه  تصريح كرده �ليبرخي از فرزندان ع
بيهقي . است درست بوده  �اجتهاد ابوبكر اند كه  دادند و تاييد كرده همان حكم ابوبكر را مي

كند كه زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابو طالب  با سندش از فضيل بن مرزوق روايت مي
  2.دادم ي فدك همان حكم ابوبكر را مي ودم دربارهب �اگر من هم به جاي ابوبكر: گفت

اند و  اهل بيت از علي گرفته تا كساني كه بعد از او آمده  ابوالعباس قرطبي آورده كه
اتفاق نظر ، است در اختيار آنها بوده  صفرزندان عباس كه بعدها صدقات مربوط به پيامبر

آنهايي هم كه صدقات مربوط به است و   صدقه بوده صاهللا  رسولي  اند كه تركه داشته
بلكه معتقد بودند ، عقيده نداشتند كه حق تصرف دارند، در اختيارشان بوده صاهللا  رسول

  .فقط بايد آن را در راه خدا انفاق كنند و بس
خالفت را به دست گرفت در هيچ چيز از آنچه در دوران  �وقتي علي: قرطبي گويد

ي  گرفت تغييري نداد و اقدام به تصرف تركه صورت مي �عمر و عثمان، خالفت ابوبكر
فقط درآمد آنها را در ميان همان ، نكرد و هيچ چيز از آنها را بين ورثه تقسيم نكرد �پيامبر

بعد از او به دست حسن بن علي و بعد از او ، كرد تقسيم مي، شد افرادي كه قبالً تقسيم مي
بعد از او به دست حسين بن حسن و و بعد از او به دست علي بن حسين و  �حسين بن علي

  .بعد از او به دست زيد بن حسين و بعد از به دست عبداهللا بن حسين بود
، سپس طبق روايت برقاني در صحيحش سرپرستي آنها را فرزندان عباس به دست گرفتند

و  ي آنها هستند تمام افراد مذكور بزرگان اهل بيت بوده و از ديدگاه شيعه مورد اعتماد و ائمه
كه فدك و ديگر موارد مانند آن را تصرف است يك از افراد فوق روايت نشده   از هيچ

                                           
  .۱۳۵/تلبيس ابليس  -١
  .۵/۲۵۳البداية و النهاية، ۱/۲۰۰تاريخ املدينة ابن شيبه  -٢



 سلي مرتضي ع     258
  

 

  يا�قطعاً علي، بود گويند حق مي اگر آنچه مي، يا كسي از آنها ارث برده باشد كرده باشند و 
كرد و در اختيار  آنها را تصرف مي، يكي از افراد اهل بيت بعد از آنكه بر آنها تسلط پيدا كرد

  .است در حالي كه چنين نبوده و نشده  1، گرفت يم
اند و در چيزي  برخي در اين موضوع با جهالت و ناداني سخنها گفته: گويد ابن كثير مي

از روي جهل و ناداني دروغ گفتند و چون ، كه علم نداشتند خودشان را به تكلف انداختند
اگر  2.شد آنها مربوط نمي كه به  اي دخالت كردند در مسئله، نتوانستند آن را درست بفهمند

را  �قطعاً فضيلت و مقام ابوبكر صديق ،فهميدند درست مي، بايست مسائل را آنطور كه مي
همان چيزي كه بر تمام افراد مسلمان پذيرش آن ، پذيرفتند كردند و عذرش را مي درك مي

از صحابه و  -اسالمي  ليكن آنها به متشابه تمسك جستند و امور معلوم نزد ائمه، واجب است
  3.را ترك كردند -تابعين گرفته تا علماي معتبري كه بعد از آنها بودند

از فاطمه با سند صحيح ثابت است كه پس از آن : �تسامح سيده فاطمه با ابوبكر - 5
بيهقي با سندش . است  از ابوبكر رضايت داشته و با رضايت از ايشان از دنيا رفته، درخواست

: علي گفت، ابوبكر آمد و اجازه خواست، وقتي فاطمه بيمار شد: كند مياز شعبي روايت 
 �دوست داري اجازه دهم؟ علي: خواهد؟ گفت ي ورود مي اجازه، ابوبكر است! فاطمه
با او به گفتگو پرداخت تا راضي شود و ، اجازه داد و ابوبكر وارد شد فاطمه ! آري: گفت
و خويشاوندي را ترك نكردم مگر به خاطر خانواده ، مال، منزل، سوگند به خدا: گفت

اعالم  سپس از او خواست كه ، و شما اهل بيت صاهللا  رسولرضاي خداوند و خشنودي 
  4.رضايت كند و همچنان به توضيح و تبيين پرداخت كه فاطمه قانع و راضي شد

يا از  قوي است و ظاهراً عامر شعبي اين روايت را از علي  اين اسناد: گويد ثير ميابن ك
  5.است شنيده ، اند از علي شنيده كساني كه 

كنند  نمايند و ادعا مي وارد مي �ها و ايرادهايي كه بر ابوبكر صديق طعنه، با اين واقعيت
شود و حتي اگر  دفع مي -هر چند چنين نبوده –است   كه فاطمه را ناراحت و خشمگين كرده

                                           
  .۳/۵۶۴قرطيب ، املفهم -١
  .۵/۲۵۳البداية و النهاية -٢
  ۵/۲۵۱البداية و النهاية -٣
  .۶/۳۰۱سنن كرباي و بيهقي  -٤
  ۵/۲۵۳ية و النهايةالبدا -٥
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براي هيچ ، است ده و با رضايت از دنيا رفته بعداً راضي ش، در ابتداي امر ناراحت بوده باشد
از آن كسي   مجالي نيست جز اينكه، استوار باشد فرد صادقي كه در محبتش به سيده فاطمه 

گفتني است آنچه گفته شد با ، 1راضي و خشنود باشد، از وي راضي و خوشنود بود  كه فاطمه
آل «:گفت�ابوبكر دارد كه از ام المؤمين عائشه نقل است هيچ تعارضي ن  روايتي كه

توانند از اين مال بخورند و سوگند به خدا كه من هيچ چيز از اين  فقط مي صمحمد
 صاهللا  رسولرا تغيير نخواهم داد و آن را بر همان حالي كه در زمان  صاهللا  رسولي  صدقه
كنم كه  قطعاً نسبت به آن به همان صورت رفتار مي، باقي خواهم گذاشت، است بوده 
رضي اهللا از اين كه چيزي به فاطمه  �اين ترتيب ابوبكر  به ، كرد رفتار و عمل مي صپيامبر
) قطع رابطه(بدهد امتناع ورزيد و فاطمه هم از ابوبكر دل خور شد و تا وفات با او قهر  عنها
است كه خبر داشته و محدود به علم او بوده  چون به طور طبيعي عائشه چيزي گفته  2 .»كرد

مالقات ابوبكر با سيده . و در روايت شعبي افزون بر آن علم و معلوماتي وجود دارد است 
روايت عائشه بر نفي و روايت ، فاطمه مستند است و گفتگو و رضايت فاطمه نيز ثابت است

ي بين ابوبكر و سيده فاطمه داللت دارد و از ديدگاه علماء و صاحب  شعبي بر اثبات رابطه
به ، است خبر بوده  از آن بي رود نفي كننده  چون احتمال مي، مقدم است نظران اثبات بر نفي
از حوادث بزرگي نبوده كه در ميان  چون رفتن ابوبكر به عيادت فاطمه ، ويژه در اين مسأله

از امور عادي است كه همه  بلكه، از آن آگاه شده باشند مردم منتشر و شايع شده باشد و همه 
اند و از مسائلي است كه به دليل  خبر بوده طبيعي عموم مردم از آن بيحضور نداشته و به طور 

: گويند علماء و صاحب نظران مي. است بدان توجه زيادي نشده، عدم نياز به نقل و روايت آن
چون فردي مانند فاطمه پاكتر از آن است ، است هرگز فاطمه عمداً با ابوبكر قطع رابطه نكرده 

از اين كه مسلمان بيشتر از  صچراكه كه پيامبر، كاري كند صهللا ا رسولكه بر خالف نهي 
است عّلتش عدم نياز بوده  و حتّي اگر حرفي نزده  ،سه روز با كسي قهر باشد نهي فرموده

  3.است 
بعد از آن ديگر شرايط مالقات فاطمه با ابوبكر : گويد قرطبي در شرح حديث عائشه مي

به همين دليل ، ز دست دادن پدر بزرگوارش گرفتار بودزيرا فاطمه به مصيبت ا، فراهم نشد
چون ، است تعبير كرده ) ترك رابطه(عدم ايجاد شدن شرايط مالقات را به هجران ، راوي

                                           
  ۴۳۴/االنتصار للصحب و اآلل  -١
  .۱۷۵ش ، و مسلم۴۲۴۰ش، خباري -٢
  .۴۳۴/االنتصار للصحب و اآلل  -٣
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براي هيچ مسلماني جايز : (1»يهجر أخاه فوق ثالث  اليحّل لمسلم أن«: فرمود صاهللا  رسول
رضي اهللا  اين در حالي است كه فاطمه). نيست كه بيش از سه روز با برادر مسلمانش قهر باشد

ي مردم بيشتر از مخالفت با  يكي از آگاهترين صحابه به حرام و حالل بوده و از همه  عنها
و  صاهللا  رسولاو پاره تن   چگونه چنين نباشد در حالي كه، كرد اجتناب مي صاهللا  رسول

  2.سيد و سردار زنان بهشت است
معنايش اين ، ت آمده كه فاطمه با ابوبكر قطع رابطه كردهآن چه در رواي: گويد نووي مي

ي  بدون شك اين امر از نوع ترك رابطه، است كه به مالقاتش نيامده و با هم مالقات نداشتند
يكديگر سالم نكنند و هنگام رويارويي از همديگر روي بگردانند و  حرام نيست كه به 

به اين معناست كه ، زد وبكر حرف نميآنچه در روايت آمده كه وي با اب، اعراض كنند
يا به خاطر قطع رابطه و سرگرم بودن به مصيبت  درباره فدك و ارثيه ديگر با او حرف نزد و 

هرگز در هيچ روايتي نيامده كه . خود از او چيزي درخواست نكرد و به مالقاتش نرفت
آن از تمام  اندوه  فاطمه به دليل از دست دادن شرافتمندترين مخلوقات و گرفتار شدن به

چيزها به خود سرگرم بود و آن برايش مصيبتي بود كه تمام مصيبتها را تحت تأثير قرار 
برد و به همين دليل از مشاركت در تمام  فاطمه چنان بيمار شد كه در بستر به سر مي. داد مي

ه امور مسلمانان و روز ب اي كه در تمام لحظات شبانه چه برسد به اين كه با خليفه، امور باز ماند
ناگفته پيداست كه در مدت كوتاه زندگي . مالقات داشته باشد، مشغول بود امت اسالمي

به فاطمه خبر  صاهللا  رسولاز طرفي ، ي اول سرگرم جنگ با مرتدان بود سيده فاطمه خليفه
طبيعي كسي به طور . شود او اولين فرد از اهل بيت خواهد بود كه به او ملحق مي داده بود كه 

چه . كند و برايش اهميتي ندارد امور دنيوي به ذهنش خطور نمي، كه در چنين وضعيتي باشد
ابوبكر و فاطمه  در هيچ روايتي نيامده كه  -كه عيني نقل كرده –! نيكوست سخن مهلب

راوي اين ، آمد اش بيرون نمي از خانه  چون فاطمه، مالقات كنند و سالم و احوالپرسي نكنند
ي محكم  هاي وجود رابطه يكي از نشانه . است تعبير كرده ) ترك رابطه(ش را به هجران عمل

اسماء بنت عميس ، اين است كه در مدت بيماري ايشان و استوار بين ابوبكر و سيده فاطمه 
كرد و تا آخرين نفسهاي عمر پر بركت فاطمه باالي سرش  همسر ابوبكر از او پرستاري مي

كرد و  است و علي نيز از سيده فاطمه پرستاري مي هيز وي مشاركت داشته در غسل و تج، بود
                                           

  .۶۰۷۷/ش، خباري -١
  .۱۲/۷۳املفهم  -٢
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سيده فاطمه در مورد چگونگي كفن و دفن و تشييع ، اسماء زن ابوبكر با او همكاري داشت
   1.اسماء زن ابوبكر سفارشهايي نمود و اسماء نيز به سفارشهايش عمل كرد اش به  جنازه

اي  ام نيز همانند مردان پارچه دانم كه روي جنازه اپسند ميمن ن: فاطمه به اسماء گفته بود
اي دختر رسول خدا آيا چيزي : اسماء گفت! شود اعضاء و اندام مشخص مي بياندازند كه 

ام؟ سپس تعدادي از چوبهاي تر خرما را درخواست  نشان بدهم كه در سرزمين حبشه ديده
چقدر : اين را ديد گفت فاطمه كه ، داختسپس پارچه روي آن ان، كرد و آنها را به هم بافت

ابن عبدالبر  2! نه مرد، اين جنازه زن است شود كه  اينگونه مشخص مي! زيبا و خوب است؟
اش را پوشاندند و  اولين زني بود كه در اسالم جنازه رضي اهللا عنهافاطمه : كند كه روايت مي

  . ي زينب دختر جحش را پوشاندند بعد از او جنازه
ابوبكر با علي رابطه داشت و احوال دختر رسول  همواره ، كنند ف آنچه گمان ميبر خال

نمازهاي پنجگانه را در مسجد  �علي، پرسيد و در هنگام بيماري فاطمه را مي صخدا
سؤال  صاهللا  رسولي احوال دختر  از او درباره �و عمر �بعد از نماز ابوبكر، خواند مي
، بود صاهللا  رسولبنت عميس جوياي احوال دختر از طرفي همسرش اسماء ، كردند مي

در آن روزي كه فاطمه ، چون پرستاري و اشراف بر بيماري و احوالش را به عهده داشت
اهللا  رسولمدينه را تكان داد و مردم همانند روز وفات ، هاي مردان و زنان گريه، وفات يافت

آمدند �ي علي دند كه به خانهابوبكر و عمر نخستين كساني بو، به وحشت افتاده بودند ص
اهللا  رسولي دختر  اي ابوالحسن پيش از آمدن ما بر جنازه: ايشان تسليت گفتند و گفتند و به 
يازدهم  سوم ماه رمضان سال ، و فاطمه رضي اَهللاُ عنها در شب سه شنبه3نماز نخواني ص

دش علي بن حسين ابن مالك بن جعفر بن محمد از پدرش و او از ج، هجري وفات يافت
زبير و ، عثمان، عمر، ابوبكر، فاطمه بين مغرب و عشاء وفات يافت: كند كه روايت مي

: علي گفت، وقتي جنازه را گذاشتند كه نماز بخوانند، حاضر شدند �عبدالرحمن بن عوف
سوگند به خدا : علي گفت، اي ابوالحسن خودت برو: ابوبكر گفت! برو جلو، اي ابوبكر

لذا ابوبكر بر او نماز خواند و شبانه او را دفن ، تو بر او نماز نخواهد خواندكسي غير از 
  4.ابوبكر بر او نماز خواند و چهار تكبير گفت در روايتي ديگر آمده كه . كردند

                                           
  .۷۷/الشيعة و اهل البيت  -١
  .۴/۳۷۸االستيعاب  -٢
 .٢٥٥/كتاب سليم بن قيس ،  ٧٧/و اهل البيت  عةالشي -٣
  .و در سند آن ضعف وجود دارد ۶۸/تاب املوافقة املختصر من ك -٤
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و محمد اقبال 1بر او نماز خواند و قول راجح همين است �در روايت مسلم آمده كه علي
  :چه نيكو سروده) راءالزه فاطمه(ي العصماء  در قصيده

  َنَســــــــــــــُب املســــــــــــــيح بــــــــــــــىن ملــــــــــــــرمي ســــــــــــــرية
  يشــــــــــــرف مــــــــــــن ثــــــــــــالث مطــــــــــــالع  واــــــــــــد

  هــي بنــت مــن؟ هــي زوج مــن؟ هــي أم مــن؟
  هـــــــي ومضــــــــة مـــــــن نــــــــور عـــــــني املصــــــــطفى
  مــــــــــــــن أيقــــــــــــــظ الفطــــــــــــــر النيــــــــــــــام بروحــــــــــــــه
  وأعــــــــــــــــــــاد تــــــــــــــــــــاريخ احليــــــــــــــــــــاة جديــــــــــــــــــــدة
  هـــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــوة لألمهـــــــــــــــــــات وقـــــــــــــــــــدوة
ـــــــــل غـــــــــذاءها   جعلـــــــــت مـــــــــن الصـــــــــرب اجلمي

  

  ى ذكراهــــــــــابقيــــــــــت علــــــــــى طــــــــــول املــــــــــد  
  يف مهـــــــــــــــــد فاطمـــــــــــــــــة فمـــــــــــــــــا أعالهـــــــــــــــــا

  يـــــــــــــــداين يف الفخـــــــــــــــار أباهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ذا
  هــــــــــــادي الشــــــــــــعوب إذا تــــــــــــروم هــــــــــــداها
  وكأنــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــد البلـــــــــــــــــــــى أحياهـــــــــــــــــــــا
  مثـــــــــــــل العـــــــــــــرائس يف جديـــــــــــــد ُحالهـــــــــــــا
  يرتســــــــــــــــــم القمــــــــــــــــــر املنــــــــــــــــــري خطاهــــــــــــــــــا
  ورأت رضــــــــــــا الــــــــــــزوج الكــــــــــــرمي رضــــــــــــاها

  

  :يعني
  نسبت مسيح ابن مريم از پيشينيان ماند

  .باقي خواهد ماند كه در طول زمان ذكر آن
  و مجد و بزرگواري از سه جهت تابيدن گرفته؛

  ي فاطمه كه هيچ شرفي از آن باالتر نيست بر گهواره
  او دختر كيست؟ همسر كيست؟ مادر كيست؟

  كيست كه در فخر به پدرش نزديك باشد
  .اي از نور چشم مصطفي است او پاره

  ها آن گاه كه هدايتش را بطلبد هدايت كننده توده
  )رسول اهللا(آن كسي كه سرشتهاي خوابيده را با روحش بيدار كرد

  چنان كه گويا بعد از پوسيدن آنها را زنده نمود
  .و زندگي را دوباره به تاريخ باز گرداند

  آيد آرايش نور در مي عروسي شد كه به : همانند
  ريندآف روشني مي، ي مادران است كه گامهايش همانند ماه روشن الگو و اسوه فاطمه

  .خوشنودي اوست، صبر جميل غذاي روح اوست و خشنودي شوهر ارزشمند

                                           
 ۱۷۵۹/ش ، مسلم -١
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  :گويد تا آنجايي كه مي
  وحدود شرعته وحنن فداها    لوال وقويف عند شرع املصطفى
  وغمرت بالقبالت طيب ثراها    ملضيت للتطواف حول ضرحيها

  اگر به قوانين شريعت مصطفي پايبند نبودم
  -جان ما فداي شريعت - دمكر و حدود شريعت را رعايت نمي

  )توانم اما چون جايز نيست نمي(كردم  رفتم و ضريحش را طواف مي حتماً مي
  1.كردم و خاك قبرش را غرق در بوسه مي

ي صـديق و اهـل بيـت و نامگـذاري      پيوندهاي ازدواج بـين خـانواده  : ششم
  فرزندان اهل بيت به نام ابوبكر

ي  و مستمر و قابل تقدير بود كه شايسته  ي صميمي  رابطه، ي ابوبكر با اعضاي اهل بيت رابطه
ي محكم و  چنان رابطه، متقابل و دو طرفه بود، اين دوستي و اعتماد، باشد هر دو طرف مي

قصه ، هر چند. فاصله و اختالف در بينشان قابل تصور نيست، متيني داشتند كه شكاف
ختر ابوبكر صديق و همسر ي صديقه د عائشه، آري، اسطوره و اباطيل ببافند، سرايان
هر چند حسودان بسوزند و مخالفان كينه ، بوداهللا  رسولو محبوبترين فرد نزد  صاهللا رسول

به شهادت قرآن  رضي اهللا عنها اين حقيقتي ثابت و انكار ناپذير است و عائشه، توزي كنند
اسماء دختر  .پرستان قبول نكنند و منكران انكار كنند هر چند باطل، است پاك و پاكيزه 

با ابوبكر ، بعد از وفات جعفر، برادر تني علي بود، عميس كه قبالً زن جعفر ابن ابي طالب
ازدواج كرد و از او پسري به نام محمد بن ابوبكر دارد كه بعدها توسط سيدنا علي والي و 

پسري به از او  علي با اين زن ازدواج كرد كه ، استاندار مصر معرفي شد و بعد از وفات ابوبكر
  2.يحيي دارد  نام

ي علي  ي ابوبكر صديق است و امام محمد نوه نوه –امام پنجم شيعيان  –زن امام محمد 
ي بين اهل  استاد احسان الهي از كتابها و مراجع شيعه نقل و ثابت كرده كه رابطه .نيز هست

است و ثابت  وار بوده با پيوندهاي ازدواج متقابل است   اي رابطه، ي ابوبكر بيت نبوت و خانواده
با ) ي علي نوه(و علي بن حسين بن علي ) ي ابوبكر نوه(نموده كه قاسم بن محمد بن ابوبكر 

يزدگرد ابن   چون مادر قاسم بن محمد و علي بن حسين هر دو دختران، هم پسر خاله بودند

                                           
  .۶۳-۶۲/الدوحة النبويّة  -١
  .۲۲/سلمي ، و ترتيب و ذيب كتاب البداية و النهاية، خالفة علي بن ابيطالب -٢
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هيان اسالم به دست سپا �بودند كه در زمان عمر فاروق –ايران   پادشاه –شهربانو بن كسري 
استاد أحسان بحث روابط و پيوند ازدواجهاي متقابل بين خانواده پيامبر و ابوبكر . اسير شدند

  1.است را به صورت گسترده دنبال و نقل كرده 
هاي قاطع بر استوار بودن پيوند دوستي بين ابوبكر صديق و اهل بيت  يكي ديگر از نشانه

اولين فردي كه ، كردند ان را به نام ابوبكر نامگذاري ميهايش بچه) اهل بيت(آنها   اين است كه
، ي دوستي اين نشانه، بود �علي بن ابي طالب، از اهل بيت نام پسرش را ابوبكر گذاشت 

  داشت و شايان ذكر است كه �ابوبكر نسبت به  �احترام و تقديري است كه علي، برادري
است و  به دنيا آمده ، دست گرفته بود ابوبكر خالفت را به بعد از آن كه  �اين پسر علي

. دليلي روشن بر تأييد خالفت و امامت ابوبكر است، اين نام در آن شرايط نامگذاري فرزند به 
ي محبت و دوستي  نشانه، كرد حّتي اگر بعد از وفات صديق هم به نام ابوبكر نامگذاري مي

كسي هست ، دانند ي و اوالدش ميآيا امروزه در ميان شيعيان كه خودشان را محبان عل. بود
آنها دوستان و محبان علي ، و آيا با اين وضعيت! نامگذاري كند؟، كه پسرش را به اين نام

به دليل خوشبيني و اظهار محبت و وفاداري  �يا مخالفان او؟ بديهي است كه علي هستند 
چون قبل از ، اشتگذ نام فرزندش را ابوبكر مي، حتّي بعد از وفات او، �نسبت به ابوبكر

وانگهي در ميان اهل بيت ، هاشم اسم پسرش را ابوبكر بگذارد علي سابقه ندارد كسي از بني
ابوبكر ، تبرك و اظهار محبت و صداقت، نبوده كه نام پسرش را با خوشبيني �تنها علي

حسن . ندكرد بلكه بعد از او فرزندانش نام ابوبكر را براي فرزندانشان انتخاب مي، ناميده باشد
اند و تاريخ نويسان شيعي از جمله  ابوبكر نامگذاري كرده نيز پسرانشان را با نام  �و حسين

همواره نامگذاري اهل  2.اند يعقوبي و مسعودي نام اين پسران حسن و حسين را ذكر كرده 
–الب عبداهللا بن جعفر طيار بن ابي ط –است و برادرزاده علي   با نام ابوبكر ادامه داشته، بيت

: گويند بر خالف تبليغات مغرضانه برخي كه مي، يكي از پسرانش را ابوبكر نامگذاري كرد 
يكي   اين نامگذاري، است كينه و جدائي وجود داشته ، هميشه بين ابوبكر و اهل بيت دشمني

  3.بين ابوبكر و اهل بيت است هاي دوستي و رابطه عميق صميمي از نشانه

                                           
  .۸۳-۷۸/الشيعه و اهل البيت  -١
  .۸۲/النتيجه و االشراف ، ۲/۲۲۸تاريخ اليعقويب  -٢
و رمحـاء  ۴۴-۳۸/السيد عالء الدين مدرسـي  الدر املنثور من تراث اهل البيت والصحابه، ۸۳/بيت  الشيعه و اهل -٣

  .الدرويش صاحل بن عبداهللا، بينهم
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  �ام وفات ابوبكر صديقهنگ �موضعگيري علي: هفتم
با او مشاوره و رايزني كرده بود كه پس از خودش  �ابوبكر افرادي بود كه  از جمله  �علي

خالفت به عمر ، نظر علي اين بود كه بعد از ابوبكر، خالفت را به چه كسي پيشنهاد كند
  1.فاروق واگذار شود

ي  آيه، بر زبان آورد آخرين سخني كه، ابوبكر در احتضار مرگ قرار گرفت آنگاه كه 
  :يوسف بود سوره  101
 �m�È�Ç�Æ�Å�Äl   
  ).مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق گردان(

موجب شد كه مرد و زن مدينه چنان گريه كنند كه شهر مدينه به  �وفات سيدنا ابوبكر
ن روز مردان و زنا مدينه هيچ روزي را مثل آن ، صاهللا  رسوللرزه درآيد و بعد از وفات 

همانند آن شامگاه اندوهگين در مدينه تجربه نشده بود و سيدنا ، گريان به خود نديده بود
نا اليه راجعون إنا هللا و إو  –گريان ، شتابان، همينكه خبر وفات ابوبكر صديق را شنيد �علي

تو دوست و ، خداوند تو را رحمت كند، اي ابوبكر«: ي ابوبكر آمد و گفت گويان به خانه –
و نخستين ! بودي صو آرامش دهنده و مورد اعتماد و رازدار و مشاور رسول خدامونس 

يقين تو به خداوند از همه  تر و اسالم آوردي و ايمان تو از همه خالصانه  فردي بودي كه
از ، آگاه تر بودي در دين خدا از همه ، از همه بيشتر بود، تر بود و ترس تو از خداوند قوي

و اسالم بودي و در مصاحبت از همه بهتر بودي؛ فضايل  صدافع پيامبرو م همه بيشتر حامي 
با پيامبر . ات از همه برتر و مقام تو از همه واالتر بود و مناقبت تو از همه بيشتر و سابقه

در راه و روش به پيامبر مشابهت بيشتري داشتي؛ شرافت و مقام و ، نزديكترين رابطه را داشتي
و اسالم تو را  صخدا از همه بيشتر بود و خداوند از جانب پيامبراحترام تو در نزد رسول 

براي ، تو تصديق كردي، زماني كه مردم رسول خدا را تكذيب كردند! بهترين پاداش دهد
آنجا كه  . خداوند تو را در كتابش صديق ناميد، همچون گوش و چشم بودي صپيامبر

  :فرمايد مي
��m�\�[�Z�Y�XW�V�U�T�Sl��)33/زمر(  

                                           
  .۱۰۰-۷۰/املختصر من كتاب املوافقة زخمشري ، ۲/۷۶الكامل ابن االثري  -١
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و از سوي خدا به مردمان ابالغ (اند  كساني كه حقيقت و صداقت را با خود آورده(
اند  و برابر آن رفته(اند  و كساني كه حقيقت و صداقت را باور داشته) اند كه پيغمبرانند كرده

  ). آنان پرهيزگاران واقعي هستند) كه مؤمنانند
هايت را در اختيارش  دارايي تو سخاوت كردي و اموال و، زماني كه همه بخل ورزيدند

  يار و  تو، زماني كه ديگران نشستند و خودداري كردند، در كارهاي سخت، قرار دادي
يكي از آن  ، هنگام سختي او را به بهترين شكل همراهي و مصاحبت نمودي. ياورش بودي

و جانشين  رفيق پيامبر در راه هجرت. تو بودي، آرامش خدا بر او نازل گرديد  يار غار كه دو
به بهترين شكل ، اي از مردم مرتد شدند آنگاه كه عده، او در دين خدا و امتش تو بودي

ي بر حق پيامبر  ي كار برآمدي كه فقط خليفه ممكن خالفت نمودي و چنان از عهده
، در زمان ضعف آنان به ميدان آمدي، در زمان سستي اصحاب قيام كردي، توانست برآيد مي

ي ايشان قوي و نيرومند بودي و در وقت سستي ديگران نسبت به پايبندي به در زمان ناتوان
از نظر : فرمود صاهللا  رسولهمانگونه بودي كه ، پايبندي نمودي، ي رسول خدا منهج و شيوه

در دل فروتن و متواضع و در نزد خداوند ، ضعيف و در اجراي فرمان خداوند قوي جسمي
طعنه و ايراد بهانه جويان در حق تو ، شان محبوب بوديدر چشم مردم محترم و در دل، بزرگ

هيچ مخلوقي در نظرت كوچك و كم ارزش نبود و افراد ضعيف در نظرت قوي و ، نابجاست
خويش و ، در اجراي قوانين الهي، رساندي آنان را به حقشان مي تا جايي كه ، با عزّت بودند
كسي بود كه بيشتر فرمانبردار خداوند بود و  يكسان بود و نزديكترين مردم به تو بيگانه نزد تو 

، كردي و سخن تو محكم و قطعي بود تو صادقانه از حق پيروي مي، بيشتر پرهيزكار بود
دين خدا با تو ، فرمان تو با بردباري و استواري همراه و نظر و رأي تو عالمانه و آگاهانه بود

. ان خداوند توسط تو آشكار و علني شدفرم، يافت و ايمان به وسيله تو تقويت گرديد تعادل 
در ايمان به خدا از همگان با فاصله زياد سبقت گرفتي و كسان بعد از خود را ! به خدا سوگند

در به دست آوردن خير ، به سختي و مشقّت انداختي) به سبب لياقتي كه بيش از همه داشتي(
به حكم خداوند راضي شديم و تسليم (! إنا هللا و إنا اليه راجعون. يافتي به توفيق آشكار دست 

همانند مصيبت از  صبه مصيبتياهللا  رسولسوگند به خدا مسلمانان پس از ). امر او هستيم
چون تو براي دين عزّت و دژي محكم و محافظي قوي ، دست دادنت گرفتار نخواهند شد

م ننمايد و ملحق كند و ما را از پاداش تو محرو صخداوند تو را به پيامبرش محمد، بودي
  .بعد از تو گمراه نگرداند
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سكوت كرده بودند و سپس چنان  �مردم تا تمام شدن كالم علي: گويد راوي مي
  .1راست گفتي: گريستند كه صدايشان بلند شد و گفتند

، با پارچه پوشيده شده بود �ابوبكر، در روايتي ديگر آمده كه سيدنا علي وقتي آمد
به مالقات پروردگارش نخواهد رفت كه برايم از اين پوشيده ي اعمالش  كسي با نامه: فرمود

   2.تر باشد شده محبوب
  

                                           
  .۱/۱۰۸بنقل از اصحاب الرسول  ۴۷۹ايل  ۱/۴۷۷ابن جوزي ، التبصري -١
  .۱۲۰/عهد اخللفاء الراشدين ، ريخ الذهيبتا -٢



  مبحث دوم
  سدر دوران عمر فاروق سعلي

بود و  �يكي از اعضاي برجسته و حتّي مشاور اول شوراي دولت عمر �علي بن ابي طالب
يكو و اش نظر ن دانست و در باره قدر فضيلت فقه و حكمت علي را مي �سيدنا عمر 

ي ما آگاهتر  علي در قضاوت از همه: ي او گفت مستند است كه درباره. مساعدي داشت
  .1است

  :گفت كردند و عمر مي ابوبكر و عمر با علي مشورت مي: نويسد ابن جوزي مي
  2.»پناه بر خدا از مشكلي كه در حل آن ابوالحسن نباشد«

، علي، عمر: رفتند كه عبارتند ازگ مردم معلومات دين را از شش نفر مي: گويد مسروق مي
، ي اين شش نفر تحقيق كردم سپس درباره. �زيد بن ثابت، أبي بن كعب، ابودرداء، عبداهللا

دانشمندي در ، دانشمنداني در مدينه و شام و عراق، شود ديدم علمشان به سه نفر ختم مي
ابي طالب و عالم  دانشمند مدينه علي ابن. دانشمندي در شام و دانشمندي در عراق، مدينه

دانشمند ، )گرد هم آيند(هرگاه هر سه نفر . كوفه عبداهللا بن مسعود و عالم شام ابودرداء است
  3.كند اما او از آنها سؤال نمي، كنند عراق و شام از دانشمند مدينه سؤال مي

آنان را ، در دوران خالفت خلفاي پيش از خود از نزديكترين افراد به ايشان بود �علي
براي حل مشكالت و پيشنهاد راه ، كرد كرد و در مشاوره دريغ نمي ايت و پشتيباني ميحم

كرد و با مساعدت خليفه در  اجتهاد مي، حل براي مسائلي كه در نصوص قرآن و سنّت نيست
بست و  نهايت تالش خود را به كار مي، ها و راهكارهاي دولت نوپاي خالفت تنظيم برنامه

  :كنيم شواهد زيادي وجود دارد كه به برخي اشاره ميبراي اثبات اين مدعا 

  همكاري در امور قضايي: اول

  اي كه بارها مرتكب زنا شده بود حكم علي در مورد زن ديوانه -1
، آوردند كه مرتكب زنا شده بود �زني را نزد سيدنا عمر: از ابوظبيان جبني روايت است

: چه شده؟ گفتند: پرسيد، به علي برخوردند در مسير راه، دستور داد كه وي را سنگسار كنند

                                           
  .۱/۴۸۱املعرفه و التاريخ ، ۱۱۰۲/االصحاب  االستيعاب يف معرفه -١
  .إسناد آن ضعيف است ۱۱۰۰/ش، فضايل الصحابه -٢
  .۱/۴۴۴فسوي ، املعرفه و التاريخ -٣
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علي او را از دست شان نجات داد ، دستور رجم او را صادر كرده �مرتكب زنا شده و عمر
خليفه . ما را باز گرداند �علي: چرا بازگشتيد؟ گفتند: پرسيد، بازگشتند �و آنها نزد عمر

، لذا به دنبال علي فرستاد، است  علي اين كار را نكرده مگر با دليلي كه داشته: گفت) عمر(
: چرا اينها را برگرداندي؟ گفت: خليفه پرسيد، رسيد آرام به نظر مي آمد در حاليكه  �علي

ستيقظ و عن ي عن النائم حىت: فع القلم عن ثالثر «: فرموده صاي كه پيامبر مگر نشنيده
از فرد : كس برداشته شده از سه) ثبت گناه(قلم( :»يعقل؟  يكرب و عن املبتلي حىت  الّصغري حىت

به ديوانگي و (شود و از فرد گرفتار ) بالغ(از كودك تا وقتي كه بزرگ ، خواب تا بيدار شود
هوشي  اين زن دچار مرض بي: علي گفت. ام شنيده، چرا: گفت) تا هوشيار شود؟) بي هوشي

حالت عادي  شايد در حالي مرتكب زنا شده كه در، است از فالن قبيله  و ديوانگي است كه 
من از اين موضوع خبر نداشتم و آن زن را : عمر گفت، يا ديوانه بوده  هوش بلكه بي، نبوده

  .آن زن ديوانه است  در حقيقت سيدنا عمر خبر نداشت كه 1.رجم نكرد

  نوشد كسي كه شراب مي) حد(دو برابر نمودن مجازات  -2
، عمل كرده بود �ديدگاه عليدر دو برابر كردن مجازات شرابخوار طبق نظريه و  �عمر

به ويژه شهرهايي كه تازه مسلمان شده ، علّت آن بود كه شرابخواري در سرزمينهاي اسالمي
شرابخوار را تا ) حد(بنابراين علي به عمر مشاوره داد كه مجازات ، شايع و عادي بود، بودند

ن حد از حدود شرعي يعني تا هشتاد ضربه شالق افزايش دهد و آن را مانند كمتري  دو برابر
شراب خوار مست : اين صورت شرح داد كه اش را به  علّت اين نظريه. قرار دهد و اجرا كند

زند و مجازات تهمت زننده  تهمت مي: گويد وقتي كه هذيان مي، گويد شود و هذيان مي مي
  .2هشتاد شالق است

، بر اثر آن بميردكنم و  اگر من حد را بر كسي اجرا : گفت مستند است كه مي �از علي
اگر شرابخوار زير شالق اجراي  چرا كه ، جز براي شرابخوار، كنم در دلم احساس ناراحتي مي

حد آن را اين قدر  صاهللا  رسولدارد و به همين دليل است كه ) خونبهايي(حد بميرد ديه 
  .3است اجرا نكرده ) هشتاد تازيانه(

                                           
 است صحيح لغريه ۱۳۲۸/ش، املوسوعة احلديثية، مسند امحد -١
اش خالفه علـي  گويد اسناد آن ضعيف است و اين اثر را عبداحلميد علي در رساله،  ۴۷-۸/۴۶إرواء الغيل آلباين  -٢

  .است حتقيق كرده ۳۰/پيوست ، بن ايب طالب
  .۱۲/۶۶فتح الباري  -٣
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، است  يشتر از چهل ضربه زدن توجيه كردهرا به ب صاهللا  رسولاجرا نكردن   بيهقي جمله
يا معنايش اين است كه  زد و  شرابخوار را فقط چهل ضربه شالق مي صاهللا  رسوليعني 

زدند و  بلكه با كفش و چادر و لنگ چهل ضربه مي، كرد شرابخوار را با شالق مجازات نمي
  1.اعلم اهللا 

اند كه مجازات شراب خوار  كردهفقها از اعمال و رفتار خلفاي راشدين چنين استنباط 
از آنها  ابوحنيفه و ديگر فقهايي است كه ، ثوري، اين رأي مالك، هشتاد ضربه شالق است

از صاحب   است؛ آن دسته اجماع صحابه ، اند و دليل آنها در اين حكم فقهي پيروي كرده
شافعي و ، بكركساني چون ابو، است شرابخوار چهل ضربه ) حد(اند مجازات  نظراني كه گفته
آيد  بيشتر از چهل تازيانه تعزير به حساب مي: القول هستند و سيدنا عمر گفت امام احمد متفق

تواند اجرا كند و اين رأي صحيح شافعي هم  مي، امام مناسب و شايسته ببيند كه هر گاه 
دند و حل هرگاه شرابخواران كم ش: گويد اين نظريه دارد و مي ابن تيميه نيز تمايل به  2.هست

  .كند همان چهل ضربه كفايت مي، اين مشكل آسان شد

  .3 !!اگر علي نبود، عمر هالك مي شد: گفتهبررسي  -3

                                           
  .۸/۳۲۲بيهقي ، سنن الكربي -١
 )٨/۳۰۷(املغنی -٢
ص  3ابن عبدالبر ج: نوشته عاب،ياإلست. (است ليدر سند آن مؤمل بن اسماع راياست ز فيداستان ضع نيا: اوال-٣

و  اورنـد يب ايـ زنان عاجزند كه مثل معاذ به دن«: هم در آن برده نشده است ياز عل ينام زيبدون سند و ن: دوما )1103
كه اسم معـاذ در آن وارد شـده را ذكـر كـرده اسـت و       يتيبيهقي در روا حتي .»شد ياگر معاذ نبود، عمر هالك م

آمده اند اسم معاذ را حذف كـرده و   انيعيحال ش نيبا ا يول )443ص  7ج: يهقيسنن ب! (دثابت باش نياگر ا: نوشته
در  ينـ يام يبه نام محمـد هـاد   يگريد يرافض).335ص  يبن عل ديمسند ز. (آن قرار داده اند يرا در جا ياسم عل

و خـواص  ) اهـل سـنت   يعنـ ي(است كه عامه  يثيحد نيا« : كنند يذكر م نيبه نام خصائص األمه چن يكتاب قيتحق
گفتـه   نيـ ، بنابر ا!بر صحت و درست بودن آن اتفاق داشته و در كتب هر دو گروه وارد شده است) انيرافض يعني(

 هخصـائص األمـ  . (»در بـر دارد  يعلـ  يبزرگوارو كمبود علم عمر داشته و اعتراف عمر به فضل و  يداللت بر نادان
اهـل   يدر كتـاب هـا   نكـه ينداشـته ضـمن ا   يداستان اعتقاد نياست كه اهل سنت به ثبوت ا يدر حال نيا )85ص 

 عهياز عوام النـاس شـ   ياريبس .شده است واردمعاذ فقط  يعني گريد ينشده است و  اسم صحاب ياز عل يسنت ذكر
كه ذكر  همانطور .ندارند يكه از اصل موضوع اطالع يكنند در حال يرا ذكر م ثياحاد نياز بزرگانشان ا ديبه تقل
  .باشد يو اسناد آن منقطع م يساختگ ثيحد نيا ميكرد
  ست؟ي، پاسخ اهل سنت چكه اين مقوله ثابت شده باشد ميريبگ نياگر فرض بر ا حاال
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دستور  �عمر، آوردند كه حامله بود و به عمل زشت زنا اعتراف كرد �زني را پيش عمر
: پرسيد، برخورد كردند �بردند با علي او را براي رجم مي  در راهي كه، داد او را رجم كنند
او را برگرداند و  �علي، امير مؤمنان دستور داده رجم شود: بريد؟ گفتند اين زن را كجا مي

او نزد من به زنا ، آري: اي؟ گفت آيا تو دستور رجم اين زن را داده: پيش عمر رفت و گفت
اما بر جنيني كه در شكم اوست ، تو بر زن تسلط و حاكميت داري: علي گفت، اعتراف كرده

آري اينگونه : اي؟ گفت يا ترسانده نكند او را توبيخ كرده : چه حاكميتي داري؟ علي گفت
اعتراف  بر كسي كه بعد از شكنجه : فرمود صاهللا  رسولاي  مگر نشنيده: علي گفت، بوده

، كند حدي نيست و هر كس به زنجير كشيده شد يا زنداني و تهديد شد و اعتراف كرد
زنان ناتوانند از : هم آن زن را رها كرد و سپس گفت �لذا عمر ،اعترافش اعتباري ندارد

  . 1شد عمر هالك مي، اينكه فرزندي مانند علي ابن ابي طالب بزايند و اگر علي نبود

                                                                                                         
اهللا عنه، عمر را دوست داشـته اسـت كـه     يرض يكند كه عل يم نياگر ثابت شود داللت بر ا ثيحد نيا
اسـت كـه بـه     يدانست كـه عمـر شخصـ    يم اهللا عنه يرض يعل اگر، را از هالك نجات داده است شانيا

  جرم هستند كه  كيشر شانيهالك شود و اال خود ا شانيگذاشت كه ا يم ديكند با يضرر اسالم كار م
  .كرد ياسالم كار م انيبه ز انيعيدهند كه به گمان ش يرا نجات م يكس

  :ميآور يروشن شدن مساله چند مثال را م براي
  .شد يدرس مردود م نيوز در ااگر زحمات معلم نبود، دانش آم -
  .شد يغرق م ينجات نبود، فالن قياگر غر -
  .كرد يوفات م ضياگر دكتر نبود، مر -
  .افتي يشفا نم ضيدوا نبود، مر نياگر ا -
  افته؟يكه نجات  يو دانش آموز و كس ضياست در مر يطعن نيا ايآ

مـا چنـد    رايـ آن درسـت اسـت ز   يمعنـا  مييگـو يما م ياست ول يو ساختگ ستيجمله ثابت ن نيچند ا هر
كتـاب نـزد اهـل     نيهر چند ا(است انيعيمعتبر نزد ش ياز كتاب ها يكيدر نهج البالغه كه  گريد تيروا

بخـاطر تـرس از    انيـ اهللا عنه عمر را از رفتن بـه جنـگ بـا روم    يرض يكه عل ميدار) معتبر است ريسنت غ
اهللا عنـه بخـاطر    يرضـ  ياتفاق افتاده است كه علـ دو بار  انيجر نيابلكه ! كنند يمنع م شانيكشته شدن ا

  .كنند يرا از رفتن به جنگ منع م شانيترس از كشته شدن عمر، ا
كرده  يدفاع م شانيبوده است و از ا شانينگران ا شهيدوست دار و دلسوز عمر بوده است و هم يعل پس

  .است شانيكه عمر داماد ا ينباشد در حال نطوريا رااست، چ
 .ديفرما تيمسلمانان را به راه راست هداهمه  خداوند

  .۱۳۱/املختصر من كتاب املوافقه ، ۲۰۸۳ش ، ۲/۹۶سنن سعيد بن منصور  -١
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اما ، اين داستان صحيح استاگر : ابن تيميه بر اين داستان تعليقي به اين شرح نوشت
، از آن مطلع بود او را در جريان گذاشت  است و علي كه  آن زن حامله دانسته  نمي �عمر

امام از حامله بودن زني كه سزاوار  و هر گاه  بي خبر بودن انسان است ،اصل  شكي نيست كه
از جمله وظايفشان است ، اگر مردم از حال آن باخبر باشند، خبر باشد بي، قتل و سنگسار است

امام حقوق مردم : گويد مي �رد عمرتا آنجايي كه در مو. يا قاضي همكاري كنند كه با امام 
، نمايد كند و در بين تمام مردم حكم و داوري مي حدود شرعي را اجرا مي، كند را رعايت مي

يافت و پيروزي به دست آورد كه   اسالم چنان گسترش �اينها در زمان سيدنا عمر با توجه به 
اگر ، حال قضاوت و فتوا بود او همواره در .تا اين حد پيشرفت نكرده بود، هرگز قبل از آن

فرسا  هرگز توان انجام آن همه كارهاي بزرگ و طاقت، داراي علم فراوان و سعه صدر نبود
او تذكر  يك مورد را اشتباه كند كه به  ، بنابراين اگر از هزار و صد هزار مورد، را نداشت
رد؟ آيا چنين چيزي ايرادي دا چه، او بگويند كه به  يا فراموش نمايد تا هنگامي دهند و 

  .ابن تيميه اين توضيحات را در رد رافضه بيان كرد، 1تواند عيب و ايراد باشد مي

  امور مجهول را به سّنت برگردانيد -4
آن دو را از  �عمر، آوردند كه در حين عده با او ازدواج كرده بودند �زني را پيش عمر

جي ي ازدوا پرداخت مهريه: و گفت دكر پرداختاز بيت المال اش را  هم جدا كرد و مهريه
شما دو تا هرگز : گذارم و گفت ي زوج نمي آن را برعهده كنم، اعالم مي  را كه منحل شده

، اند خبر بوده از سنّت بي: گفت، رسيد �اين خبر به علي. يكديگر ازدواج كنيد توانيد با  نمي
وقتي ، شوند يكديگر جدا  ايد از شود و آن دو ب در برابر استفاده جنسي بر مرد مهريه الزم مي

در پي اين ، يكي از خواستگاران اين زن باشد تواند  آن مرد هم مي، ي آن زن تمام شد عده
هر كس از روي ناداني بر خالف : براي مردم سخنراني كرد و گفت �عمر، حكم علي

و كه صادر كرده بود رجوع كرد  از حكمي �و عمر .به سنت بازگردد، سنت كاري كرده
  2.را اجرا نمود �حكم علي

  
  

                                           
  .۶/۴۲منهاج السنة  -١
  .٦٧-١١/٦٦املغين و شرح الكبري  -٢
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  ام خوار كرد بر من تعرض كرده و مرا نزد خانواده -5
يكي از جوانان انصار شده  ي  آوردند كه شيفته �زني را پيش عمر: جعفر بن محمد گفت

عالقگي كرد و حاضر به  وقتي آن جوان ابراز بي، بود و عالقمند بود با آن جوان ازدواج كند
ي آن را جدا كرد  بنابراين تخم مرغي شكسته و زرده، اي انديشيد زن حيله ،ازدواج با او نشد

سپس پيش عمر آمده و داد و فرياد راه ، اش را روي شلوار و بين پاهايش ريخته بود و سفيده
اين هم ، ام رسوا كرده اين مرد بر من تعرض كرده و مرا در ميان خانواده: انداخته و گفت 

زنان ، از زنان سؤال كرد و خواست وضعيتش را بررسي كنند �ا عمرلذ. نشانه و اثر كار او
آن ، عمر خواست جوان را مجازات كند، در لباس و بدنش اثري از مني وجود دارد: گفتند

، دار و تحقيق كن اي اميرمؤمنان در مورد اين مسأله دست نگه: گفت زد و مي جوان فرياد مي
او از من ، م و حتّي قصد چنين كاري را نكردما سوگند به خدا من مرتكب عمل زنا نشده

در حالي كه من خودم را از گناه مصون داشتم و از پاسخ مثبت ، درخواست اين كار را كرد
اي ابوالحسن نظر تو در مورد اين : در نتيجه عمر به علي گفت. اش خودداري كردم به خواسته

آب داغ را بر ، اغ خواستبه لباس آن زن نگاه كرد و سپس آب د �دو نفر چيست؟ علي
، آن سفيدي منجمد شد و آن را برداشت و بوئيد و چشيد در نتيجه ، ي لباس ريخت روي لكه

) اش به دسيسه(آن زن  لذا آن زن را توبيخ كرد و در نتيجه ، متوجه شد تخم مرغ است
  1.اعتراف كرد

  :ندكنيم كه به شرح زيرا از اين حادثه چند نكته پندآموز را استنباط مي
، شهادت، شامل اقرار، هاي اسالمي وسايل و ابزار اثبات حكم شرعي در قضاوت - الف

  . ها و فراصت قاضي هم ادامه دارد باشد و تا بررسي نشانه قسم و انكار مي
به ويژه با علي كه در ، اهميت دادن عمر به مشورت با بزرگان صحابه در مسائل جديد: ب

  2.و داراي تشخيص قوي بودي نيروي شاخص  نزد عمر به منزله
  
  
  
  
  

                                           
  .۴۸/ابن قيم ، الطرق احلكميه -١
  .۱۴۵/االسالمي عبدالسالم سليماين  االجتهاد يف الفقه -٢
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  �در تنظيم امور مالي و اداري در دوران خالفت عمر �نقش علي: دوم

  هاي امور مالي همكاريهاي علي در تنظيم و برنامه-1

  مخارج دارالخالفه -الف
كرد تا  دار خالفت شد تا مدتي از بيت المال استفاده نمي عهده �بعد از اين كه عمر

، كرد رسيد كفاف زندگي نمي او مي از سود تجارتش به   ند شد و آنچهجايي كه سخت نيازم
 صاهللا  رسوللذا با اصحاب ، چون به مسائل مردم بيش از كار و بازرگاني مشغول بود

مدتي است با خودم در اين : تشكيل جلسه داد و با آنها به مشاوره و رايزني پرداخت و گفت
  دانيد؟ ح ميشما چه صال، گرفتارم، كنم باره فكر مي

سعيد  .از بيت المال مصرف كن و به ديگران هم طعام بده: گفت�سيدنا عثمان بن عفان
: نظر تو چست؟ علي گفت«: عمر به علي گفت .بن زيد بن عمرو و بن نفيل نيز همين را گفت

عمل كرد و در آن  �به حرف علي �عمر، ي غذاي صبح و شام خودت بردار به اندازه
يتيم در  ي سرپرست مال  المال را حفظ خواهم نمود و خودم را به منزله من بيت: جمع گفت

كنم و هر گاه نياز داشتم به  دانم كه هرگاه بي نياز شدم از آن استفاده نمي بيت المال مي
  1.دارم ي نياز از آن بر مي اندازه

  ي سرزمين سبز در عراق نظريه و ديدگاه علي درباره: ب
تعدادي از صحابه به سيدنا ، و حاصلخيز عراق با جنگ فتح شد بعد از اينكه سرزمين سبز

اما به دليل وسعت زياد و حاصلخيزي آن ، عمر پيشنهاد كردند آن را بين مجاهدان تقسيم كند
قلباً راضي به تقسيم آن ، آنجا خواهند آمد كه در آينده چه كساني به  �و دور انديشي عمر

: عمل كرد و گفت �او همرأي بود و به رأي علي مشورت كرد كه با �لذا با علي، نبود
آن را همانطور كه ، كه فتح مي شدهر سرزمين و روستايي را ، اگر مسلمانان ديگري نبودند

  2.كردم بين اهالي آن تقسيم مي، خيبر را تقسيم كرد صپيامبر
  
  

                                           
  .حييي .نوشته د ۲۷۰/سندآن صحيح است ، راشدةاخلالفة ال -١
  .۷۵/عبداحلميد عل ، خالفه علي ابن ايب طالب، ۵۷/قاسم بن سالم ، االموال -٢
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  بايد همه را تقسيم كني: ج
ن مسلمانان تقسيم كرد و چيزي از آنها را بي، مقداري مال آوردند و تحويل خليفه دادند

است  شايسته : برخي گفتند، آنها را چه كار كند با صحابه مشورت كرد كه ، آن باقي ماند
 �عمر، نيز در ميان جمع صحابه ساكت نشسته بود �علي، براي روز مبادا نگه داري

از   كه اموالي صاهللا  رسوليادآور شد كه در زمان  علي ، خواست رأي علي را بشنود مي
ناگزير بايد آن را تقسيم : بنابراين عمر به علي گفت، همه را تقسيم كرد، بحرين آوردند

  2.است ها بوده  ظاهراً اين موضوع قبل از تقسيم ديوان 1، لذا علي نيز آن را تقسيم نمود، كني

  هاي اداري علي و تنظيم برنامه -2
بت براي تنظيم امور اداري تعيين و ثا احساس كرد الزم است تاريخ رسمي �آن گاه كه عمر

را از چه روزي بنويسم؟  تاريخ اسالمي: مردم را جمع كرد و از آنان پرسيد، ثبت شود
هجرت كرده و سرزمين شرك را ترك و رها  صاهللا  رسولاز روزي كه : گفت�علي
  .3نيز همين كار را كرد �عمر. كرد

، توانست مردم را رهبري كند يافضلترين فردي بود كه م �علي، �از نظر سيدنا عمر
از نظر شما چه كسي بعد از من : يكي از انصار صحبت كرد و گفت با  �عمر: روايت است

، را ذكر نكرد �اما علي، شايسته خالفت است؟ آن مرد تعدادي از مهاجران را برشمرد
را  شما كجا و علي كجا؟ سوگند به خدا اگر آن را بعد از من خليفه كنيد حق: گفت�عمر

بعد از اين كه ضربه خورد به پسرش  4.هرچند از حق خوشتان نيايد، برايتان اقامه خواهد نمود
آنها را رهبري نموده و ، دنبسپار) علي(اگر خالفت را به آن سر طاس : عبداهللا بن عمر گفت

  5.آيد از پس آن برمي
  
  
  
  

                                           
  .چون منقطع استن ضعيف است آ دسناا )١/۹۴(دامام امح دمسن -١
  .۷۵/عبداحلميد علي ، خالفه علي ابن ايب طالب -٢
  .۱/۹امام خباري ، التاريخ الكبري -٣
  )١/۹( اريخ الكبري خباريت -٤
  .۷۶/صحيح االسناد خالفة علي  ۳/۷۴، حتقيق حسني امحد، بغية الباحث عن زوئد مسند احلارث -٥
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  عمر بارها علي را در مدينه به عنوان جانشين خود گذاشت -3

  شد و اردو زد» ماء صراء«عمر عازم : الف
، ي حمله شده بودند ماجرا از اين قرار است كه روميان عليه مسلمانان متّحد شدند و آماده

مردم را جمع كرد و به رايزني پرداختند و همه به او مشاوره دادند  �لذا امير المؤمنين عمر
به عنوان جانشين تعيين كرد و  را در مدينه �بنابراين علي، كه خليفه شخصاً عازم آنجا شود

  1.رفت

  شد» جابيه«عازم  �زماني كه عمر -ب 
، را فتح كرد و اردو زد» اجنادين«اسالم  با سپاه  العاصجريان از اين قرار بود كه عمرو بن 

تواني هيچ چيز از  سوگند به خدا تو نمي«: اي برايش نوشت بعد از اين ارطبون روم طي نامه
آن را فقط مردي  فريب نخور و برگرد كه ، فتح كني» اجنادين«عد از سرزمين فلسطين را ب

 �عمرو بن عاص فهميد كه فاتح فلسطين عمر. »كند كه نامش سه حرفي است فتح مي
در پي اين اميرالمؤمنين در ميان ، را در جريان گذاشت �اي عمر لذا طي نامه، خواهد بود

سطين است و علي را به عنوان خليفه بر مدينه ي جهادي در فل مردم اعالن نمود كه عازم جبهه
  2.گمارد

  به حج رفت صاهللا  رسولبا همسران پاك  �زماني كه عمر: ج
در  صدر آن سفر همسران پيامبر، صورت گرفت) هـ 23(آخرين حج عمر در سال 

حاليكه هر يك از امهات مؤمنين يكي از محارمشان را به همراه داشتند همراه عمر در اين 
  3.در آن مدت علي را در مدينه به عنوان خليفه تعيين كرد. ور داشتندحج حض

  
  
  

                                           
  .۴/۱۹۲املنتظم  -١
  .منبع سابق -٢
  .۴/۸۷و الفتح  ۴/۳۲۷املنتظم  -٣
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  در مسائل جهادي و امور دولتي �با علي �مشورت عمر: سوم
علي مشاور اول او بود و با او در امور بزرگ و مهم و كوچك و كم ، در زمان خالفت عمر

ئن توسط مؤمنان و رفتن به ايشان در هنگام فتح بيت المقدس و مدا، كرد اهميت مشورت مي
  1.ها و تعيين تاريخ از آغاز هجرت با علي مشورت كرد ها و رومي نهاوند و جنگ با فارس

دوستي ، مشاوري خيرخواه –در دوران خالفتش  – �در طول زندگي عمر �علي
را دوست داشت و  �نيز علي �عمر، ي احتمالي براي عمر بود دلسوز و نگران از هر حادثه

با اين حال باز هم دشمنان اسالم ، پيوند محبت و دوستي و اعتماد متقابل برقرار بود شان بين
كنند كه با روحيه و  ورزند و داستانهايي نقل مي منكرند و بر تغيير و جعل تاريخ اصرار مي

اي براي ما دگرگون  تا دوران خالفت راشدين را بگونه، رفتار آن بزرگواران همخواني ندارد
تصور ، هاي آنان مطالعه كند ها و گفته ي نوشته كه هر كس تاريخ را از زاويه جلوه دهند

از آن ديگري را   منتظر فرصتي بوده كه با استفاده صكند كه هر كدام از ياران پيامبر مي
  2.ي نيرنگ و فريب در جريان بوده است ي مسائل در پشت پرده نابود كند و همه

را  �ر فردي كه با دقت و انصاف دوران خالفت عمرها براي ه يكي از بارزترين شاخصه
و   ي همكاري متقابل بسيار صميمي اين است كه در ميان آن بزرگواران رابطه، بررسي كند

  .�به ويژه بين سيدنا عمر و سيدنا علي، غل و غشي برقرار بوده بي
اذ مشاور اول مسائل قضايي و ديگر مشكالت بوده و هيچ پيشنهادي اتخ �علي! آري

علي نيز در ، ي اجرا گذاشته باشد آن را با رضايت قلبي به مرحله �نكرده مگر اين كه عمر
ها  به طور مثال وقتي فارس 3.است  كرده خالصانه و خيرخواهانه با او همكاري مي، تمام امور

، نيروهايشان را در نهاوند گرد آوردند و سپاه بزرگي براي جنگ با مسلمانان آماده نمودند
، ي رفتن خود و حضور در جبهه جنگ مشاوره كرد مسلمانان را جمع كرد و درباره �عمر

  .عموم مردم رأي دادند كه خليفه به ميدان جنگ و جهاد برود
اگر تو شخصاً به ! اي امير مؤمنان: اما بعد: از جاي برخاست و گفت �بنابراين علي

اما اگر شخصاً در اين جا حضور ، دگردن هايشان باز مي روميها به خانه، جنگ اهل شام بروي
آورند و به اينجا هجوم خواهند  عربها از گوشه و كنار اين سرزمين سر برمي، نداشته باشي

مهمتر وحساستر ، برايت از آنچه پيش روي توست، آنچه پشت سر گذاشتي در نتيجه ، آورد

                                           
  .۹۹/علي ابن ايب طالب مستشار امني للخلفاء الراشدين  -١
  .۱۳۸/نيطالب مستشار ام یبعلي ابن ا -٢
  .۵۲۹/بويطي ، السرية النبوية فقه -٣
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، خطر خواهد بودي ما در آن صورت در  چرا كه زنان و فرزندان و ناموس همه، خواهد شد
ي خودشان بگمار و به مردم بصره بنويس كه به سه  بنابراين اهل هر منطقه را بر شهر و منطقه

گروهي ، ها در بصره بمانند يك گروه براي حفاظت از حريم و خانواده : گروه تقسيم شوند
انشان در ياري برادر در برابر هم پيمانانشان باشند تا پيمان شكني نكنند و گروهي ديگر به 

اين امير و : خواهند گفت) ايرانيان(ها  اگر تو به ميدان جنگ بروي عجم  چرا كه، كوفه بروند
ي اعزام  اما درباره، اصل عربهاست و آنگاه با آخرين نيرو و توانشان بر تو حمله خواهند نمود

خودش بر تغيير  داند و رفتن آنها را از رفتن تو بيشتر ناپسند مي، خداوند، ديگر مردم به صحنه
ما در : در مورد اينكه تعداد آنها زياد است؛ بايد گفت، داند تواناتر است آنچه ناپسند مي

  بلكه با كمك و، جنگيديم گذشته با پشتيباني نيروهاي زياد و كثرت جنگجو با دشمنان نمي
من هم دوست داشتم همين ، رأي درست همين است: عمر گفت، جنگيديم ياري خداوند مي

  1.ار را بكنمك
و از  �اي براي سيدنا عمر پيشنهادي خير خواهانه و دوستانه، پيشنهاد و مشورت علي

هاي داشتن غيرت براي حفظ جان خليفه و مقام خالفت است و رفتنش را به ميدان  نشانه
داند و اصرار دارد جنگ در جايي باشد كه خليفه تنها و ناظر و دنبال  جنگ ناخوشايند مي

اگر خليفه شخصاً به ميدان جنگ برود احتمال  دهد كه  وضاع باشد و هشدار ميي ا كننده
و خطرهايي سر برآورند كه كنترل آن از جنگ  دارد از مرزهاي نزديك و در داخل ناآرامي

اگر : آيد حال در اينجا اين سؤال پيش مي. تر باشد تر و خطرناك با دشمن رو در رو مشكل
ي بعد از من و امام و پيشواي مسلمانان  كرده بود كه تو خليفهاعالن  �به علي صاهللا  رسول
كنندگان  سرپيچي كند و غصب صاهللا  رسولاز فرمان  آيا براي علي جايز بود كه ، هستي

حتّي اينگونه خالصانه بر خودش واجب بداند كه ، صورت تأييد كند حق خود را بدين
را ضايع  صاهللا  رسولفرمان  آيا براي تمام صحابه جايز بود كه... همكاري كند؟

آيا در ذهن هيچ .... اند؟ بوده صاهللا  رسوليافتگان مستقيم شخص   آنان كه تربيت..كنند؟
گنجد كه تمام صحابه و پيشاپيش آنان علي بر امري كه خالف اسالم و فرمان  عاقلي مي

كه  يقين كنيم توانيم  ترديدي نيست به وضوح مي...است اجماع كنند؟ صاهللا  رسول
يك دسته �حتّي تا پايان دوران خالفت علي  – �آخر دوران عمر –مسلمانان تا آن زمان 

                                           
  .۲/۹۴و حتقيق مواقف الصحابة  ۳/۴۸۰تاريخ الطربي  -١
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به ذهن كسي خطور ، و يك گروه بودند و نمادي از وحدت و همدلي همه جانبه بودند
ي  اشكالي وجود داشته باشد و درباره كرد كه در امر خالفت و تعيين خليفه هيچگونه  نمي

بايد توجه داشت كه معناي  1.فت هيچگونه بحثي وجود نداشتسزاوارتر بودن به خال
او در فقه و علم از آنان كمتر و  اين نيست كه  با علي و ديگر صحابه  �ي متعدد عمر مشاوره

احاديث صحيح بر متعالي بودن علم و تكميل بودن دين او داللت   چرا كه، تر است پايين
خواست حاكمان بعد از او  ه شورا داشت و اينكه مياي كه ب و عالقه �ليكن ايمان عمر، دارد

او را وا ، كارها را با مشورت انجام دهند و حاكميت به استبداد و تكروي تبديل نشود
از  �با اين حال باز هم بسياري اوقات علي، امور را به رايزني و مشاوره بگذارد داشت كه  مي

  2.داد داد و راي عمر را ترجيح مي نظر خودش انصراف مي
با وجود مشاوره فراوان عمر با : گويد مي �عائشه رضي اهللا عنها در بحث پيرامون عمر

تا جايي كه علي ، كرد را تأييد و از آن پيروي مي �بيشتر اوقات علي نظر عمر، �علي
نظر من اين بود و نظر او چيزي ديگر ، با من در مورد فالن چيز مشورت كرد عمر: گويد مي
  3.راهي جز قبول كردن رأي عمر ندارمولي ديدم ، بود

  ي علي و فرزندانش با عمر رابطه: چهارم
بسيار احترام قائل بود و آنها را بر فرزند و  صي پيامبر آل و خانواده نسبت به  �عمر

  :كنيم ما در اينجا فقط به برخي از موارد آن اشاره مي، داد اش ترجيح مي خانواده

  تري ي ورود مستحق ازهتو از پسرم عبداهللا براي اج -1
شد اگر گاهي به  چه مي! فرزندم: از من پرسيد صروزي عمر: از حسن بن علي روايت است

عبداهللا بن عمر را جلوي در ، اش رفتم روزي به در خانه! آمدي؟ زدي و پيش ما مي من سر مي
به همين ، ي ورود داده نشده بود نشسته ديدم و چون با معاويه خلوت كرده بود به او اجازه

تو با ، آمدم: فرزندم چرا نيامدي؟ گفتم: پرسيد، برخورد كردم صبعداً با عمر، دليل برگشتم
تو از : عمر گفت، من هم بر گشتم، ي ورود ندادي تنها بودي به پسرت اجازه صمعاويه

                                           
  .۲۵۹/بوطي ، السريه فقه -١
  .۷۷/عبداحلميد علي ، خالفة علي ابن ايب طالب -٢
  .۲۹۵اصفهانی ص، االمامة و الرد علی الرّافضة-٣
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به ، بيني از لطف خدا كه شامل حال ما شده آنچه مي، تري عبداهللا بن عمر به ورود مستحق
  1.است و دستش را به سرم گذاشت طف او و سپس شما بوده واسطه ل

  به خدا آنچه به من پوشانيديد براي من گوارا نيست -2
يمن   از: كند كه ابن سعد از جعفر بن محمد بن باقر و او از پدرش علي بن حسين روايت مي

وشيدند و رفتند پ، عمر لباسها را بين مردم تقسيم كرد، لباسهايي آوردند و تحويل خليفه دادند
، كردند آمدند و در خواست لباس مي مردم مي، نشسته بود صو خودش بين قبر و منبر پيامبر

در همين حال بود كه ، رفتند كردند و مي گرفتند و دعا مي آنها لباس را مي، داد به آنها مي
آن لباسها رفتند و از  ي مادرشان فاطمه بيرون شدند و بين مردم راه مي حسن و حسين از خانه

برايم ، ام به خدا آن چه بر شما پوشانده: به آنها نگاهي انداخت و گفت �عمر. بر تن نداشتند
! اي اميرمؤمنان چرا؟ تو مردم را لباس پوشاندي و كار خوبي كردي؟: گفتند ؟!گوارا نيست

نبودند و  چون مناسب تن آنها، است  اين دو بچه نرسيده از آن لباسها به  به خاطر اينكه : گفت
يمن نامه نوشت كه براي حسن و حسين هر چه زودتر  استاندار  سپس به ، برايشان بزرگ بود

  2.از آن جا برايشان دو لباس فرستادند و عمر آنها را به حسن و حسين داد، دو لباس بفرست

  كرد هاشم را در بخشش اموال بر همه مقدم مي عمر بني -3
عمر تصميم گرفت ، هايي نصيب مسلمانان گرديد پيروزي آنگاه كه: از ابوجعفر روايت است

، را فرا خواند و نظر خواهي كرد صجمعي از اصحاب پيامبر .براي مردم حقوق تعيين كند
به خدا چنين نخواهم : عمر گفت. اول از خودت شروع كن: عبدالرحمن بن عوف گفت

هاشم  از بني: يعني  .كنم ميشروع  صاهللا  رسولاول از خويشاوندان و نزديكان   بلكه! كرد
بنابراين از عباس شروع كرد و سپس براي علي حقوق ، هستند صاهللا  رسولكه بستگان 

از آنان حقوقشان را مشخص نمود تا به بني عدي بن  به طوريكه براي پنج قبيله ، تعيين كرد
راي سپس ب، هاشم در جنگ بدر شركت داشتند از بني  اول براي كساني كه، كعب رسيد

كساني از بني اميه بن عبد شمس كه در جنگ بدر حضور داشتند و سپس به ترتيب 
حقوقي تعيين نمود و براي حسن و حسين به خاطر ، صاهللا  رسولخويشاوندي به 

                                           
  .۱/۱۳۳االصابة ، ۷/۱۰۵كنز العمال ،  ۱۱۸/املرتضي  -١
  .۱۰۶/؛ االصابة ۱۱۸/املرتضي  -٢
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اي اختصاص  حقوق ويژه، كه در نزد ايشان داشتند و مقامي صاهللا  رسولشان به  نزديكي
   1.داد

 ر و دوست عزيزم به من داداين لباس را براد :علي گفت -4

اين لباس را : گفت، در حالي از خانه بيرون آمد كه لباس عدني پوشده بود رضي اهللا عنه علي
  .2.است ام امير مؤمنان عمر به من داده و برگزيده  برادر و دوست صميمي

، پوشد زياد مي را امير مؤمنان علي را ديدند كه لباسي: و در روايتي از ابي سفر آمده
! آري: پوشي علّت چيست؟ گفت اين لباس را زياد مي بينم كه اي امير مؤمنان مي: پرسيدند

ام عمر بن خطاب به من داده به خاطر اهللا خير خواهي كرد  و بر گزيده اين را دوست صميمي
  3.و خداوند خير نصيبش كرد و سپس گريست

  ينبع تقسيم زمينهاي  -5
 �ي عمر علي بر قطعه، اي را به علي داد م كرد و قطعهينبع را تقسي عمر بن خطاب زمينهاي 

آب همچون گردن شتر  يكباره   در حين حفر چاه، چيزهايي افزود و در آن چاهي حفر كرد
اي در  بعد از اين علي آن را به عنوان صدقه. ، آمد فواره زد و آب فراواني از آن بيرون مي

وزي كه چهرهايي سفيد و روشن و ميان فقراء و مساكين در راه خدا وقف كرد تا ر
اش  اش را از آتش حفظ كند و آتش را از چهره خداوند چهره، شود سياه مي يهاي چهره

اين دستور علي : ها را در بين اموال صدقه قرار دهند و نوشت دستور داد اين زمين. برگرداند
» راعه«و » األذنيه«، »يوادي القر«، »ينبع «آن را از اموالش جدا كرده و   بن ابي طالب است كه

را در راه خدا و براي رضاي او انفاق كردم كه بايد تمام درآمدهاي زمينهاي مذكور در راه 
، در جنگ و صلح و براي مجاهدان و خويشاوندان نزديك و دور انفاق شود و فروش، خدا

باشم سهم يا زنده  هرگز كسي چيزي از اينها چه بميرم ، ارث و بخشش اين زمينها جايز نيست
، اميد است كه قبول كنند وارث از آن خداست كه بهترين ارث برندگان است. االرث ندارند

  4.است  اين چيزي است كه بين من و اهللا فيصله شده

                                           
  ۱۱۸/املرتضي ، ۲۵-۲۴/يوسف  ابو، اخلراج -١
  .۱۴۰/املختصر من كتاب املوافقه  -٢
  .اسناد آن حسن است ۵/۲۳۲۷اّجري  به نقل از الشريعه ۱۲۰۴۷/ش ، ۱۲/۲۹ابن ايب شيبه ، املنصف -٣
  .۶۲۶/و فقه علي قلعجي  ۱۰/۳۷۵مصنف عبدالرزاق ، ۶/۱۸۰احمللي  -٤
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 اي اباالحسن حتماً بايد حرف بزني -6

ي عمر جمع شده بودند كه بحث از شرافت و  گروهي از قريش كه علي با آنها بود در خانه
ابوالحسن چه : عمر گفت، زدند و علي ساكت بود همه حرف مي، ري به ميان آمدبزرگوا

عمر ، رسيد كه علي دوست ندارد حرف بزند است كه ساكتي؟ گويا چنان به نظر مي شده 
  :علي گفت. ابوالحسن حتماً بايد تو نيز اظهار نظر كني و حرف بزني: گفت

  يف كــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــرتك تزيــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــيوفنا
  هاكرمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهللا

ــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــل يف أبياتن ــــــــــــــــــــــــــــــا جربي   ويزورن
  

 امـفيها اجلماجم عن فراخ اهل 

ــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــز شــــــــــــــــــــــرائع اإلســــــــــــــــــــــالم   وبن
  iبفـــــــــــــــــــــــرائض اإلســـــــــــــــــــــــالم واألحكـــــــــــــــــــــــام

 

 
 

  كند در هر ميدان جنگي شمشيرهاي ماست كه دشمن را نابود مي
  .آفريند اي از سرهاي شكافته مي در آن تپه

  اري دادهياري دادن پيامبرش شرف و بزرگو خداوند ما را با 
  ايم  يافته  و ما با قوانين و دستورات اسالم عزّت

  .كند هايمان مالقات مي جبرئيل با ما در خانه
  2.دهد و فرائض و احكام اسالم را آموزش مي

  گفتگوي امير مؤمنان عمر با علي درباره رؤيا -7 
نكرده و در  بينيد كه هرگز به ذهنش خطور انسان خوابي مي  در شگفتم كه: عمر به علي گفت

د كه چيزي بين شود و كسي ديگر خوابي مي نتيجه تعبير آن مانند گرفتن دست محسوس مي
خداوند متعال 3اميرمؤمنان؟ ، سبب آن را برايت بگويم: گفت �علي، بدنبال ندارد

  : فرمايد مي

�m�e�d�c�b�a`�_�^�]�\�[�Z��Y�X�W
�s�r�q�p�o�n�m�lk�j�i�h�g�fl   

  ).42/زمر(

                                           
  ).١٣٨(ص: املختصر من كتاب املوافقة -١
  .۱۳۸/املختصر من كتاب املوافقة  -٢
  .۲۷۱-۵/۲۷۰الفتاوی  -٣
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ارواح . گيرد نها برميانها و در وقت خواب انسااح را به هنگام مرگ انسخداوند ارو
كه (دارد و ارواح ديگري را  نگاه مي، است  كساني را كه فرمان مرگ آنان را صادر كرده

و وقت مشخّصي (گرداند تا سرآمد معيني  باز مي) هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسيده به تن
  ).كه پايان عمر است

  زدواج سيدنا عمر با ام كلثوم دختر علي و فاطمها: پنجم
 �ازدواج سيدنا عمر به ، است صاهللا  رسولاز فاطمه دختر  دخترش ام كلثوم را كه  �علي

براي اعتماد بيشتر و اعتراف به فضيلت و مناقب  �درآورد و اين در پي آن بود كه عمر
ي  نيز جهت تقويت هر چه بيشتر رابطهي او و  ايشان و تأييد خوبيها و زيباييهاي رفتار و سيره

از علي درخواست كرد كه دخترش را به عقد ازدواج او درآورد تا روابط محكم و   صميمي
تر شود و قلب حسودان و  پاكيزه و استوار و مبارك بين آنها هر چه بيشتر آشكار و برجسته

   1.اليده شودشان به خاك م دشمنان اين ملّت بزرگ و شرافتمند را آتش زند و بيني
چون ، است قائل بوده  صاهللا  رسولاهل بيت   عالقه و محبت خاصي براي �عمر

از همين ، نسبت به احترام و رعايت حقوق اهل بيت خود سفارش كرده بود صاهللا  رسول
و فاطمه رضي اهللا عنها را  �ام كلثوم دختر علي  رهگذر و با همين انگيزه بود كه

سوگند به خدا «: گويد تر شود و در اين باره مي شان محكم دوستي خواستگاري كرد تا پيوند
من اين كار : علي گفت، »از مصاحبت نيكو با او استفاده ببرم يابم كه  بر روي زمين مردي نمي

از حسن مصاحبت با او استفاده ببري و دخترم را به  من كسي خواهم بود كه  –كنم  را مي
با خوشحالي و شادماني خود را به جمع مهاجران رساند و  لذا عمر –نكاح تو درخواهم آورد 

سپس توضيح داد كه علّت ازدواجش با ام كلثوم اين است ... به من تبريك گوييد: گفت مي
يوم القيامة إال ما كان من سببي و  كل سبب و نسب منقطع «: فرمايد از پيامبر شنيدم مي  كه

اي كه  ر روز قيامت قطع خواهد شد به جز رابطهتمام پيوندها و روابط خويشاوندي د: (»نسبي
  2.پيوندي باشد صاهللا  رسولبنابراين من دوست داشتم كه بين من و ). با من باشد

                                           
  ۱۰۵/الشيعة و اهل البيت  -١
منقطــع : انــد ذهــيب گويــد و گويــد صــحيح االســناد و ختــريج نكرده ۳/۱۴۲حــاكم در مســتدرك ، اســناد حســن اســت -٢

طـرباين آن را در الكبـري و االوسـط و رجـال آن دو : روايت كـرده و بگويـد ۹/۱۷۳هيثمي آن را در جممع الزوائد ، است
  اند است و برخي او را ضعيف دانسته صحيح است جبز حسن بن سهل كه تقه
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محدثان و فقهاء شيعه و اهل ، نسب شناسان، اين ازدواج پر بركت را تمام تاريخ نويسان
آن طور كه گمان  – عناد و ستيزه جويي و مجادله كنندگان ايشان و پيشوايان معصومشان

تمام روايات مختص به اين ازدواج را در »احسان الهي ظهير عالّمه«اند و  تأييد كرده –كنند  مي
علماء اهل سنت نيز اين ازدواج را در .1است آورده ، نام دارد» الشيعة و السنة«كتابش كه 

اند  ازدواج را ذكر كردهاين   برخي از آنها كه، تاريخ ذكركرده و تمام منابع بر آن اتفاق دارند
و علماي رجال شناس نيز اين  6ديار بكري، 5ابن جوزي، 4ذهبي، 3ابن كثير، 2طبري: عبارتند از

  .اند كتاب را در كتابهاي رجال شناسي ذكر كرده
: و استاد ابو معاذ اسماعيلي در كتابش 9صاحب اسد الغابه، 8ابن سعد، 7ابن حجر: از جمله

مفصل به » م كلثوم بنت علي بن ايب طالب حقيقة و ليس افرتاءزواج عمر بن خطاب من ا«
و به شبهاتي كه است بررسي و ذكر منابع و مراجع اهل سنت و شيعه در اين موضوع پرداخته 

نيز به بخشي از ) مؤلف(و اين جانب  اند به اين ازدواج مبارك نسبت داده شده پاسخ داده
فصل اخلطاب «تحت عنوان  سيدنا فاروق در كتابم م در دورانهاي ام كلثو سيره و موضعگيري

  با اين حال باز هم گفتني است كه .ام اشاره كرده» يف سرية امري املؤمنني عمر بن اخلطاب
آن را رقيه ناميدند و پسري از او  دختري بدنيا آورد كه  �از عمر، �كلثوم دختر علي ام

ي جر و بحثي  اند كه زيد بن عمر در جلسه ياران زيد روايت كرده ، متوّلد شد كه زيد ناميدند
شب هنگام بود كه زيد بن عمر آمد تا در : گويند، از قوم بني عدي بن كعب شركت نمود

ضربه اي به سرش ، چون آنها در حال درگيري بودند، ميانشان صلح و آشتي ايجاد كند
ين شد و در از شنيدن وفات او غمگمادرش ، شد و در همان جا وفات يافت خورد و زخمي

ي آن  نماز جنازه، يك وقت دفن كردند هر دو را با هم در، همان لحظه از ناراحتي جان سپرد
                                           

  .۱۰۵/الشيعه و اهل البيت  -١
  .۵/۲۸تاريخ طربي  -٢
  .۵/۲۲۰البداية و النهاية -٣
  .۱۶۶/تاريخ االسالم يف عهد اخللفاء الراشدين  -٤
  .۴/۱۳۱ملنتظم ا -٥
  .۱۹/تاريخ اخلميس  -٦
  .كتاب الكين و كتاب النساء  ۲۷۶/االصابة  -٧
  .مهان منبع -٨
  .۷/۴۲۵اسد الغابة  -٩
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او را پيش نماز كرد و پشت سرش  �در حالي كه حسن بن علي، دو را عبداهللا بن عمر خواند
  1.نماز خواند

كسي از پدرت نزد ما محبوبتر نبوده و كسـي   صاي دختر رسول خدا: ششم
  پدرت براي ما محبوبتر از تو نيستبعد از 

علي و زبير ، مردم با ابوبكر بيعت كردند صوقتي بعد از پيامبر: كند اسلم عدوي روايت مي
اين خبر به عمر بن ، كردند رفتند و با او مشورت مي بن عوام پيش فاطمه رضي اهللا عنها مي

كسي از  صاهللا  رسولاي دختر : نزد فاطمه رضي اهللا عنها رفت و گفت، رسيد �خطاب
مخلوقات براي ما محبوبتر از پدرت نبوده و اكنون بعد از پدرت هيچ كس از تو براي ما 

بعد از اين علي و زبير پيش فاطمه ، محبوبتر نيست و با فاطمه رضي اهللا عنها صحبت كرد
 2.دلذا ديگر براي اين موضوع به خدمت فاطمه نرفتن، راهيافته باز گرديد: رفتند و فاطمه گفت

ي آن نسلي كه خداوند آنها را تأييد  اين روايتي است كه صحيح است و سند آن با روحيه
اي كه چيزي جز تهمت و  اما روافض بر اين روايت دروغهاي خود بافته، كرده سازگار است

خانه ، اگر ديگر اينها پيش تو جمع شوند: عمر به فاطمه گفت: افزودند و گفتند، افتراء نيست
شان جماعت  خواهند با به تاخير انداختن بيعت چون اينها مي، ن آتش خواهم زدرا بر آنا

  طولي نكشيد كه، ي فاطمه رضي اهللا عنها بيرون شد مسلمانان را متفرق كنند و سپس از خانه
خبر داريد كه عمر اين جا آمده و سوگند : فاطمه گفت، ي فاطمه برگشتند آنها به خانه

زند و سوگند به خدا او راست  اينجا جمع شويد؛ خانه را آتش مي  اگر شما دوباره خورده 
آنها نيز ، از اين جا برويد و ديگر بر نگرديد، گويد و سوگندش را عملي خواهد نمود مي

  3.مگر بعد از اين كه بيعت كردند، آنجا نيامدند برگشتند و ديگر به 

  ادعاي دروغين روافض
ي فاطمه رضي  قصد داشت خانه �ي اين كه عمرثابت نيست و ادعا �اين داستان از عمر

اين ، است صاهللا  رسولهاي مبتدعان و دشمنان صحابه ي  از دروغ، اهللا عنها را آتش زند
، ي حديث از جابر جعفي كه به اتفاق ائمه 4»دالئل االمامه«ها را طبرسي در كتاب  دروغ

                                           
  .كتاب الكين و كتاب النساء  ۲۷۶/االصابة  -١
  .اسناد آن صحيح است ۱۴/۵۶۷ابن ايب شيبه در املنصف  -٢
  .۱/۱۴۰ابوحممد اليمني ، عقائد الثالثه و السبعني فرقه -٣
  .۱/۱۴۰به نقل از عقائد الثالثة و السبعني  ۲۶/دالئل االمامة  -٤
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ر اين باورند كه سيدنا برخي از دشمنان صحابه ب 1، است  رافضي كذّابي است نقل كرده
، فاطمه رضي اهللا عنها را كتك زده تا جايي كه پسرش محسن را سقط كرده است، �عمر

دانند كه با اين روايات دروغين  اين از دروغهايي است كه هيچ اصل و اساسي ندارد و نمي
زدلي تهمت ب 2، ترين اصحاب پيامبر بوده يكي از شجاعترين و با غيرت كه  �در واقع به علي

از ناموسش دفاع كند و به علّت  به طوري كه جرأت نداشته ، سازند و ترسويي را وارد مي
البته در برخي از كتابهاي روافض صحت اين روايت انكار شده ، است ترسويي سكوت كرده 

اند محسن در زمان  گفتني است كه آورده، است  اين دروغي خودبافته اند كه  و تصريح كرده
  . و اين بار روايت صحيح ثابت است 3متوّلد شده صاهللا  رسولحيات 

  اختالف بين عباس و علي و داوري عمر در ميانشان: هفتم
ام  ي اول روز بود در حالي كه در ميان خانواده در لحظات آخر نيمه: گويد مالك بن اوس مي

فرستاده اميرمؤمنان مرا دنبال تو : آمد و گفت �ي عمر بن خطاب فرستاده، نشسته بودم
ديدم روي تختي از ريگ نشسته كه روي آن هيچ فرشي نبود ، رفتم �با او پيش عمر، است 

» أبيات«اي مالك قوم تو ساكن : گفت. سالم كردم و نشستم، و بر بالشتي از پوست تكيه زده
 شان آنها را بگير و بين، آنها بدهند اند و من دستور دادم مقداري مال به  پيش ما آمده، هستند

آن مال را بگير و تقسيم ! اي مرد: گفت، اي امير مؤمنان به كسي ديگر بگو: گفتم، تقسيم كن
، عثمان: دربان آمد به خليفه نزديك شد و گفت، در همين حال كه من هم نشسته بودم، كن

، بگو وارد شوند: خواهند؟ گفت زبير و سعد بن ابي وقاص اجازه مي، عبدالرحمن بن عوف
علي و : سپس دوباره دربان آمد نزديك نشست و گفت، ردند و نشستندآمدند و سالم ك

  .آمدند و نشستند، اجازه بده بيايند: خواهند؟ گفت ي ورود مي عباس اجازه
بود ) غنيمت(» فئ«اختالف آنها در مال ، اي امير مؤمنان بين ما قضاوت كن: عباس گفت

بين اين دو داوري كن و آنها : گفتندعثمان و همراهانش . از بني نضير به دست آمده بود  كه
آسمانها و زمين به دستورش  شما را به خداوندي كه ! آرام باشيد: عمر گفت. را راحت كن

ما ارث به جاي «: فرموده صاهللا  رسولمگر خبر نداريد كه ، دهم سوگند مي، برپايند

                                           
  ).)۲/۴۷ذيب الّتهذيب  -١
  .۲۲۴/حقبة من التاريخ  -٢
  .۲۵۲/خمتصر حتفة االثين عشرية  -٣
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آنگاه رو به علي ، اند ودهاين را فرم بله : ؟ گفتند»است  ماند صدقه از ما مي آنچه ، گذاريم نمي
چنين  صاهللا  رسولدانيد كه  مگر نمي، دهم شما را به خداوند قسم مي: و عباس كرد و گفت

ي اين موضوع به  من درباره: گفت �آنگاه عمر، البته خبر داريم كه فرموده: فرموده؟ گفتند
لش اختصاص مالي است كه خداوند آن را به رسو، اين مال غنيمت  دهم كه شما توضيح مي

ي  است وسپس اشاره به آيه  داده و اين چيزي است كه به كسي ديگر اختصاص داده نشده
  :فرمايد كرد كه مي) 6/حشر(

��m�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^�]
�w�v�u�t�s�r�qp�o�nl�� �

، است  به پيغمبر خود ارمغان داشته) نضير يعني بني(چيزهائي را كه خدا از دارائي ايشان 
نه اسبي تاختيد و نه ) زحمتي نكشيديد،(يزي است كه شما براي به دست آوردن آن چ

گرداند و خدا بر هر  بلكه خداوند پيغمبران خود را بر هر كس كه بخواهد چيره مي شتري؛
  .كاري توانا است

وآن  ه بوداينها را خداوند خالصانه براي رسولش قرار داد: اين آيه را تالوت نمود و گفت
بلكه فقط به شما داده و آن ، است غير از شما عطا نكرده و كسي را بر شما ترجيح نداده  را به

آن  صاهللا  رسولو است از آنها برايتان مانده  كه اين مال، را در ميان شما تقسيم نموده است
، داد ي آن را سهم بيت المال قرار مي و باقيمانده مي كرداش انفاق  را ساليانه در ميان خانواده

، دهم شما را به خداوند قسم مي، در تمام زندگيش به همين صورت رفتار كرد صاهللا  رسول
 �وفات يافت و ابوبكر صبعد از آن پيامبر: ادامه داد و گفت     مگر از اين خبر نداريد؟

ي  داند كه من در اجراي دستور و شيوه هستم و خداوند مي صاهللا  رسولمن جانشين : گفت
و خيرخواه و پيرو حقم؛ سپس ابوبكر وفات يافت و من جانشين او شدم و صادق  صپيامبر

 �و ابوبكر صاهللا  رسولدر مدت دو سال از خالفتم آنها را در اختيار گرفتم و به روش 
آنگاه ، ام يافته و پيرو حق بوده صادقانه و خيرخواهانه راه: داند كه رفتار نمودم و خداوند مي
ديدم حرفتان ، ورد آن با من حرف زديد و من هم نظرم را گفتمشما دو نفر آمديد و در م

كردي و علي آمده بود حق  يكي است و تو اي عباس آمده بودي حق خودت را مطالبه مي 
ما «: فرمود صاهللا  رسول: من به شما گفتم، رسيد از پدرش به او مي خواست كه  زنش را مي

وقتي شايسته ديدم آن را در . »است قه كنيم صد آنچه ترك مي، گذاريم ارث به جاي نمي
از   اختيار شما بگذارم بر اين شرط كه با خداوند عهد و پيمان ببنديد كه در تقسيم و استفاده

با اين عهد من آن را ، رفتار كرده بود صاهللا  رسولاين مال به همان صورت رفتار كنيد كه 
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دهم؛ آيا آن را بر همين شرط در  يدر اختيار شما قرار دادم و شما را به خداوند سوگند م
گويي و سپس رو به علي و  است كه مي همينگونه: اختيار شما قرار ندادم؟ حاضران گفتند

دهم؛ آيا آن را با همين شرط در اختيار شما قرار  شما را به خداوند سوگند مي: عباس گفت
ت و داوري از من با اين وضعيت آيا غير از اين قضاو: گفت �عمر، البته: ندادم؟ گفتند

قضاوت و داوري ، آسمان و زمين به فرمان او استوارند سوگند به خداوندي كه ، خواهيد؟ مي
، آن را در اختيار خودم قرار دهيد، اما اگر شما از تقسيم آن ناتوانيد، غير از اين نخواهم نمود

  1.ي آن بر خواهم آمد خودم از عهده

و گفتار علي بعد از ، خالفت كانديد كرد علي را با اهل شورا براي، عمر: هشتم
  شهادت عمر در مورد او

  يكي از شش نفري بود كه براي خالفت كانديد شده بود  علي -1
مسلمانان به ، بعد از آنكه عمر ضربه خورد و متوجه شد كه به زودي از دنيا خواهد رفت

، د جانشين تعيين كناي امير مؤمنان وصيت كن و براي خو: گفتند آمدند و مي عيادتش مي
با رضايت از آنان  صاهللا  رسولكه  –كه معرفي كرده بود  - تر از اين شش نفر شايسته: گفت

سعد و ، طلحه، زبير، عثمان، يابم و سپس علي را براي خالفت نمي، از دنيا حلت كرده بود
و  3ر كرد ي خالفت بودند احضا و سپس سه نفري را كه بيشتر شايسته 2.عبدالرحمن را نام برد

را براي خالفت  حعمر امام شما بود و بر او الزم است كه فرد اصل: نصيحت كرد و گفت
با رضايت از آنها دنيا را  صاهللا  رسولاجتهاد نموده و شش نفري كه  در اين باره ، برگزيند

چرا  ،است كه وي شايسته ديده شاءاهللا همانگونه  نإ ، يافته تر  از ديگران شايسته ، وداع كرده
را از اين شش نفر تر است و از بيم آنكه هر كدام  ديگري از آنها مستحق فردكه كسي نگفته 

انتخاب را به عهده خود اين شش نفر ، اصلح كسي ديگر باشددر حالي كه ، تعيين كند
يكي   نه تعيين، اند چون برايش تعيين اين شش نفر به نسبت ديگران ارجحيت داشته، گذاشته

اين اجتهاد امام عادل و ، ي خودشان است يكي از اين شش نفر به عهده تعيين : فتاز آنها و گ

                                           
  .و اين منت از خباري است ۱۷۵۷مسلم ، ۳۰۹۴/ش، خباري -١
  .۱۴۲-۷البداية و النهاية -٢
  .۳۷۰۰/ش ، البخاري -٣
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اي واقعي از تطبيق فرموده  كند و اين نمونه از هواي نفسش پيروي نمي  خيرخواهي است كه
  : فرمايد خداوند است كه مي

� m� p�o�nl ) و نيز فرمود)) 38/شوري:�� m� `_� ^�]l). آل
  )159/عمران

  1.ي دوم انجام داد شورايي و بر اساس مصلحت بود خليفهبنابراين آنچه 
معتقد بود صالحيت خالفت در ميان شش نفر به هم  �حقيقت اين است كه عمر فاروق

در ، يا فضائلي وجود داشت كه در بعضي ديگر نبود  اگر در برخي فضيلت، نزديك است
بود و معتقد بود اگر هايي وجود داشت كه در ديگران ن برخي ديگر خصوصيات و برتري

بنابراين . نوعي خلل و ايراد در كارش به او نسبت داده خواهد شد، يكي از آنها را تعيين كند 
دانست كه كسي از اين شش نفر به  يك نفر را تعيين نكرد و از طرفي مي  از ترس خداوند

ز اين خارج اچون كسي ، در نتيجه هر دو مصلحت را رعايت كرد، خالفت مستحق تر نيست
يك نفر مشخص از آنها نيز از بيم  صالحيت اين كار را نداشت و تعيين نكردن  شش نفر

اش واجب  خداوند بر بنده، است  كوتاهي كردن و عدم تعيين فرد اصلح به تمام معنا بوده
در نهايت مصلحت ممكن  �نموده كه بر حسب امكان به مصلحت عمل كند و عملكرد عمر

با  �عمر: گويند كنند و مي ادعا مي  راض وارد نيست كه شيعهاين اعت، 2صورت گرفت
  چرا كه، و ابوبكر مخالفت كرد صي شش نفره با پيامبر  واگذار كردن تعيين خليفه به شورا

است و  بوده  ٣عملكرد عمر از نوع دوم ، خالف تضاد و خالف تنوع: اختالف دو نوع است
يك نفر با اجتهاد او   د و كسي نشنيده كه حتّيرا تمام صحابه تأييد كردن �اجتهاد عمر 


	/ � j: اين موضوع را در كتاب، مخالفت كرده باشدk� L�@  ��� �� 0�� ������ ��
/	
k��   . ام با شرح و تفصيل بيشتر توضيح داده# !", ������ 

  بعد از شهادت او �ي عمر درباره �سخنان علي  -2
را بعد از شهادت روي تخت گذاشته بودند و مردم او را  �عمر: كند ابن عباس روايت مي

هنوز جنازه را بلند نكرده بودند كه ، فرستادند كردند و برايش دعا كرده و درود مي كفن مي
ديدم علي بن ابي ، ام را گرفت مردي شانه، من در ميان جمعيت بودم و متوجه چيزي نبودم

                                           
  .۳۶۴-۳۶۲ ىقتاملن. ۱۶۴-۳/۱۶۲هاج السنة من -١
  ۱۶۴-۱۶۲منهاج السنة  -٢
  .۳/۱۰۴۲عقيدة اهل السنة  -٣
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سي را به جاي نگذاشتي كه تا به مالقات ك: نسبت به عمر ترحم كرد و گفت، طالب است
كردم  سوگند به خدا گمان مي، روم رفتارش همانند رفتار تو برايم محبوب باشد خداوند مي

 صشنيدم پيامبر  چون بسياري اوقات مي، كه خداوند تو را با دو رفيقت همراه خواهد نمود
  1.»و با ابوبكر و عمر خارج شدم با ابوبكر و عمر وارد شدم، با ابوبكر و عمر رفتم«: فرمود مي

  .»...قطعاً كار عمر درست بود«: است ي عمر گفته  علي درباره-3
از عبد خير روايت ، بر عدم مخالفتش با عمر بعد از وفاتش داللت دارد �اين سخن علي
با خودم گفتم اگر قرار باشد علي ، اهل نجران آمدند  بودم كه �نزد علي: است كه گفت
يك  سالم كردند و در: گويد وي مي، بگويد امروز خواهد گفت �عليه عمر بخواهد چيزي

: داد و گفت �اي بيرون آورد و به دست علي يكي از آنها نامه  سپس، صف جلويش نشستند
ديدم اشك از ، ديكته كرده صاهللا  رسولاين خط توست كه با دست خويش نوشتي و 

اي است  انيان اين آخرين نامهاي نجر :چشمان علي جاري شد و سرش را بلند كرد و گفت
به شما توضيح : گفت، آنچه در آن است به ما بده: گفتند، نوشتم صكه جلوي پيامبر

بلكه براي گروهي از مسلمانان گرفته ، نبوده خود ايشانبراي ، است آنچه عمر گرفته ، دهم مي
به خدا چيزي از آنچه سوگند ، از شما گرفته نسبت به آنچه به شما داده بهتر است و آنچه 

  2.است يافته  و او راه بود درست �چون قطعاً كار عمر، كنم عمر انجام داده رد نمي
اند و  شناخته يك اصل رسمي  يكي از اصولي است كه فقهاء آن را به صورت اين حادثه 

قاضي حق ندارد اجتهاد قضاوت پيش از : (»اليرّد القاضي اجتهاد قضاء من قبله«: گويند مي
و در  4ي جمهور فقهاء است  اين نظريه 3اند گرفته�و اين اصول را از علي) خود را رد كند

و باز از علي روايت 5»ي را كه عمر بسته باز نخواهم كرد گره«: فرموده �جايي ديگر علي

                                           
  .۳۶۸۵-ش، خباري -١
اسـناد ، بـه نقـل از سـنن بيهقـي ۲/۸۱۳امام علـي  فقـه، ۱۳۹/و املختصـر مـن كتـاب املوافقـه  ۵/۲۶۹جممع البلدان  -٢

  اسنادش مرسل است ۴/۱۷۷۷آن مرسل است و آجّري 
  .۲/۸۱۳االمام علي  فقه -٣
  .۲/۸۱۳االمام علي  فقه -٤
و مصـــّنف ابـــن ابـــی ، ســـند آن منقطـــع اســـت، ۱۴۰ص، املختصـــر مـــن کتـــاب املوافقـــة بـــني اهـــل البيـــت و الصـــحابة -٥

  .۱۲۰۵۴ش )۱۲/۳۳(شيبة
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اختالف   من بيم آن دارم كه، مانند هم قضاوت كنيد تا جماعتي واحد شويد«: است كه فرمود
  1.»پيش آيد

  دانم لذا من هم ناپسند مي، عمر بن خطاب از رفتن به آنجا تنفر داشت -4
بعد از اينكه علي از جمل فارغ شد به بصره رفت و چون ام المؤمنين عائشه رضي اهللا عنها  

در ، او را تا حدي همراهي و خداحافظي كرد و به كوفه رفت، خواست به مكّه برگردد مي
به قصر سفيد : او گفتند به ، هجري وارد كوفه شد 36روز دوشنبه دوازدهم رجب سال 

لذا من هم ناپسند ، دانست عمر بن خطاب رفتن به آن را ناپسند مي، خير: گفت، روي مي
  .2رفت و در مسجد جامع بزرگ دو ركعت نماز به جا آورد» الرحبه«دانم و به  مي

 عمر فاروق را دوست داشتند ،اهل بيت -5

اين بود كه پسرانشان را  �و محبت اهل بيت نسبت به عمر فاروقهاي دوستي  يكي از نشانه
 �چون نسبت به ايشان محبت داشتند و شخصيت عمر فاروق، كردند عمر نامگذاري مي

خواستند از كارهاي نيكو و مكارم  برايشان محبوب و دوست داشتني بود و با اين كار مي
بزرگ و ارزشمندي ارائه كرده بود و  اسالم خدمات چون به ، بزرگ اخالقيش قدرداني كنند

ي خويشاوندي و  شان و رابطه آن پيوند محكم و استوار فيمابين خواستند به  بدينوسيله مي
هر چه بيشتر و بهتر اعتراف و آن را تأييد ، بود صدامادي كه بين عمر و اهل بيت پيامبر

از ام حبيب دختر ربيعه   كهيكي از پسرانش را  اولين فردي بود كه نام  �كنند و سيدنا علي
  3.عمر گذاشت، بكريه متوّلد شده

عمر : ذكر شده» ذكر اوالد علي بن ابي طالب«: تحت عنوان، در كتاب صاحب الفصول
از اسيراني است كه خالد بن وليد بر آنان  است كه مادرش صهباء دختر ربيعه  بن علي از تغلبيه 

عمر طوالني در حدود هشتاد و پنج سال داشته و ، اين فرزند علي، شبيخون زد» عين التمر«در 
با ... عثمان و، جعفر، عبداهللا: چون تمام برادرانش مانند، است او رسيده  از ارثيه علي به   نيمي

  4.ارث برد بنابراين او از همه ، امام حسين در كربال شهيد شدند

                                           
  .۲/۸۱۳االمام علي  به نقل از فقه ۱۰/۳۲۹مصنف عبدالرزاق  -١
  ۳۸۳/حممد كنعان ، تارخياخلالفة الراشده -٢
  .۱۳۳/الشيعة و اهل البيت ، ۲/۲۱۳تاريخ اليعقويب  -٣
  .۱۳۳/الشيعه و اهل البيت ، ۱۴۳/الفصول املهمة  -٤
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به همين صورت حسين  و 1يكي از پسرانش را عمر ناميد امام حسن نيز به پيروي از پدر 
بعد از اينها پسر امام حسين ملقّب به زين العابدين هم ، يكي از پسرانش را عمر ناميد هم نام 

يكي از  و موسي بن جعفر معروف به كاظم نيز نام  2يكي از پسرانش را عمر گذاشت  نام
  3.است  پسرانش را عمر گذاشته

زندگي كردند و به  صاه و روش پيامبراينها پيشوايان اهل بيت هستند كه طبق سنت و ر
تي را كه خواستند محبت و صميمي اين كار ميعقيده و منهج اهل سنّت پايبند بودند و با 

اظهار كنند و به همين ، پروراندند حتّي بعد از وفات او در دل مي �نسبت به عمر فاروق
ادامه داشته و راه  ت همواره صورت نامگذاري به نام عمر و نيز ابوبكر و عثمان در ميان اهل بي

به همين علّت است كه نامهاي صحابه و امهات المؤمنين ، آنها اينگونه بوده  و روش همه
همواره به چشم ، اند پايبند بودهكه به قرآن و سنّت  هاشمي هاي  هدر ميان خانواد) زنان پيامبر(

نامگذاري ....و ام سلمه وعائشه ، عبدالرحمن، آنها فرزندانشان را به نام طلحه، خورد مي
، دانند كردند و ما از تمام كساني كه خودشان را پيرو و مطيع مخلص اهل بيت مي مي
اقتدا كرده و برخي از ، حسين و ديگر پيشوايان اهل بيت، حسن، خواهيم كه به علي مي

اري نامگذ) اهللا  رسولهمسران (فرزندانشان را با نامهاي خلفاي راشدين و امهات المؤمنين 
  .اهل بيت هستند رود با اين عمل نشان دهند كه واقعاً پيرو ائمه  اميد مي، 4كنند

  ي نسل حسين بن علي قرار داد را سبب ادامه �خداوند عمر  -6
ايران را به حسين بن علي داد   يزدگرد پادشاه در ميان غنائم فارس دختر  �عمر بن خطاب

از نسل حسين   همان زين العابديني كه، د شدهزين العابدين از او متول، كه علي بن حسين
  5.اوست كسي غير از او باقي نماند و تمام نسل حسين از او و منتسب به 

گويند و خود را پيرو و منتسب به حسين  را دشنام و ناسزا مي �بنابراين كساني كه عمر 
و  6.هم وجود نداشتنداگر او نبود آنها  چرا كه ، بايد از اين كار زشت برحذر باشند، دانند مي

                                           
  .۱۳۳/الشيعة و اهل البيت  -١
  .۱۳۴/الشيعة و اهل البيت  -٢
  ز١٣٥/منبع سابق  -٣
  .۲۳۰/عبدالعزيز زبريي ، اذهبوا فأنتم الرافضه: مراجعه کن به -٤
  .۲۳۲/به نقل از اذهبوا فأنتم الرافضه )عقب احلسني(افضل الثاين به عنوان ، ايب طالب عمدة الطالب يف أنساب -٥
  ۲۳۲ص .اذهبوا فأنتم الرافضة -٦
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اين ترتيب هر دو همطراز شدند و قاسم  عمر خواهر همين زن را به محمد بن ابي بكر داد و به 
بنابراين قاسم بن محمد بن ابي بكر و زين العابدين با ، بن محمد بن ابوبكر از همين زن اوست

  1.اند هم پسر خاله

  �2:نظر عبداهللا بن حسن بن علي در خصوص عمر -7
ي حكم مسح بر موزه  از عبداهللا بن حسن درباره  است كه حفص بن قيس روايت شده از 

: گفتم: گويد وي مي، است  مسح كن كه عمر بن خطاب مسح كرده: گفت، سؤال كردم
من به تو ، آورد آن برايت بيشتر ناتواني مي: كني؟ گفت آيا تو مسح مي  سؤالم اين بود كه

در حالي كه عمر از من و از تمام كساني ، ! پرسي ظر من ميتو از ن، گويم عمر مسح كرده مي
گويند شما  كساني هستند كه مي! اي ابو محمد: گفتم، اند بهتر است كه روي زمين را پر كرده

و منبر نشسته  صاهللا  رسولبين قبر  در حالي كه ما، گوييد اين سخن را از روي تقيه مي
 هو بر زبان و ب) نهان(ام در دل  اين عقيده كه داند  خداوند مي: خطاب به من گفت، بوديم

ي من گوش مكن و نپذير و  بنابراين از اين بعد حرف كسي را درباره، صورت آشكار است
به او  صاهللا  رسولكند علي مردي مغلوب و مقهور بوده و  اين كيست كه گمان مي: گفت

علي و ايراد بر او كافيست كه  است؟ همين براي گنه كار دانستن اجرا نكرده  فرماني داده كه 
  ! ؟3است  سرباز زده صكنند از اجراي فرمان رسول خدا  گمان مي

                                           
  .۶/۲۵۴سري اعالم النبالء  -١
خـوش زبـان و بـا شـرافت بـوده كـه در نـزد عمـر بـن عبـدالعزيز مقـام و منـزليت ، هامشي فردي سـخاوتند ايشان ابو حممد -٢

  .۹/۴۳۱وتاريخ بغداد  ۴/۲۰۷األعالم زركلي ، وفات كرده ۱۴۵داشته در سال 
  ۵۷صحممد عبدالواحد مقدسي ، النهي عن سبب االصحاب و ما فيه من االمث والعقاب -٣



 
  

  مبحث سوم

  سدر دوران خالفت عثمان بن عفان سعلي

  سبا عثمان سبيعت علي: اول
اعضاي شورا و رجال مجلس   فارغ نشده بودند كه �هنوز كامالً از دفن عمر بن الخطاب

در : اند گفته. ام المؤمنين عائشه رضي اهللا عنها تشكيل جلسه دادند ي اعالي دولت در خانه
اي  ضيهقي فاطمه دختر قيس فهري خواهر ضحاك بن قيس گرد آمدند تا در بزرگترين  خانه

، گيري كنند تصميم، در زندگي مسلمانان پيش آمده بود� كه بعد از وفات عمر بن خطاب
در نتيجه به توفيق ، ند و هم بحثهاي مفصلي بيان شددر آن رايزني هم آراء خود را ابراز كرد

يافتند كه رضايت خداوند به طور خاص و مسلمانان به طور   اي مشترك دست خداوند به نقطه
   1.عام در آن بود

اولين ، تا خليفه را انتخاب كنند، آغاز شد �ي شورا زير نظر عبدالرحمن بن عوف برنامه
يافته عملي كنند و خليفه را برگزينند تا اعمال   رت سازمانچشم انداز و مظهر شورا را به صو

عبدالرحمن چنان با . سخت و طاقت فرساي خالفت و رهبري امور مسلمانان را بر عهده گيرد
ي استوار و محكم و حسن تدبير و اجراي نيكو عمل كرد كه  آرامش و شكيبايي و با اراده

و شورا را با مهارت و آزادي  2تضمين نمود، مموفقيتش را در اداي آن امر بسيار مهم و عظي
  . 3ي بزرگترين قدرداني است بندي كرد كه واقعاً شايسته كامل چنان دسته
اول خودش را از  كارهاي عبدالرحمن در امر شورا اين بود كه  از بهترين: ذهبي گفت

، زينداي براي امت برگ خليفه شدن عزل كرد و گفت هر كس از شوراي حل و عقد خليفه
 �امت را بر بيعت با عثمان، من هم قبول دارم و با اين كارش توانست به كاملترين شكل

توانست و اگر  مي، بود جمع و متحد گرداند و اگر خودش دوست دار خالفت و حاكميت مي
  توانست براي پسر عمويش و نزديكترين فرد آن گروه به خود خواست مي براي خودش نمي

در نتيجه همه به توافق رسيدند كه با  4.ي وقاص تالش كند تا خليفه شودسعد بن اب: يعني

                                           
  .۶۳-۶۲/صادق عرجون ، عثمان بن عفان -١
  .۷۱-۷۰/صادق عرجون، عثمان بن عفان -٢
  .۲۵۵ص  ۱۰/ش، البحوت االسالمية جمله -٣
  .۱/۸۶، نبالءسرياعالم ال -٤
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هجري  23/سال  عثمان بن عفان بيعت كنند و بعد از نماز صبح آخرين روز ماه ذي الحجه
  .ميالدي بيعت با عثمان صورت گرفت  644نوامبر  6برابر با 

اي  لي كه عمامهدر حا، بود  به اين صورت كه در آن روز امام جماعت صهيب رومي
اعضاي شش  بر سرش پيچيد و عبدالرحمن در حالي آمد كه  صپوشيده بود كه رسول خدا 

، عبدالرحمن كساني را فرستاد تا تمام مهاجران، ي شورا در اطراف منبر جمع شده بودند نفره
، مير شاما از جمله معاويه ، بيايند، انصار و اميران و فرماندهان لشكر اسالم كه در مدينه بودند

ايشان در آن سال آمده بودند تا   عمرو بن عاص امير مصر كه همه، عمير بن سعد امير حمص
بعد از حج نيز همه تا مدينه عمر را همراهي كرده ، با عمر مراسم حج را به جاي آورند

  1.بودند
اعضاي شورا در كنار منبر جمع ، ي نماز صبح در روايت بخاري آمده كه بعد از اقامه 
از مهاجران و انصار و فرماندهان لشكر  ند و عبدالرحمن دنبال افراد حاضر در مدينه شد

ي شهادت را  عبدالرحمن كلمه، بعد از اين كه همه جمع شدند، فرستاد كه به حج آمده بودند
به ، دانند هيچ كس را با عثمان برابر نمي، اي علي من نظر مردم را جويا شدم: خواند و گفت

با تو بر سنّت خدا و پيامبر او و سنّت و : راه مده و خطاب به عثمان گفت دل خودت چيزي
فرماندهان لشكر و ، انصار، مهاجران، بعد از عبدالرحمن، كنم اش بيعت مي روش دو خليفه

  2.عموم مسلمانان با عثمان بيعت كردند
سي بوده اولين ك، علي بن ابي طالب بعد از عبدالرحمن: در روايت صاحب التمهيد آمده 

  3.كه با عثمان بيعت كرد

  براي لكه دار كردن شورا روافضهاي  پردازي دروغ: دوم
اند تا از اين طريق آن  روايات باطل رافضي كه با دسيسه ساخته شده و وارد تاريخ اسالم كرده

از جمله روايات جعلي داستان شورا و انتخاب عثمان بن عفّان ، دار و مخدوش كنند را لكه
انتشار آنها  اي اقدام به  تشرقان اين روايات را گردآوري كرده و به صورت گستردهمس. است
حال آنكه ، اند بسياري از مورخان و روشنفكران جديد تحت تأثير آنها قرار گرفته، اند كرده

اينگونه روايات را در بين مسلمانان منتشر ، بدون بررسي و پژوهش در مورد متن و سند

                                           
  .۳۷/شهيد الدار  -١
  .۷۲۰۷/خباري كتاب االحكام -٢
  .۲۶/التمهيد و البيان  -٣



 سلي مرتضي ع     296
  

 

ي يناند و روايات باطل و دروغ اي داده يعه به داستان شورا اهميت ويژهمورخان ش. اند كرده
ابو مخنف ، اند اند تا جايي كه برخي كتابهاي مخصوص و مستقلي در اين زمينه نوشته ساخته

بن بابويه كتابهايي مستقل در همين موضوع اكتاب شورا را تأليف كرد و نيز ابن عقده و 
و تاريخ  �ي شورا و بيعت عثمان يت از طريق واقدي دربارهابن سعد ُنه روا 1.اند نوشته

ابن موسي است كه ترور و  يكي از رواياتش از طريق عبيداهللا   خليفه شدن وي نقل كرده؛
و منحصر نمودن شورا در آن شش نفر و وصيتش به علي و عثمان در  �شهادت عمر

در اين باره كرده را   يك از آن دو و سفارشي كه صهيب رومي  صورت خليفه شدن هر
   2.است نوشته 

بالذري هم داستان شورا و بيعت با عثمان را از طريق ابي مخنف روايت كرده و نيز هشام 
مخنف و روايت ديگري را از واقدي نقل كرده و نيز از  ياز اب كه   كلبي روايتي آورده

  .3عبيداهللا بن موسي روايت كرده است
 4از جمله روايتي از ابو مخنف، است وايت اعتماد كرده طبري در اين داستان بر چند ر 

برخي حوادث داستان شورا را از طريق ، همچنين ابن ابي الحديد، كه تنها او روايت كرده
» الشوري«آن را از كتاب  كه  اند و اشاره نموده 5احمد بن عبدالعزيز جوهري نقل كرده 

  .6واقدي گرفته است
كنند كه هيچ  اساس تأكيد مي پايه و بي چند ادعاي بي روايات روافض در اين مورد بر

  :به شرح زير، صحتي ندارد

  در تعيين سرنوشت رهبري مسلمانان همدستيمتهم كردن صحابه به  -1
متهم كردند و نيز ادعا ، صحابه را به پارتي بازي و رعايت نكردن حق روافض،روايات 

هشام ، در روايت أبي مخنف، عيين كندراضي نبوده عبدالرحمن خليفه را ت �كنند علي  مي

                                           
  .۱۴/۲۴۶الذريعة ايل تصانيف الشيعة  -١
  .۳/۶۷و  ۳/۶۳الطبقات الكربي  -٢
  .١٩-٥/١٨و  ٥/٦إنساب االشراف  -٣
  .۳۲۱/اثر التشيع علي الروايات التارخيية  -٤
  .۵۸-۵۰-۹/۴۹شرح ج البالغه  -٥
  .منبع سابق -٦
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نقل كرده كه عمر دستور داد در صورت برابر بودن دو نفر  1كلبي از پدرش و احمد جوهري
ي عبدالرحمن بن عوف باشد و علي از  ي امر خالفت به عهده برا از آن دو نفر  يكي  ترجيح

ي دامادي  ل رابطهدانست به دلي چون مي، همان اول احساس كرد كه خالفت از دستش رفت
  . عثمان را ترجيح خواهد داد، قطعاً عبدالرحمن، كه بين عثمان و عبدالرحمن وجود دارد 2

ارتباط نسبي نزديك بين عثمان و عبدالرّحمن را نفي   اهللا هرگونه ابن تيميه رحمه  عالّمه
عبدالرحمن از ، ي عثمان نبوده عبدالرحمن برادر يا پسر عمو و حتي از قبيله: گويد كرده و مي

، هاشم نزديكتر است تا بني اميه بني زهره به بني، است بني زهره و عثمان از بني اميه بوده 
اند كه عبدالرحمن و سعد بن ابي وقاص نيز از آنها به  بوده صچون بني زهره دائيهاي پيامبر

، خايل هذا«: ي سعد بن ابي وقاص فرموده درباره صبه همين دليل پيامبر . آيند حساب مي
چون . 3خواهد دائيش را به من نشان دهد هر كس مي، اين دائي من است: »فلريين أمرؤ خاله

بين هيچ فرد مهاجر با مهاجري ديگر و بين انصاري با انصار ديگر پيوند برادري  صپيامبر
 به اين علّت بين عبدالرّحمن و، بلكه پيوند برادري را بين مهاجرين با انصار بست، ايجاد نكرد

پيوند برادري منعقد كرد و داستان اين پيوند مشهور در كتابهاي صحيح 4سعد بن ربيع انصاري
مبناي سازشي كه روايات روافض ادعاي آن را  5.و غيره ثابت است و علماء از اين آگاهند

آنها فراموش  در حالي كه ، دارند بر اساس همان پيوند دامادي بين آن دو دوست است
آن رابطه كه  اند كه  سب از پيوند دامادي قويتر است و از طرفي فراموش كردهاند پيوند ن كرده

شناسد و  هيچ گونه نسب و پيوند دامادي را نمي، بين مؤمنان در اولين نسل مسلمانان بوده
اين بوده كه عبدالرحمن با ام كلثوم دختر عقبه  پيوند دامادي كه عبدالرحمن با بني اميه داشته 

      6.اهر وليد ازدواج كرده بودبن أبي معيط خو
  
  
  

                                           
  ).م(روايت هر دو تاي اينها از نظر حمدثني مردود است به كتاب الرجال مراجعه شود  -١
  .۳۲۲/اثر التشيع علي الروايات التارخييه  -٢
  .۴۰۱۸ش ، ۳/۲۲۰صحيح سنن ترمذي  -٣
  .۳۷۸۰/ش ، مناقب االنصار: كتاب،  البخاري -٤
 .۲۷۲-۶/۶۷۱منهاج السنة النبويه  -٥
  .۱۲۷/۳قات الكربي الطب -٦
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  هاشمي  ماجراي حزب اموي و حزب -2 
هاشم و بني اميه در مدت مشورت  روايات ابومخنف بر اين موضوع اشاره دارد كه بين بني

يا ضعيفي   در حالي كه در هيچ روايت صحيح و، رقابتي سخت ايجاد گرديد، براي بيعت
  1.چنين چيزي نقل نشده و وجود ندارد

به خاطر هدفي كه در قلب  –برخي مورخان مغرضانه برخي از روايات رافضه را
، اند عليرغم باطل بودن سند و تناقض و مخالفت با روايت صحيح نقل كرده -اند پرورانده

اند و مشورت  سپس بر اساس همين روايات غلط تجزيه و تحليل باطل خود را بنا كرده
ي جديد را به شكل اختالفات عشايري جلوه دادند  فهبراي تعيين خلي صاهللا  رسولاصحاب 

اين تصويري خيالي و استنباطي مردود ، تقسيم شده بودند هاشمي كه به دو حزب اموي و 
از صميميت و مهر و خيرخواهي زندگي   زيرا فضاي آكنده، است كه هيچ دليلي ندارد

، فردي از انصار بر عليه پدر يك فرد مهاجر همراه اي بوده كه  به گونه صاهللا  رسولاصحاب 
اينها ادعا   چيزي كه، گرفت يك صف قرار مي  اش در پسر عمو و فرزندان طائفه، برادر

قابل تصور نيست آن اصحابي كه براي سالم نگه داشتن و حفاظت دين . امكان ندارد كنند  مي
، نمودند ادي را قرباني ميكردند و تمام منافع م باكانه فدا مي شان تمام قيد و بندهاي دنيا را بي

دنيا پرستانه بزنند و اين عمل با روحيه و ايمان و شناخت صحيح آن   دست به چنين اقدامي
هيچ سازگاري و تناسبي ندارد و ، ي بهشت داده بود آنها را مژده صبرگزيدگاني كه پيامبر 

از  از اين بودند كهكند آنها به مراتب بزرگتر  حوادث زيادي از آنان روايت است كه ثابت مي
بنابراين ، اي كوچك به درمان و حل اين امور بزرگ بپردازند اي تنگ و روزنه چنين زاويه

اي نبوده زيرا آنان به خاطر جايگاهي كه در اسالم  يا قبيله ي خانوادگي و  بايد فهميد كه قضيه
  2.به عنوان اهل شورا تعيين شدند، داشتند

  و بر ايشان افترا زدند اند به علي نسبت دادههايي كه قهراً  دروغ و تهمت-3
از رجالي مجهول روايت  ابن جرير و غيره : اين كه بسياري مورخان مانند: گويد ابن كثير مي

مرا فريب دادي و او را بدين خاطر به : خطاب به عبدالرحمن گفت �اند كه علي نقل كرده

                                           
  ۱۷۸-۱۷۷/مرويات أيب خمنف يف التاريخ الطربي -١
  .۷۹-۷۸/امني القضاة، اخللفاء الراشدون -٢
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ي كارهايش با تو مشورت  روز دربارهخليفه برگزيدي كه داماد تو بود و نيز براي اينكه هر 
  :و علي تا جايي در بيعت درنگ كرد كه عبدالرحمن اين آيه را تالوت كرد! كند
��m�RQ�P�O�N�M�L�KJ�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�Sl )10/فتح.(  
كنند؛ دست  كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى در حقيقت، كسانى كه با تو بيعت مى

شكنى كند، تنها به زيان خود پيمان  پس هر كه پيمان. باالى دستهاى آنان استخدا 
شكند، و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او  مى
  )سوره فتح 10 ي آيه( .بخشد مى

ارند و ديگر اخبار روايات دروغيني كه مخالف روايات صحيح اند و اعتبار و ارزشي ند 
  .»اعلم واهللا«، شوند گويندگان و ناقالنشان برگردانده مي به

گويي وخيال بافيهاي بسياري  مخالف اوهام و ياوه، آنچه درمورد صحابه قابل تصور است
و حتي عقلي روايت  توانند از نظر علمي خرد است كه نمي از مبتدعان رافضه و قصه سرايان بي

  1.ا از هم تشخيص دهندصحيح و ضعيف و درست و نادرست ر

  عثمان برتر است يا علي؟: سوم
مقدم شمارد و برتر  �ي اهل سنّت بر اين است كه هر كسي علي را بر ابوبكر و عمر  عقيده

خطا كار ، بداند منحرف و مبتدع است و هر كس علي را بر عثمان مقدم شمارد و برتر بداند
  2.شمارند دانند و مبتدعش نمي اما او را گمراه نمي، است

بايد توجه داشت كه برخي از علماء و صاحب نظران در مورد كسي كه علي را بر عثمان 
گويند هر كس علي را بر عثمان مقدم شمارد قطعاً  آنها مي، اند مقدم شمارد سخن تندي گفته

  3.داند چنين فردي اصحاب پيامبر را در ترجيح و اختيار عثمان بر علي خائن مي
بر علي مقدم و از علي  �ي اهل سنت اين است كه عثمان عقيده: ويدگ ابن تيميه مي

از اصولي نيست كه به خاطر اين كسي از اهل سنت  هر چند اين مسئله ، فضيلت بيشتري دارد
چون اهل سنت ، است  چنين فردي تنها در مسئله خالفت منحرف شده، جدا و منحرف شود

                                           
  .۷/۱۵۲البداية و النهاية -١
  ۱۰۲-۳/۱۰۱جمموع الفتوی  -٢
  .۶۶/عثمان مخيس، حقبة من التاريخ -٣
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اند و  خليفه بوده �عثمان و علي ، عمر، بكرابو: به ترتيب صاهللا  رسولمعتقدند بعد از 
  1.است گمراهاناز ، معتقدند هر كس به خالفت اينها اعتراض داشته باشد

يك نظر به   طبق، دو نظريه دارند، علما در مورد كسي كه علي را بر عثمان مقدم شمارد
س علي را بر دانند كه علي را از عثمان برتر بدانند و معتقدند هر ك هيچ عنوان جايز نمي

چون با اجماع صحابه ، عثمان ترجيح دهد و برتر بداند از سنّت خارج شده و مبتدع است
هر كس علي را بر عثمان مقدم بداند به مهاجرين : اند به همين دليل گفته. است مخالفت كرده

احمد بن حنبل و ، اين عقيده كساني همچون ايوب سختياني، است  و انصار خيانت كرده
هم  دانند چون از نظر فضيلت به طبق روايت دوم چنين فردي را مبتدع نمي. ني استقطدار

  2.نزديك هستند

در خالفت عثمان حـدود را اجـرا و در امـور حكـومتي بـا او       �علي: چهارم
  كرد مشورت مي

  ي حدود شرعي در دوران عثمان اقامه -1
ر داشتم كه وليد را حضو �در مجلس عثمان بن عفّان : كند حصين بن منذر روايت مي

گواهي داد كه  او گواهي دادند كه شراب نوشيده و شخص سومي آوردند و دو نفر عليه 
اي علي برخيز : است؟ و گفت نوشيده و استفراغ نكرده : عثمان گفت، شراب استفراغ نكرده

ي  كار سخت را به عهده: حسن گفت، اش بزن حسن تازيانه: علي گفت، اش بزن و تازيانه
اي : لذا گفت، مند بود نسبت به او گله �گويا حسن. برد بگذار كه از آن نفع مي كسي

شمرد تا اينكه به چهل  زد و علي مي عبداهللا شالق مي، برخيز و شالقش بزن! عبداهللا بن جعفر
و ابوبكر شرابخوار را چهل شالق  صپيامبر : گفت دست نگه دار و سپس گفت، رسيد

  3.بهتر است) چهل تازيانه(از نظر من اين  هردو سنّت است البته ، هشتاد شالق  �زدند و عمر
است و  رابطه نزديك داشته  �شود كه علي با عثمان از اين روايت به وضوح فهميده مي

ياور بودند و علي در مقام دفاع از عثمان در پاسخ كساني كه   در اجراي فرمان الهي همكار و

                                           
  .۲۰۱-۳/۱۰۱جمموع الفتاوی  -١
  .منبع سابق -٢
  .۱۱/۲۱۶كتاب احلدود ،  مشرح نووي بر صحيح مسل -٣
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شما به عثمان : گفت، گرفتند دند بر عثمان ايراد ميدا به خاطر كاري كه به وليد نسبت مي
  1.ياورش را به قتل برساند  است تا گيريد كه گويا خودش اين كار را كرده  چنان ايراد مي

او را به خاطر گناهش شالق زده و از كار بر كنارش كرده  ي مردي كه  گناه عثمان درباره
  چيست؟

  ر فتح آفريقامشورت عثمان با علي و بزرگان صحابه د -2
شخصي نزد عثمان » عبداهللا بن سعد«از طرف استاندار مصر : است آمده »رياض النفوس«در 

يورش   هايي از آفريقا كه با ما هم مرز هستند مسلمانان بر بخش: آمد و گفت �بن عفّان
چه كار كنيم؟ در پي اين عثمان مسور بن مخرمه ، گيرند برند و از دشمن اموال غنيمت مي مي

در اين باره روايت است ، ي اعزام لشكر به جنگ آفريقا صحبت كرد ا خواست و دربارهر
با آنها : ي جنگ با آفريقا چيست؟ گفت نظرت درباره! ابن مخرمه: گفت�كه عثمان 

يا  همه ، پس همين امروز بزرگان صحابه را جمع و با آنها مشورت كن: گفت، جنگيم مي
را  زبير و عباس، طلحه، علي: دند عمل خواهيم نمود و گفتاكثريت آراء بر هر چه توافق كر

سپس ، بياور و تعدادي از مردان را نام برد و با تك تك آنها در مسجد به تنهايي سخن گفت
اي ابوأعور چرا اعزام سپاه به : و روايت است كه عثمان پرسيدند) سعيد بن زيد(ابو األعور 

تا آب در چشمان من است : گفت دم عمر ميچون شني: پسندي؟ گفت جنگ آفريقا را نمي
: عثمان گفت، رفتار كني �معتقدم نبايد بر خالف عمر، مسلمانان با آنها نخواهند جنگيد

راضي ) آفريقاييها(آنها   ترسم و اين در حالي است كه از جنگ با آنها نمي، سوگند به خدا
تمام كساني كه مشورت  عثمان با، هستند كه در جاي و مواضع خودشان بمانند و نجنگند

سپس مردم را جمع و سخنراني نمود و ، كرد كسي جز ابن مخرمه با او اختالف نظر نداشت
در نتيجه برخي از صحابه مانند عبداهللا بن زبير و ابوذر . آنها را به جهاد در آفريقا تشويق كرد

  2.براي جهاد بيرون رفتند �غفاري 

  رائت توسط عثمانيك ق رأي علي و جمع كردن مردم بر  -3
ي جمع كردن مردم بر يك قرائت با بزرگان و افراد سرشناسي از مهاجرين  درباره �عثمان 

اين مشكلي : مشورت و در توضيح آن فرمود  �در رأس آنها با علي بن ابي طالب و انصار و

                                           
  ).١/٤٢١(حتقيق مواقف الّصحابة فی الفتنة  -١
  .۱/۵۵۶هيكل ، و اجلهاد و القتال ۹-۱/۸رياض النفوس  -٢
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و يافتگان هدايتگر با آن روبر فرماندهان جهادي و هدايت، ي امت افراد برگزيده  است كه
پس از بررسي و تبادل نظر تمام ، هستند و اين موضوع را با سران صحابه در ميان گذاشت

بر اين امر مهم اجماع نمودند و مقام و اهميت قرآن چيزي نبود كه  ،سران و بزرگان صحابه
  1.ي امت چه رسد به علماء و پيشوايان برجسته، خبر باشند آحاد مردم از آن بي 

با مشورت  �بلكه قبل از او ابوبكر، انجام نداد) بدعت(وپديد كار ن�در واقع عثمان 
عثمان نيز با اصحاب مشورت كرد و همه . آن انجام داده بود  كاري شبيه صاصحاب پيامبر 

  2! آوري قرآن كاري شايسته و نيكوست جمع: كارش را پسنديدند و گفتند
كه عثمان قرآنهاي  را دريافتم در حالي صصحابه ي پيامبر: گويد مصعب بن سعد مي

از اين كار شگفت زده  متعدد غير مصحف اصلي را جمع آوري كرد و سوزاند و ديدم كه 
  .3شده بودند

اي : گفت كرد و مي از عثمان انتقاد و ايراد بگيرند نهي مي مردم را از اين كه  �علي  
جمع (ا كارش به خد، در مورد عثمان غلو و زياده روي نكنيد و چيزي جز خير نگوئيد! مردم

بعد : گويد مي �در روايت ديگر علي ، 4است بوده ) صحابه(با مشورت همه ما ) آوري قرآن
، رسيد �هاي قرائت قرآن اختالف كردند و اين خبر به عثمان از آنكه مردم در مورد شيوه

يك قرائت با ما مشورت  ي جمع كردن مردم بر را جمع كرد و درباره صاهللا  رسولاصحاب 
دار مسئوليت  اگر من هم عهده: گويد مي �ي ما با او اتفاق نظر داشتيم و علي مهه، كرد

  5.دادم همان كار عثمان را انجام مي، بودم خالفت مي

  �موضعگيري علي در فتنه ترور و شهادت عثمان: پنجم
را  �ي قتل خليفه سوم عثمان اسباب و علل مختلف دست به دست هم داد و شرايط فتنه

يابي مردم به آسايش و رفاه و تأثير آن در جامعه و طبيعت تغيير و  از جمله دست. فراهم نمود
بعد از عمر بن خطاب و بيرون شدن  �آمدن عثمان ، تحوالت اجتماعي در چنين شرايطي

                                           
  .۱۷۵/عثمان بن عفان صادق عرجون  -١
  .۱/۷۸فتنة مقتل عثمان  -٢
  .است اسناد آن حسن لغريه ۱/۹۴خباري ، التاريخ الصغري -٣
  .آن صحيح استاسناد  ۹/۱۸فتح الباري  -٤
  .۸۰صعبداحلميد علی ، اسناد آن صحيح است و خالفه علي ۳۰-۲۹/كتاب املصاحف ،  ابوداود -٥
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هاي محكم براي  ي كينه توزان و دسيسه توطئه، از مدينه و تعصبات جاهلي بزرگان صحابه 
هاي  ر چند جزئي بر عليه خليفه عثمان و به كارگيري وسايل و شيوههاي ه بهانه تراشي و ايراد

در به وجود آوردن ) پيروان ابن سبأ(ي سبئيه  ي مردم عليه خليفه و تأثير فرقه تحريك كننده
» تيسري الكرمي املنان يف سرية عثمان بن عّفان«: اين اسباب را با شرح و تفصيل در كتابم. ها فتنه

  .ام ذكر كرده
اي براي مردم به كار  هاي تحريك كننده شيوه �ي ترور عثمان ن اسالم در فتنهدشمنا

همه جا سخن از تحريك و مناظره و ، گرفتند و دروغها و اراجيف و شايعاتي پخش كردند
زدند و انتقاد  استانداران طعنه مي مجادله و جر و بحث با خليفه در حضور مردم بود و به 

طلحه ، علي، عائشه: هاي ساختگي به نام صحابه اي مانند و دروغ هاي جعلي گرفتند و نامه مي
كردند كه علي بن ابي طالب به خالفت  كردند و شايعه مي عليه خليفه پخش مي �و زبير 
جات  ها و دسته همچنين گروه، است بوده  صاهللا  رسولتر است و او وصي بعد از  شايسته

ها  دادند كه داللت بر آن داشت همه برنامهبصره و مصر تشكيل ، مختلفي در شهرهاي كوفه
آمدند و براي اهالي مدينه   از پيش ساخته و حساب شده بود و از شهرهاي مذكور به مدينه

اين توهم را به وجود آوردند كه شورشيان با دعوت اهل مدينه آنقدر به ايجاد حوادث ادامه  
  1.دادند كه منجر به قتل و شهادت خليفه گرديد

، اكبر از شعار اهللا استفاده: اين عوامل مجموعه شعارهايي را به كار بردند مانند در كنار
امر به معروف و نهي از منكر و تعويض و عزل استانداران از ديگر ، ها جهاد ضد ستم و ظلم

گيري خليفه تغيير  اين شعارها به شعار خلع و كناره تا آن كه ، گران آشوبگر بود هاي فتنه برنامه
يافت كه خواستار قتل خليفه  هاي نادرست و جسورانه تا جايي ادامه  اين خواسته يافت و

زماني آتش خشم آنها بر افراخت و ، شدند و با شتاب هر چه تمامتر اقدام به قتل خليفه كردند
ياري و دفاع از خليفه حركت   هاي مختلف براي ور گرديد كه شنيدند مسلمانان از شهر شعله
ي خانه خليفه را تنگ و  ي محاصره به همين دليل حلقه، اند مدينه شده اند و راهي كرده
  2.ي ممكن به قتل خليفه تشويق نمودند يكديگر را به هر وسيله تر كردند و  تنگ

يهودي پشت اين حوادث و ديگر   از وجود و تأثير سازمان سبئيه به رهبري عبداهللا بن سبأ
ر و پيامدهاي شهادت سيدنا عثمان كه جهان اسالم حوادثي كه بعد از آن به وجود آمد و آثا

  .در مباحث بعدي بحث خواهيم نمود، را به شدت تكان داد

                                           
  .۴۰۱/دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشده  -١
  .۴۰۲/دراسات يف عهد النبوة واخلالفة الراشده  -٢
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   �ي شهادت عثمان در آغاز فتنه �موضع علي  -1
ي رفتار  درباره �طبق روال معمول همواره مطيع و خيرخواه خلفا بود و شخص علي �علي 

گر عثمان از من بخواهد كه به دشوارترين راه ا«: گويد مي �ي سوم عثمان  خود با خليفه
فرود » ذي مروه«و آن گاه كه شورشيان قبل از شهادت عثمان در  1.»كنم اطاعت مي، بروم

با ، است به نزد آنان فرستاد  علي و مردي را كه نامش در روايات ذكر نشده �عثمان ، آمدند
ولي از هر چه به ميل شما ، نيدك از كتاب خدا اطاعت مي: آنها مالقات كردند و علي گفت

  2.نباشد خشمگين هستيد؟ باالخره به توافق رسيدند
سپس ، يا سه بار با علي به مجادله و بگومگو پرداختند آنان دو  در روايتي ديگر آمده كه  

ي امير مؤمنان است و كتاب خدا را به شما  و فرستاده صاهللا  رسولاين پسر عموي : گفتند
تبعيد شدگان  3،بنابراين قبول كردند و بر شروط ذيل به توافق رسيدند، كند پيشنهاد مي

اموال غنيمت را به طور ، اند بدهند نداده) از بيت المال(به هر كس تا به حال ، برگردانده شوند
در تقسيم اموال بيت المال عدالت رعايت شود و افراد امين و قدرتمند به ، كامل تقسيم كنند
  . كار گمارده شوند

اي نوشتند و خواستار برگرداندن ابن عامر به بصره و ابقاي ابوموسي  ين شرايط را طي نامها
در پي اين عثمان با هر گروه به صورت خاص صلح كرد و سپس هر گروه با ، 4.شدند

انگيزان ماجراجو متوجه شدند كه  فتنه، پس از اين 5.رضايت به شهر و ديار خويش بازگشت
شان محقق نگرديده و به مقتضاي آن  ان نقش بر آب شده و اهداف پستهايش نيرنگها و برنامه

لذا به فكر افتادند كه فتنه را زيبا جلوه دهند و آتش آن را ، صلح برقرار خواهد شد، توافق
اين موضوع در روايات زير بيشتر روشن ، دوباره شعله ور كنند و پيمان صلح را بشكنند

  .شود مي
متوجه شتر سواري شدند كه ، از شهرها آمده بودند كه هايي  در حين بازگشت گروه

 ؟!خواست بگويد مرا دستگير كنيد گويا مي، كند دهد و پنهان مي گاهي خودش را نشان مي

                                           
  .سند آن صحيح است ۱۵/۲۲۵مصنف بن ايب شيبه  -١
  .۱۶۹/تاريخ خليفه ، ۳۲۸/ي عثمان  مهزندگي نا، تاريخ دمشق -٢
  .۱/۱۲۹فتنة مقتل عثمان  -٣
  .۱/۱۲۹فتنة مقتل عثمان  -٤
 .۳۲۹/مهان منبع  -٥
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ي اميرالمؤمنين  من فرستاده: روي؟ گفت او را گرفتند و پرسيدند چه شده؟ كجا مي باالخره 
از زبان عثمان  اي كه  نامه، بازديد كردند او را، هستم و مأمورم كه پيش استاندار مصر بروم

در آن دستور قطع دست و پا و به دار ، نامه را باز كردند، نوشته شده به همراه داشت �
بنابراين به مدينه ، آويختن اعتراض كنندگاني داده شده بود كه تازه با آنها صلح كرده بود

  1.برگشتند
اي را كامالً رد كرد و  دن چنين نامهنوشتن و مهر ز، گزارش شد �اين خبر به عثمان

يا به خداوندي كه هيچ معبودي جز او  ام و  يا دو شاهد بياوريد كه من آن را نوشته  :گفت
ام آن را بنويسد  ام و نه به كسي دستور داده اي نوشته خورم كه نه چنين نامه نيست سوگند مي

نويسند  اي را از زبان فردي مي فتد نامها گفتني است كه بسيار اتفاق مي. از آن خبري دارم و نه
انكار كند حرفش را قبول   و هر چه 2خبر است زنند در حالي كه وي بي و از طرف او مهر مي

چه بسا كه در انكارش صادق و خيرخواه و نيكوكار باشد و هستند افرادي كه براي ، كنند نمي
اي كه شورشيان  و نامه زنند هايي مي رسيدن به اهداف شوم خود دست به چنين دسيسه

است و به غالمش سپرده تا سوار  كردند عثمان نوشته و مهر زده  طغيانگر و منحرف تصور مي
او نسبت داده  اي جعلي بود كه به  نامه، استاندار مصر برساند آن را به  يكي از شتران صدقه  بر 

  3:دليل اين مدعا شواهد و قرائن زير است، بودند
از هم جدا شده بودند و در فاصله دور از   وه عراقي و مصري كهچگونه دو گر -الف

به طور همزمان از نامه باخبر ، عراقيها در شرق و مصريان در غرب، همديگر قرار داشتند
اي با جعل و  نامه ،اي از پيش تعيين شده كه طبق برنامه اين ممكن نيست مگر با نقشه! شدند؟

، گرفتند تا حامل نامه باشد و در جلو مصريان ظاهر شود تزوير نوشتند و شتر سواري را كرايه
آنها خبر دهد كه چنين  ها برود و به  در عين حال شتر سوار ديگري را مزد بدهند تا نزد عراقي

همانگونه كه علي بن ، اي كشف شده و در آن عثمان دستور قتل شورشيان را صادر كرد نامه
اي اهل بصره و : اين مضمون استناد كرد و گفت ابي طالب در پاسخ به اعتراض شورشيان به

يافته؟ در حالي   اي دست اي اهل كوفه شما از كجا باخبر شديد كه گروه مصري به چنين نامه
ولي ، ي زيادي گرفته بوديد كه شما بخشي از مسير راه را طي كرده بوديد و از آنها فاصله

                                           
  .۵/۳۷۹تاريخ طربي  -١
  .۷/۱۹۱البداية و النهاية، ۵/۱۳۲فتنة مقتل عثمان  -٢
  .۴۱۰/تيسري الكرمي املنان يف سرية عثمان بن عفان  -٣
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اين   گفته بود كه) به شورشيان(طعانه حتي علي قا 1؟همزمان با مصريان به سمت ما بازگشتيد
  2.نقشه را در مدينه طرح كرده بوديد

هاي  بلكه نامه، آن جنايتكاران جعل كرده بودند  اي نبود كه ي شوم اولين نامه اين نامه - ب
، جعل كرده بودند �طلحه و زبير ، و نيز از زبان علي صديگري از زبان همسران پيامبر

اي مردم را عليه  ائشه رضي اهللا عنها را نيز متهم كردند كه طي نامهحتي ام المؤمنين ع! آري
وقتي اين خبر به عائشه رضي اهللا عنها رسيد آن را رد كرد ، است  سيدنا عثمان تحريك كرده

او  اند و كافران به  آن خداوندي كه مؤمنان به او ايمان آورده سوگند به ! نه هرگز: و گفت
و اعمش در  3.ام ام از سياه تا سفيد ننوشته اينجا نشسته تا كنون كه  من برايشان، اند كافر شده

  4.است  از زبان عائشه رضي اهللا عنها نوشته شده  اين نامه: گفتند آنها مي: گويد اين باره مي
در حالي ، اي از آنها خواسته به مدينه بيايند طي نامه هكردند ك شورشيان علي را متهم مي

اي به شما  واهللا كه من هيج نامه: گفت خورد و مي كرد و قسم مي انكار ميكه علي اين ادعا را 
  5.ام ننوشته

اند و از  كردند كه به شهرهاي مختلف نامه نوشته همچنين صحابه هاي ديگر را متهم مي
كردند  دهند و ادعا مي اند به كمك شان بيايند كه دارند دين محمد را تغيير مي مردم خواسته

از حفاظت مرزها و مرزباني در  اند جهاد در مدينه  هايشان اظهار نموده امهكه صحابه در ن
  6.مناطق دور بهتر است

اند  هايي بودند كه به نام صحابه گفته اينها دروغ: نويسد ابن كثير در تعليقي بر اين خبر مي
آن   ه كهنوشته بودند همانگون) قاتالن(هايي به خوارج  نيز نامه �طلحه و زبير، و از طرف علي

اصالً چنين دستوري نداده بود و از آن  در حالي كه ، نامه را به نام عثمان جعل كرده بودند
كنند  روايات طبري و خليفه با صحيح ترين سند سخن ابن كثير را تأييد مي 7.خبر نداشت

                                           
  .۵/۳۵۹تاريخ الطربي  -١
  .٥/٣٥٩ان منبع مه -٢
  .۱/۳۳۴حتقيق مواقف الصحابه  -٣
  .۱۶۹/تاريخ خليفه بن حياط  -٤
  .۷/۱۹۱البداية و النهاية، ۱/۳۳۵حتقيق مواقف الصحابه  -٥
  .۷/۱۷۵البداية و النهاية، ۱/۳۳۵حتقيق مواقف الصحابه  -٦
  ۷/۱۷۵البداية و النهاية -٧
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هايي را  خودشان نوشتن چنين نامه �عائشه و زبير، مبني بر اينكه صحابه هايي همچون علي
هاي دروغين را از  اين نامه  هاي جنايتكار كه ترديدي نيست كه همين دست 1.كردند كار ميان

ور كردند و در نتيجه فتنه و فسادها به  ها را روشن و شعله آتش فتنه، زبان صحابه نوشته بودند
هاي دروغين و تلقين افراد ساده لوح بود كه منجر به  وجود آمد و پخش و انتشار همين نامه

  .گرديد �اني شدن و شهادت عثمانقرب
بلكه هدف ، يهودي فقط از بين بردن عثمان نبود ي سبئيه  هاي فرقه اما هدف اصلي توطئه

  .هاي آينده بود شان تغيير و تحريف اسالم براي نسل اصلي
حقيقت تاريخ شان را بشناسند و با  هاي اسالمي آيا وقت آن نرسيده كه مسلمانان و نسل

صحيح و درست نياكانشان آشنا شوند؟ و آيا زمان آن نرسيده كه نويسندگان سيره و زندگي 
از خداوند بزرگ بترسند و جسورانه بي گناهان را پيش از تحقيق و بررسي ، معاصر مسلمان

اظهار  دقيق جرح و رد نكنند؟ تا در پي اين عملشان همانند ديگر افرادي كه با اين گونه 
  عتبار نشوند؟ا بي، اعتبار شدند نظرها بي

  ي منزل عثمان موضع علي در اثناي محاصره -2
اما او ، او را از حضور در مسجد منع كردند يافت كه   ي خليفه تا جايي شدت ي خانه محاصره

كرد و  اين مصيبت بزرگ را با شكيبايي تحمل مي، گرفته بود صاز رسول خدا  با درسي كه
لذا گاهي به ، شكل راه حل مناسبي پيدا كندسعي داشت براي اين م، با ايمان به تقدير

داد كه كشتن مسلمان جايز نيست جز در مورادي كه  ي ايراد سخنراني به همه تذكر مي وسيله
يادآور  اسالم  زد و فضايل و خدماتش را به  است و گاهي با مردم حرف مي اسالم مقرّر كرده  

بر اين ، را به بهشت مژده داده بود ي ده نفري كه رسول خدا آنان شد و با گواهي بقيه مي
  2.جست حرفهاي خود استناد مي
ولي ، آيا ممكن است كسي چنين اعمال و فضايلي داشته باشد: گفت گويا با زبان حال مي

در امانت ، آيا چنين فردي ممكن است! به دنيا وابسته شود و آن را بر آخرت ترجيح دهد؟
يقين كامل از سرانجام  در حالي كه با ، بازيچه بگيردخيانت كند و اموال و خونهاي امت را به 

يافته و پيامبر و اصحاب به فضايل او گواهي   تربيت صاست و تحت نظر پيامبر آن آگاه 
  .! آيا رواست كه با چنين انساني اين گونه رفتار شود؟، اند داده

                                           
  .۱/۳۳۵حتقيق مواقف الصحابه  -١
  .۸۵/عبداحلميد علي ، يطالبخالفة علي بن اب -٢
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پيشنماز  تا جايي كه در اغلب اوقات خودشان شورش طغيانگران بر مدينه شدت گرفت 
آن سادگي نيست كه فكر  در اين زمان بود كه صحابه دريافتند مسأله به  1.شدند مي
چون شنيده بودند ، پسنديدند به وحشت افتادند كه نمي از به وجود آمدن فرجامي، كردند مي

لذا به خليفه پيشنهاد كردند تا از حريم ، كه شورشيان قصد دارند خليفه را به قتل برسانند
  .يابد  فاع كنند تا فتنه پايانخويش د

در پي اين برخي از بزرگان صحابه  2.به خاطر او ريخته شود ياما خليفه نپذيرفت كه خون
اش فرستادند كه حسن بن  فرزندانشان را براي حفاظت از خليفه بدون مشورت با او به خانه

در همان روزي كه : است اند و در برخي روايات آمده  علي و عبداهللا بن زبير از آن جمله بوده
شده بود از  حسن بن علي را كه زخمي، ي مظلوم را به شهادت رساندند شورشيان خليفه

، عبداهللا بن زبير ،به همين صورت غير از حسن بن علي 3.ي خليفه به خانه خودش بردند خانه
ز از شدند و حسين بن علي و عبداهللا بن عمر ني محمد بن حاطب و مروان بن حكم نيز زخمي

   4.كردند از خليفه دفاع مي كساني بودند كه 
، بود �عثماننظر خويشاوندي نزديكترين فرد به  از  در آن مصيبت مروان بن حكم كه

  5.آمده بودند �افراد مذكور به دفاع از عثمان است كه  گواهي داده 
ره من پانصد ز: كند علي كسي را نزد عثمان فرستاد و گفت ابن عساكر كه روايت مي

چون تو كاري نكردي كه ، جنگي دارم اجازه دهيد در مقابل شورشيان از تو دفاع كنم
دوست ندارم به سبب ، خداوند تو را جزاي خير دهد: عثمان گفت، ريختن خونت روا باشد

  6.من خوني ريخته شود
از خليفه عثمان  در هنگام محاصره  �كند علي روايات متعددي وجود دارد كه ثابت مي

ي خليفه در  كه شورشيان آب را از خليفه منع كردند و خانواده است و هنگامي ع كرده دفا �

                                           
  .۳/۵۱۵سري اعالم النبالء  -١
  .حتقيق امحد شاكر ۱/۳۹۶مسند امحد ، ۱/۱۶۷فتنة مقتل عثمان  -٢
  .با سند صحيح ۸/۱۲۸الطبقات ابن سعد  -٣
  .۱۷۴/تاريخ خليفه  -٤
  .اسناد آن قوي است ۸۷/اخللفاء الراشدون ، تاريخ االسالم الذهيب -٥
  .۴۰۳/تاريخ دمشق  -٦
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هاشم و بني  آب فرستاد و تعدادي از خدمتكاران بني ي خليفه  علي به خانه، تنگنا قرار گرفت
   1.شدند آنها را به خانه خليفه رساندند و برخي از آنها زخمي اميه 

ي خليفه شدند و او را  ب گرفت و شورشيان وارد خانهحوادث با سرعت هر چه بيشتر شتا
اين خبر در حالي به صحابه رسيد كه بيشترشان در مسجد بودند و چنان ، به شهادت رساندند

خطاب به فرزندان و برادرزادگانش  �علي ، از هوش رفتند بر آنان سخت تمام شد كه 
حسن را ، از شدت ناراحتي عثمان كشته شد؟ و، چگونه با وجود شما بر درب خانه: گفت

و به سينه حسين زد و ابن زبير و ابن طلحه را توبيخ كرد و  2.شده بود سيلي زد كه زخمي
پروردگارا من از دست داشتن ! واي بر شما: گفت اش رفت و مي خشمگين و ناراحت به خانه

  .كنم و همكاري در قتل خليفه بيزاري مي
ه داشت و مشاور و تابع خليفه بود و در موضعي خيرخواهان �آري بدين صورت علي

هرگز از او ، ايستاده و از همه مردم بيشتر از او دفاع كرد �حين فتنه شجاعانه در كنار عثمان 
ليكن ، اختالف خليفه و شورشيان حل شود و صلح كنند  كرد كه ياد نكرد و تالش مي  به بدي

ي خداوند بر آن بود كه خليفه و  دهي ايشان بود و ارا اين مسأله فراتر از توان و اراده
  3.اميرمؤمنان به مقام بلند شهادت كامياب شود

  بي علي و عثمان پيوندهاي ازدواج ميان خانواده -3
آن گونه كه دشمنان اسالم ، مخالفت و تنفري، هاشم و بني اميه هيچ گونه دشمني بين بني

وجود ، از خودشان درآوردند  كنند و داستانهاي دروغيني كه گويي و دروغپردازي مي ياوه
رابطه ، هاشم با بني اميه ي بني نداشته و براي هر فرد منصف و آگاه واضح است كه رابطه

آنان بيش از همه به هم نزديك بودند و نسبت به ، است دوستي و برادري و پسر عمويي بوده 
يكديگر شريك  ي در غم و درد و گرفتار، اند هم محبت و قدرداني و احترام متقابل داشته

يك  هاي  يك جد و شاخه يك پدر و نوادگان  اميه فرزندان  هاشم و بني چون بني، بودند
يك منبع زالل آب و ي صاف  از يك چشمه  اند كه همه درخت قبل و بعد از اسالم بوده

و ي رسول صادق و امين و معلم  هاي دين پاك خداوند را چيدند كه به وسيله خوردند و ميوه
ي صميمي و پيوند  بين ابوسفيان و عباس رابطه، فرستاده بود ي و خاتم انبياء و رسوالنمرب

                                           
  ۵/۶۷اسناد االشراف بالذري  -١
  .۸۷/به نقل از خالفة علي  ۱/۱۲۵االحاد املثاين ، ابن ايب عاصم -٢
  .۸۷/خالفة علي بن ايب طالب  -٣
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قبل از اسالم بين اين دو طائفه . 1دوستي قويي بود كه براي همگان ضرب المثل شده بود
ازدواج عثمان بن عفان و  دو دخترش را به  صاهللا  رسولپيوندهاي ازدواجي برقرار بود و 

  .در آورد، ازدواج ابي العاص بن ربيع كه هر دو از بني اميه بودند دختر ديگرش را به
 صبود و مادرش با عبداهللا پدر پيامبر صي پيامبر عثمان پسر دختر عمه، عالوه بر اين

ام كليم بيضاء ، از أروي دختر كريز بن حبيب بن عبد شمس است و اين زن، دو قلو بودند
بعد از عثمان پسرش أبان بن عثمان با ام ، وه بر اينعال. ي پيامبر بود دختر عبدالمطلب عمه

زيد بن عمرو بن ، ي عثمان نوه. 2ازدواج كرد، كلثوم دختر عبداهللا بن جعفر طيار بن ابي طالب
ي ديگر عثمان به نام محمد بن  ازدواج نمود و نوه، با نوه علي سكينه دختر حسين، عثمان

ازدواج كردند و ام حبيب ، ي ديگر علي سين نوهعبداهللا بن عمرو بن عثمان با فاطمه دختر ح
 صاهللا  رسولهاشم و سردار فرزندان آدم  زن سردار بني، دختر ابي سفيان سردار بني اميه

است و نيز هند دختر ديگر ابوسفيان زن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب  بوده 
تر عبيداهللا بن عباس بن لبابه دخ 3.است هاشم بود كه پسرش محمد از او متولد شده بني

عبدالمطلب با عباس بن علي بن ابي طالب ازدواج كرد و بعد از او لبابه به عقد ازدواج وليد 
   4.ابن ابي سفيان در آمد) ي معاويه برادرزاده(بن عتبه 

رمله دختر محمد بن جعفر طيار بن ابي طالب زن سليمان بن هشام بن عبدالملك اموي  
به  5است او ابوالقاسم بن وليد بن عتبه بن ابي سفيان با او ازدواج كرده است و بعد از  بوده 

ي  است و نوه همين صورت رمله دختر علي زن پسر مروان بن حكم بن ابي العاص بوده 
نام نفيسه دختر زيد بن حسن بن علي بن  ي علي به  مروان بن حكم وليد بن عبدالمالك با نوه

نزد او وفات يافت؛ مادر نفيسه به نام لبابه دختر عبداهللا بن است و  ابي طالب ازدواج كرده 
شاء اهللا براي كسي كه جوياي  نإكنيم و  در اينجا تنها به همين اندازه بسنده مي. 6عباس است

  7.كافي است، حق باشد
                                           

  ۱۴۱/الشيعه و اهل البيت  -١
  .۱۴۱/الشيعه و اهل البيت ، ۸۶/املعارف دينوري  -٢
  .۵۹-۳/۵۸االصابه ، ۵/۱۵طبقات ابن سعد  -٣
  .۱۴۳/لشيعه و اهل البيت ا، ۱۳۳/نسب قريش  -٤
  .۱۴۳/الشيعه و اهل البيت  -٥
  .۵/۲۳۴طبقات ابن سعد -٦
  .۱۴۴/الشيعه و اهل بيت  -٧
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  شي خلفاي راشدين درباره ساقوال علي : ششم
، ثمان و علي ترديدي نيستعمر و ع، در صحت اجماع بر خالفت ابوبكر: گويد مي �علي 

  : فرمايد يكي از آنها مخالفت كند با آيه مخالفت ورزيده كه مي هر كس با 
�m�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^

�s�r�q�po�nl )115/النساء.(  
از راه ضاللت براي (هدايت ) راه(بعد از آن كه ، كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند :يعني 

به (او را به همان جهتي كه ، جز راه مؤمنان در پيش گيرد) راهي(است و  روشن شده) او
و با همان كافراني همدم (گردانيم  است رهنمود مي  دوستش داشته) شود و دوزخ منتهي مي

گردانيم و با آن  و به دوزخش داخل مي) است ايشان را به دوستي گرفته نمائيم كه مي
�.! سوزانيم و دوزخ چه بد جايگاهي است مي �

عليكم بسّنيت و سّنة اخللفاء «: فرمايد مخالفت ورزيده كه مي صي پيامبر  يز با فرمودهن
از سنت من و سنّت خلفاي راشدين  بر شماست كه : (»الّنواجذاشدين املهديني عضوا عليها باالرّ 

  ).يافته پيروي كنيد و با دندانها آن را محكم بگيريد راه
كساني هستند كه به  ، �عثمان و علي ، عمر، ابوبكر، شكي نيست كه خلفاي راشدين

  1.اند خوبي از آنان پيروي كرده
، هر كس ابوبكر را دوست داشته باشد«:گويد سخن ايوب سختياني چه زيبا است كه مي

است و هر كس عمر را دوست داشته باشد آشكارا راهش را پيدا كرده   دين را اقامه كرده
است و هر  يافته  دلش با نور خداوند روشني ، باشدهر كس عثمان را دوست داشته ، است 

  هر كس درباره، است اي محكم چنگ زده  كس علي را دوست داشته باشد به دستگيره
  2»از نفاق پاك و بري است، عقيده و نظر خوبي داشته باشد صاصحاب محمد 

  :گويد شاعر مي 
ـــــــــــا قـــــــــــدوة علًمـــــــــــا   إين رضـــــــــــيت علًي
  وقــــــد رضــــــيت أبــــــا حفــــــص وشــــــيعته

  كمــــا رضــــيت عتيًقــــا صــــاحب الغــــار 
   ومــــا رضــــيت بقتــــل الشــــيخ يف الــــدار

                                           
  .۴/۱۷۶۸الشريعة آّجري  -١
  .۱۷۷۳ – ۴/۱۷۷۲الشريعة  -٢
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  صـــــحابة عنـــــدي قـــــدوة علـــــمكـــــل ال
  إن كنـــــــــــــت تعلـــــــــــــم أين ال أحـــــــــــــبهم

  

  فهــــــل علــــــى ــــــذا القــــــول مــــــن عــــــار 
ـــــــــار    iإال لوجهـــــــــك أعتقـــــــــين مـــــــــن الن

  
 

  :يعني
  نم كه علي در علم الگوي من باشدمن خشنود به آ

  پيامبر را دوست دارميار غار  همانطور كه عتيقِ همراه و
  و ابو حفص و طرفدارانش را دوست دارم

  اش هرگز خشنود نبودم به كشته شدن عثمان در خانه
  همه صحابه براي من الگو هستند

  آيا اين عقيده براي من ننگ است
  داني كه من اينها را فقط به خاطر تو تو مي! خداوندا

  2.دوست دارم پس به همين خاطر از آتش نجاتم ده
 �علي  بسيار خوبو  ي صميمي هر حال داليل قطعي و براهين روشن بر وجود رابطه به

اشاره كرديم  در صفحات گذشته به بخشي از اين روابط حسنه  ،است با خلفاء مشخص بوده 
آنها  ي علي و خلفاي راشدين داليل ديگري نيز به  و براي بهتر و بيشتر روشن شدن رابطه

  .افزائيم مي

  رگان و جوانان بهشتسردار بز -1
: فرمود، آمدند �و عمر �ابوبكر  بودم كه صدر خدمت پيامبر: روايت است �از علي 

اي علي بعد از پيامبر :( 3»بعد النبّيني و املرسلني، يا علي هذان سّيدا كهول اهل اجلّنة و شباا«
  ).بزرگان و جوانان بهشت هستند، اين دو سردار، و رسوالن

  انند ابوبكر و عمر باشمكنم م آرزو مي -2
از كنار گروهي از مدعيان طرفداري علي گذشتم كه شنيدم نسبت به : گويد سويد بن غفله مي

از كنار ، اندكي پيش: لذا نزد علي رفتم و گفتم، گويند ابوبكر و عمر حرفهاي ناشايست مي 

                                           
  ).٥/٢٥٣٦(املصدر نفسه  -١
  .۵/۲۵۳۶مهان منبع  -٢
  .اين اسناد حسن اين حديث صحيح است و، ۶۰۲/ش، املوسعة احلديثية، مسند امحد -٣
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يي كه شايسته حرفها �ي ابوبكر و عمر  ديدم درباره، كردم اي از طرفدارانت عبور مي دسته
اينان جسارت چنين ، كنند معتقد نباشي اينها اظهار مي  اگر تو به آنچه ؟!اين امت نيست ميزنند 

آرزو دارم   ي ابوبكر و عمر اين است كه ام درباره عقيده: گفت �علي، حرفهايي را ندارند
آن لعنت خدا بر كساني كه در خصوص : من هم بتوانم به روش آن دو زندگي كنم و گفت

سپس اشكهايش سرازير شد و گريست و ، پرورانند دو باوري جز خير و نيكي در دل مي
به مسجد رفت و روي منبر نشست و ريش ، درحالي كه دستانش را زير بغل گرفته بود

آنگاه بر پا ايستاد و ، كرد تا مردم جمع شدند سفيدش را در دست گرفته بود و به آن نگاه مي
اي افراد دو سردار قريش و دو  چه شده كه عده: ايراد كرد و فرمود سخنراني كوتاه و رسايي
كنم و به  اند اعالن برائت و بيزاري مي من از آنچه گفته! كنند؟ ياد مي پدر مسلمانان را به بدي 

آن كه دانه را شكافت و  سوگند به ! بدانيد. خاطر آنچه گفتند آنها را مجازات خواهم نمود
دارند و جز فاسقان و افراد پست  نان پرهيزكار آن دو را دوست نميجز مؤم، جان را آفريد

را  صاهللا  رسولآن دو بزرگوار با صداقت و وفاداري . آن دو بزرگوار كينه ندارند نسبت به 
در تمام كارهايش طبق دستور ، كردند همراهي نمودند و امر به معروف و نهي از منكر مي

به رأي ، داد اي كه به نظر آن دو اهميت مي به اندازه صكردند و رسول خدا پيامبر عمل مي
آن دو را دوست داشت كسي را دوست   اي كه اندازه داد و به  كسي ديگر اهميت نمي

در بيماري  صاهللا  رسول، از آن دو راضي بودند  در حالي از دنيا رفت كه صپيامبر، نداشت
پس . مازها امامت مردم را به عهده گيرددستور داد ابوبكر در ن، وفاتش كه نُه روز طول كشيد

را به او سپردند و زكات اموالشان را به او ) خالفت(ي امورشان  از وفات ايشان مؤمنان اداره
ي امور و تحويل گرفتن زكات هر دو با هم است و مردم با رضايت  چون اداره، پرداختند مي

شخصي  من اولين، ني عبدالمطلباجباري با او بيعت كردند و از ب كامل و بدون هيچ گونه 
خواست  به خالفت راضي نبود و دلش مي) ابوبكر(او   در حالي كه، مبودم كه بيعت كرد

بهترين و با  صاهللا  رسولاو پس از   كه! سوگند به خدا، يكي از ما اين كار را بر عهده گيرد 
  .ترين فرد بود فضيلت

در تقوا از ، دلسوزترين فرد بود، ه دلسوزيمهربانترين و از نگا، از نگاه ترحم و مهرباني
تر و در مسلمان شدن از همه جلوتر  ي ايماني از همه با سابقه همه استوارتر و از نظر سابقه

سپس عمر خالفت ، زيست تا آن كه وفات كرد صدر ميان ما با روش و سيرت پيامبر ... بود
از   او نيز قبل از آن كه، ودندرا به عهده گرفت در حالي كه برخي راضي و برخي ناراضي ب

  .همه خالفتش را تأييد و اعالن رضايت كردند، دنيا برود
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ابوبكر امور مسلمانان را رهبري كرد و چنان پيرو و  و به روش صطبق سنّت پيامبر  عمر
  .رو آن دو بود كه بچه شتر پيرو و دنباله روي مادرش است دنباله

كرد و در اجراي دستور و فرمان  ياري مي ومان را به خدا قسم دلسوز و مهربان بود و مظل
. خداوند حق و صداقت را در زبانش قرار داده بود، گران پروايي نداشت خداوندي از مالمت

اسالم را ، خداوند با مسلمان شدن او، زند كرديم فرشته با او حرف مي تا جايي كه گمان مي
و خداوند در دل منافقان ترس  دانيدموجب استواري و قوام دين گرعزّت داد و هجرتش را 

  .است او و در دل مؤمنان محبتش را قرار داده 
، رحمت خدا بر آنها، چه كسي مانند آن دو بزرگوار را سراغ دارد: تا جايي كه فرمود

چون هيچ كس بدون پيروي از آنان به مقام ، آن دو را بپيماييم  خدا به ما توفيق داده كه راه
  .رسد ايشان نمي

هر كس مرا دوست دارد بايد آن دو را دوست بدارد و هر كس آن دو را دوست ! انيدبد
من از چنين فردي بيزارم و اگر كسي را نزد من ، است ندارد گويا با من دشمني و بغض كرده 

اما قبل از اقدام به ، آنها توهين كرده به شديدترين وجه مجازاتش خواهم نمود بياوريد كه به 
بدانيد و آگاه باشيد كه هر كس بعد از اين چنين ، جازات شايسته نيستم چنين جرمي 
قطعاً بر او حد تهمت زننده را جاري خواهم نمود و بدانيد كه بهترين افراد اين ، حرفهايي بزند

از ، كنم را هم معرفي مي  اگر بخواهم سومي، ابوبكر و عمر هستند، صامت بعد از پيامبر
  1.كنم طلب مغفرت ميخداوند براي خود و شما 

  ام او را به نام عثمان بن عفان ناميده  اين عثمان بن علي است كه -3
، هايش افتاده بود روزي جواني را ديدم كه موهاي بلندش بر شانه: گويد ابوسعيد خدري مي

بعد از آن نوجوان زيباتري را كه ، يا دختر  او پسر بود داند كه تا به حال مشكوكم كه  خدا مي
: اين نوجوان كيست؟ گفت! خداوند تو را عافيت دهد: ر علي نشسته بود ديدم و پرسيدمكنا

پسر ديگري دارم كه نامش را ، ام او را با نام عثمان بن عفان ناميده  اين عثمان بن علي است كه
نامگذاري  صام و پسر ديگري دارم كه به نام عباس عموي پيامبر عمر بن خطاب گذاشته

حسن و حسين و ام و  ناميده صمحمد ، نام بهترين مخلوقات ديگر را به  يكي ام و  كرده

                                           
ش ، اللكـــائي، شـــرح اصـــول اعتقـــاد اهـــل الســـنة، ۴۳/النهـــي عـــن ســـب االصـــحاب و مـــا فيـــه مـــن اإلمث و العقـــاب  -١
/۴۴۵۶.  
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و  2سرشان را تراشيد، و براي آنها عقيقه ذبح كرد 1، نامگذاري كرد صاهللا  رسولمحسن را 
به وزن موي آنها صدقه بخشيد و دستور فرمود كه براي ايشان نام انتخاب و آنها را ختنه 

  .3كنيم

 از ياران خيلي نزديـك، صـميمي و خصوصـي رسـول     ش انعمر و عثم، ابوبكر -4
  .بودند صخدا

عمر و عثمان در نزد ، ابوبكر ثابت است كه ، با تواتري كه بر عام و خاص پوشيده نيست
ايشان  و همراهي ي مردم رابطه مصاحبت بسيار بزرگي داشتند و از همه منزلت صاهللا  رسول

قرابت و اند و با هر سه نفر پيوند  بوده و نزديكر بود و بيش از همه به ابيشت صبا پيامبر 
بنابراين دو قضيه قابل . است آنها را ستوده و دوست داشته ، داشت خويشاوندي سببي و نسبي

 صيا اين سه نفر در ظاهر و باطن بر ايمان و عمل صالح در دوران حيات پيامبر ، تصور است
اگر ، بلكه بر خالف اين بودند، اينكه نه يا، اند و بعد از وفاتش ثابت قدم و استوار بوده

خبر بوده  از انحراف ايشان بي صيا پيامبر  :ي دوم را بپذيرم از دو حال خارج نيست فرضيه
رافضه هر كدام از اين دو ، است است و از ترس با آنها سازش و مدارا كرده   يا خبر داشته و

  ؟!اند زده صاهللا  رسولو ايراد را به  ترين طعنه ناشايسته -پناه بر خدا -فرضيه را بپذيريد
  :اند از همين رهگذر است كه گفته

  وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم  فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة
  .ندانستنت مصيبتي است، دانستي اگر نمي: يعني

  .!! مصيبت تو بزرگتر است، دانستي ولي بر خالف حق و حقيقت رفتار كردي و اگر مي
اين ، اند ر ابتداي امر بر ايمانشان استوار بودند ولي بعداً منحرف شدهاگر بپذيريم كه د

فراد امت و بزرگان كه خواص و مشهورترين ا) نعوذ باهللا(رساند  را مي صاهللا  رسولناتواني 
  .ي خود را پس از ايمان آوردن و استقامت منحرف و مرتد شده باشند و اكابر صحابه

اند كه وعده داده دينش را بر تمام اديان غالب و  ت دادهحتّي ناتواني را به خداوند نسب 
! چگونه ممكن است بزرگترين و مهمترين خواص اين دين مرتد شوند؟، پيروز گرداند

ها و ايرادهايي است كه روافض و مبتدعان  اين ادعاها و امثال اينها از بزرگترين طعنه  نعوذباهللا

                                           
  .إسناد آن صحيح است: امحد شاكر گويد، ۷۶۹/ش، ۲/۱۱۵مسند امحد  -١
  .۱۴۱/املختصر من كتاب املوافقة -٢
  .منبع سابق -٣
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: اند امام مالك و ديگر دانشمندان مسلمان گفته ه همانطور ك! نند؟ك وارد مي صاهللا  رسولبر 
پيامبري كه : تا دشمنان اسالم بگويند، است صاهللا  رسولهدف اين مبتدعان طعنه زدن به 

قطعاً ، بود اگر مرد صالح و درستي مي!! ياران بد و نادرستي داشته اصحاب و نادرست بوده 
و دانشمندان و صاحب نظران  لمابه همين دليل ع، بودند اصحابش صالح و نيكوكار مي

  1.هستند) بي دينان(هاي زنديقان  رافضه حاصل دسيسه: گويند مي

  مبني بر تكفير صحابه )شيعيان صفوي( هي ادعا و اعتقاد رافض نتيجه -5
چون با ، شود كافر محسوب مي �امير مؤمنان علي  اقتضاي اصول و مباني مذهب رافضه به

آنان تواتر شريعت  داوند شانه خالي كرده و نيز از ديدگاه از اجراي فرمان خ، سكوت خود
چون آن طور ، گردد اعتبار است و حتّي باطل بودن شريعت و دين اسالم ثابت مي بي  اسالمي
اند و طبق اين  راويان و ناقالن اين دين انسانهاي مرتد و از دين برگشته بوده: گويند كه مي

عمر و ، چرا كه قرآن را ابوبكر، شود بي اعتبار تلقّي مي باورها صحت قرآن زير سؤال رفته و
ترين هدف ياوه  اساسي، اند و آنها بهترين راويان قرآن هستند عثمان جمع آوري و نقل كرده

هرگاه كسي : گويد به همين علّت ابوزرعه رازي مي، سرايان و مدعيان اين مقوله همين است
بدان كه زنديق ، گيرد زند و ايراد مي طعنه مي ص اهللا رسوليكي از اصحاب  را ديديد كه به 

قرآن و سنّت را فقط اصحاب ، حق است صاهللا  رسول، قرآن حق است: چرا كه، است
خدشه دار قطعاً هدف از ايراد بر صحابه لكه دار كردن و ، اند روايت و نقل كرده صپيامبر
ست تا بدين وسيله قرآن و آن مردان بزرگ و گواهان و تأييد كنندگان قرآن و سنت ا كردن

اعتباري و رسوايي  ولي حقيقت اين است كه بي، ي ارزش و اعتبار بياندازند سنّت را از درجه
رو روافض كه در كتابهايشان اعتراف  از اين، 2.به خود اين منحرفان زنديق سزاوارتر است

است و  بوده يهودي  ابن سبأ ) طعنه زدن به اصحاب(اند كه بنيانگذار اين عقيده  كرده
عمر و عثمان و ديگر صحابه را ، جويي و طعن بر ابوبكر اولين كسي كه عيب: اند نوشته

آشكارا آغاز نمود و از آنها اعالن بيزاري كرد و مدعي شد كه علي او را به اين كار دستور 
  3.است  يهودي بوده ابن سبأ ، داده

                                           
 .۲/۹۳۱الشيعة  اصول مذهب، ۴/۱۲۳منهاج السنة  -١
 ۶۹/الكفاية  -٢
  .۲/۹۳۳به نقل از اصول مذهب الشيعة  ۲۰/قسمي ، املقاالت و الفرق -٣
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  خلفاي راشديني حقيقي ميان علي و  قرائن و داليل قطعي رابطه -6
كند  و داليل واقعي در سيره و زندگي امير مؤمنان علي وجود دارد كه ثابت مي قرائن علمي

اين داليل ، است  و دوستانه بوده صميمي �عمر و عثمان ، ي او با برادرانش ابوبكر رابطه
انگر اشاره كرديم كه بي فراوان هستند و متعددند كه ما به برخي از اينها در صفحات گذشته 

، است برگزيده و منتخب بوده ، پيشگام، محبتي صادقانه و صميمانه بين آن دو نسل نو ظهور
با ام كلثوم دختر علي بن ابي طالب است كه  �ازدواج عمر يكي از واضح ترين اين ادله  

  1.انجام گرفت  �توسط اميرمؤمنان علي
، كافرتر باشد) شيطان(بليس از نظر روافض از ا، �عمر فاروق ، جايي كه فاروق اين امت

چون ! است؟  اين ايده موجبات نابودي و انحالل و بطالن مذهب شيعه كنند كه  آيا فكر نمي
ام كلثوم  علي نيز كه ، كافر باشند –كنند  آنطور كه به دروغ ادعا مي –وقتي ابوبكر و عمر 

چرا كه دخترش  -اهللا اعاذنا-يا فاسق است كافر ، كبري را به ازدواج عمر بن خطاب درآورده
چون همبستري كافر با زن مسلمان ) پناه بر خدا(را در اختيار كسي قرار داده كه با او زنا كند 

  2. زناي محض است
، هر فرد عاقل و منصفي كه صادقانه پيامبر و اهل بيت و پيروانش را دوست داشته باشد

صادقانه بين خلفاي راشدين محبت و صميميت ، راهي جز اذعان و اعتراف به حقيقت دوستي
را دشنام  صاهللا  رسول ي احمد بن بويه رافضي صحابه به همين دليل وقتي معز الدوله، ندارد

، »است ازدواج عمر بن خطاب در آورده  علي دخترش ام كلثوم را به «: او گفتند داد به  مي
ي  د و بخش عمدهو توبه كر! من از اين خبر نداشتم: بالفاصله سخت شگفت زده شد و گفت

مالش را صدقه داد و بردگان و كنيزانش را آزاد نمود و بسياري از اموالي را كه به ظلم و 
چون مدتي  3.ستم گرفته بود به صاحبانش برگرداند و آنقدر گريه كرد كه بيهوش شد

طوالني از عمر خويش را در راه ضربه زدن به حيثيت و اعتبار آن بزرگواران پاك سيرت 
اين جرم بزرگ خويش پي برد و علّت اين انحراف بزرگ او هم  بنابراين به ، كردصرف 

  4.هاي رافضه بود فريفته شدن به شبهه

                                           
  .۲/۹۳۲اصول مذهب الشيعة  -١
  .منبع سابق -٢
  .۷/۳۸/۳۹املنتظم  -٣
  .۲/۹۳۷مذهب الشيعة  -٤
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را باطل جلوه دهند و  �اين عمل علي اند كه  بزرگان و سردمداران روافض تالش كرده
از ما  د كه بو) شرمگاهي(آن فرج «: گويند اند كه مي روايت دروغيني به زبان ائمه جعل كرده

ولي با اين كار موضوع را بدتر ، )زهي بي حيايي و گستاخي بي شعورانه(، »! اند؟ غضب كرده
 شخصيتي ترسو و بي �شير خدا و امير مؤمنان علي  -پناه بر خدا - تا جايي كه ، نمودند

اش را نداشته و آنقدر  ت دفاع از ناموس و شرف خانوادهاند كه حتّي جرأ غيرت معرفي كرده
اي دروغگويان (آيا  !گردد خانواده اشمانع عمل زنا با افراد   ترسو و بزدل بوده كه نتوانسته

اين است مدح و توصيف نيك راد مردي چون امير المؤمنين و ) مدعي محبت اهل بيت
  .1! قهرمان اسالم و شجاعترين صحابه؟

از حيثيت و  دفاعاه ردر حقيرترين افراد جانشان را ، اين در حالي است كه در ميان عرب
چه رسد به ، كردند و حاضر به جانفدايي در راه دفاع از حريم خانواده بودند آبرو فدا مي

كه بزرگ و سادات عرب بودند و در نسب از همه باالتر و در غيرت و جوانمردي  هاشمي بني
اهللا  رسولچگونه بر اميرمؤمنان علي و نوه ! اي واي، از همه غيرتمندتر و جوانمردتر بودند

شير ، قهرمان، او كه شجاع، دهند ام كلثوم چنين ايراد بزرگ و عمل زشتي را نسبت مي ص
  .2در مشرق و مغرب بود) شيرخدا(بني غالب و أسداهللا 

اين  ازاند و جهت خالصي  رسد برخي از رافضه به اين توجيه خوشحال نشده به نظر مي
، ام كلثوم دختر علي نبوده: گويند د و ميان ادعاي شگفت انگيزتر مطرح كرده، دليل محكم

از   با اينگونه سخنهاي ساخته و بافته كه 3.كه بدان شكل در آمده بود است اي بلكه جنّي زاده
از افراد طرح كرده باشند كه  نظر خردمندان بي ارزش است و شايد اين ادعا را براي آن عده 

  .ت هستندآيد و غرق در خرافا از مرد و زن جني خوششان نمي 
هاي پيوند محكم و  از ديگر قرائن وجود روابط نزديك بين علي و ديگر خلفا و از نشانه 

همانطور كه ذكر كرديم برخي از  حسن و حسين، مظاهر محبت بين آنان اين است كه علي
تواند فرزندانش  آيا كسي مي، كردند فرزندانشان را به نام ابوبكر و عمر و عثمان نامگذاري مي

                                           
ازدواج  -بـه روشـني آفتـاب    «: براي تفصيل بيشتر در زمينه ازدواج عمـر بـا ام كلثـوم بـه كتـاب      -1

بـراي دريافـت   . ابوبكر بن حسين مراجعه شـود : نوشته» اميرالمومنين عمر با ام كلثوم رضي اهللا عنهما
 www.aqeedeh.com .مراجعه كنيد "كتابخانه عقيده": اين كتاب مي توانيد به سايت 

  .۲/۹۳۷به نقل از اصول مذهب الشيعة  ۸۶/سويدي ، مؤتر النجف -٢
  .۲/۹۳۸به نقل از اصول مذهب الشيعة  ۸۴-۸۳االنوار النغمانية از  -٣
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تواند تحمل كند كه  ا نامهاي بدترين دشمنان كافر و منفورش نامگذاري كند؟ و آيا ميرا ب
اش تكرار شود و  هاي خانه نام بدترين و منفورترين دشمنانش در كنار او و در همه گوشه

  1.اش زمزمه كند اش آنها را با خانواده بارها در خانه
از علي بن ابي ، ان اسالم و مسلمانانتمام صحابه و تابعين و تابعين آنها و ديگر پيشواي

در تمام دوران زندگي در خالفت و بعد از  �عمر و عثمان ، نسبت به ابوبكر �طالب 
در دوران خالفتشان با ، وفاتشان چيزي جز صفا و صميميت و محبت و دوستي بياد نداشتند

اشت و در دوستي گذ آنان احترام مي است و به  مطيع و فرمانبردارشان بوده، محبت متقابل
  .آنان صادق و در اطاعت از آنان مخلص بود نسبت به 

علي هم همراه و جنگاور او بود و جهاد ، كرد هر كدام از آنها در راه خدا جهاد مي
داشت و هر چه را ناپسند  علي هم دوست مي، داشتند ايشان دوست مي هر آنچه ، كرد مي
وقت حوادث و اتفاقات و مسائلي كه پيش آورد و در  ناپسند به حساب مي، دانستند مي
آنها  كردند و او نيز با خير خواهي و دلسوزي دوستانه به  آمد با علي مشورت و رايزني مي مي

  .2گرفت داد تا جايي كه بسياري از كارهايشان با مشورت او صورت مي مشورت مي
د مؤمنان واقعي محبت و اعتقا به ، كردند آنها نيز متقابالً به همين صورت با او رفتار مي 

عمر و عثمان و علي تنها در دل پرهيزكاران اين امت جمع ، دوست داشتن همزمان ابوبكر
شود مگر در دل هوشياران و  محبت عثمان و علي جمع نمي: گويد سفيان ثوري مي. شود مي

ر محبت علي و عثمان د: گويند برخي از مبتدعان مي: گويد انس بن مالك مي. 3برگزيدگان
چون بدون شك خداوند محبت آن دو را در دل ، اند دروغ گفته! شود قلب مؤمن جمع نمي

  4! الحمد اهللا، است ما جمع كرده 

  در قرآن كريم صوصف اصحاب پيامبر: هفتم
  : فرمايد خداوند متعال مي

�m�R�Q�P�O�N�M�LK�J��I�H�G�F�E�DC�B�A
���e�d�c�b�a �̀_�^�]� \[�Z�Y�X�W�V�UT�S

                                           
  .۲/۹۳۸اصول مذهب الشيعة  -١
  .۵/۲۳۱۲آجري ، الشريعة -٢
  .۷/۳۲حلية االولياء  -٣
  اسناد آن صحيح است ۵/۱۲۳۱۲الشريعة  -٤
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�j�i�h�g�f�u�t�s�rq�p�o�n�m�l�k
�}�|�{�z�y�x�w�vl����� ) 29/فتح.(  

محمد فرستاده خدا است و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و 
آنان همواره . بيني ايشان را در حال ركوع و سجود مي. يكديگر مهربان و دلسوزند  نسبت به

هايشان  ايشان بر اثر سجده در پيشاني نهانش. طلبند جويند و رضاي او را مي فضل خداي را مي
توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است ، اين. نمايان است

خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده ) هاي خوشه(هاي  كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
اي كه برزگران را به  گونهه ب، هاي خويش راست ايستاده باشد و سخت نموده و بر ساقه

ايستند و همواره جوانه  آني از حركت بازنمي. اند مؤمنان نيز همين گونه. (آورد شگفت مي
. آورند شوند و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي يابند و بارور مي ها پرورش مي زنند و جوانه مي

را به سبب آنان تا كافران ) كند اين پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي
ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش  خداوند به كساني از ايشان كه. خشمگين كند

  .دهد و پاداش بزرگي را وعده مي
بل و رسيد كه براي تقويت و تأكيد هر چه بيشتر موضوع محبت متقا شايسته به نظر مي

كرام كه در صفحات گذشته  ي دلسوزي و همكاري همه جانبه بين خلفاي راشدين و صحابه
ي  و صحابه صاهللا  رسولچون حاوي ستايش از مقام ، ي كريمه ختم شود ذكر شد با اين آيه

دهد كه سخت گيري و تندي عليه كافران و مهرباني و عطوفت و  بزرگوار است و توضيح مي
و اميد ها و اعمال صالح همراه با اخالص  ترين نشانه مؤمنان از برجستهبه دلسوزي نسبت 

ي اين  در مقدمه. فراوان به فضل و رحمت خداوند متعال از ديگر صفات اصحاب است
به هدف فضل و رضاي خدا قرار دارد و خداوند متعال ، اعمال صالح برپاداشتن نماز فراوان

  :دهد اين ويژگي را به اين صورت توضيح مي
  : �m�\[�Z�Y�X�W�Vl: كه

  ). هايشان نمايان است ي كثرت نماز خواندن در چهره نشانه(
سفيدي و روشني است كه در قيامت در : اند است و گفته به معناي نشانه» سيما«ي  واژه

سعيد بن جبير و طبق ، اين تفسيري است كه حسن بصري، هاي آنان هويدا خواهد بود چهره
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ي  چهره منظور: اند اند و در روايتي ديگر او و ابن عباس گفته روايتي از ابن عباس نقل كرده
   1.منظور از سيما فروتني و تواضع است: زيبا و نوراني آنها در دنياست و نيز مجاهد گويد

چون امكان اين هست كه در دنيا در ، در بين اقوال فوق هيچ منافات و تناقصي نيست
شان نشأت گرفته باشد و در  از تواضع و فروتني  ي آنان نور و زيبايي ظاهر شود كه چهره

  .2ي روشن و نوراني برخوردار باشندآخرت سيما
ها و اهداف پاك اعمالشان را خالصانه براي خدا انجام  صحابه با نيت: گويد ابن كثير مي

دادند و هر كس در مورد زندگي اصحاب مطالعه كند از رفتار وكردارشان به شگفت  مي
  .آيد مي

، ديدند اتحان شام را ميبه من رسيده كه هرگاه نصارا صحابه اي از ف: گويد امام مالك مي
بهترند؟ ) عليه السالم ياران خاص عيسي(اينها از حواريون  سوگند به خدا كه : گفتند مي

كه قطعاً  اند ياد شده چون اين امت در كتابهاي پيشين با بزرگي و احترام ، اند راست گفته
با ذكر نامشان خداوند متعال . بزرگترين و برترين افراد اين امت اصحاب رسول خدا هستند

ي آن نيكان شرافتمند  در كتابهاي آسماني و اخبار و روايات متداول در بين امتها نام و آوازه
  .است را بلند كرده 

�« : فرمايد به همين دليل خداوند مي a`�_�^ «فرمايد و سپس مي : »�c�b
g�f���e�d «هايش را بيرون آورده شاخه: يعني ،»��h«   ياري نموده و محكم

��k�j«: فرمايد است و مي قوي و بلند شده : »��i«: فرمايد نيز مي. است  شده
�n�m�l«) :به همين ). آورد اش راست ايستاده و كشاورزان را به شگفت مي بر ساقه

 صياري نمودند و آنان در رابطه با پيامبر  تأييد و ، را تقويت ، اوصصورت اصحاب پيامبر
��«ي درخت هستند تا  ريشههمانند جوانه و نهال با كشتزار و  rq�p�o«) : با آنان كفار

كافر  3كند كه مبتدعان رافضي استنباط مي از اين آيه   اهللا امام مالك رحمه). را به خشم آورد

                                           
  .۲۹۴-۶/۲۹۲و تفسري القرطيب  ۱۱۱-۲۶/۱۱۰تفسري الطربي  -١
  .٢٦/١١٢تفسري طربي  -٢
اهللا شيعيان علوي نيست و مقصود تمامي علماي اهل سـنت وقتـي    قطعا مقصود امام مالك رحمه -3

مي باشد، اهل سنت با شـيعيان علـوي هـيچ مشـكلي     ) شيعيان صفوي(تكفير شيعه مي كنند، رافضه 
ندارند و تمامي علماي اهل سنت آن ها را مسلمان مي دانند، از مهمترين خصوصيت شيعيان صفوي 

  )مصحح. (دين رضي اهللا عنهم مي باشدتكفير و لعن صحابه بخصوص خلفاي راش
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كينه و حقد به دل آن برگزيدگان بزرگوار  هستند چون دشمن صحابه هستند و نسبت به 
به دليل ، باشد و كينه داشتهصحابه خشم  برو هر كس  لعن و نفرين مي كنندو ايشان را  دارند

اند و  گروهي از علما و صاحب نظران هم امام مالك را تأييد كرده. همين آيه كافر است
�m�z�y�x�w�v�u�t�s:فرمايد سپس خداوند متعال در ادامه مي

|�{�l :» اند وعده داده  ايمان آورده و عمل صالح انجام داده آناني كه خداوند به
ي پروردگار حق و راست است و  پاداشي بزرگ و شرافتمندانه بدهد و قطعاً وعده است كه 

، هرگز تغيير نخواهد كرد و خالف وعده نخواهد شد و هركس راه صحابه را در پيش گيرد
با اين تفاوت كه در فضيلت و پيشي گرفتن و ، گردد از آنها و در حكم آنها محسوب مي

رسد و خداوند از آنان اعالن  كسي ديگر از اين امت نمي، دان تكامل ايماني كه به آن رسيده
  1.است ايشان قرار داده هاي بهشت را جايگاه  رضايت كرده و باغ

ي صحابه  تا كفار را بوسيله: (»rq�p�o«: فرمايد ي خداوند متعال كه مي از فرموده
كساني  ترين حكم و تندترين تهديد و سخت ترين وعيد در حق خطرناك، )به خشم آورد

يا در دلشان كدورتي  اند و  خشم و كينه در دل پرورانيدهاهللا  رسولاصحاب  است كه نسبت به 
ايمان آورده و عمل صالح  خداوند به آنان كه«: فرمايد اين كه خداوند در آخر آيه مي 2.باشد

ه و اي است براي تمام صحاب وعده» .است آمرزش و پاداش بزرگي وعده داده ، اند انجام داده
و به بهشت جاويدان ، اند عمل صالح انجام داده ،با ايمان كه همراه )از اين امت(تمام كساني 

  3.ي الهي براي تمام مؤمنان تا روز قيامت عام است چون اين وعده خواهند رفت،
اهللا  ابن تيميه رحمه. نه بيان تبعيض، ي سابق براي بيان جنس است در اين آيه»  �y«ضمير 

ك اين صفات سخت گيري و تندي عليه كفار و مهرباني و عطوفت نسبت به بدون ش: گفت
با وجود ، اي كه براي به دست آوردن فضل و رضاي خداوند باشد خودشان و ركوع و سجده

كنند تا به  آنها از حالت ضعف شروع مي به طوري كه ، ها در چهره و سيما آثار سجده ي نشانه
ي مغفرت و  مانند كشتزارها و وعده، دنايست ستوار ميحد كمال و قدرت رسيده و راست و ا

بلكه ، همه مدح و ستايش صحابه است و حتي تنها اين صفات كافي نيست، پاداش بزرگ

                                           
  .۶/۳۶۵تفسري ابن كثري  -١
  .۸۶/عبداحلسن العباد، )من هدي االسالم(از بر گرفته شده -٢
  .۱/۷۶اهل السنة من الصحابه  عقيده -٣
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بيشتر سزاوار ، ايشان اين صفات را داشته باشند  ايمان و عمل صالح نيز شرط است و اگر همه 
، شد قرآن در مورد صحابه ذكر نميحتّي اگر اين اوصاف در . مغفرت و آمرزش الهي هستند

آنان با داشتن اين صفات سزاوار مغفرت هستند و در اين آيه سبب   رفت كه باز هم گمان مي
چون هر گاه ، شود بر خالف آن صورتي كه فقط ايمان و عمل ذكر مي، پاداش بيان نشده

  1.استشود علّت حكم  از آن گرفته مي  آنچه، حكم با اسم مشتق مناسبي معلق شود
آنچه در اين بخش گفته شد به طور كل با كالم و سخن قرآن كريم در مورد مهرباني و 

، گيري و تندي با كفار هماهنگ و سازگار است عطوفت صحابه نسبت به همديگر و سخت
كه بين خلفاي راشدين كه برترين صحابه و رهبران امت پس از  آن پيوند محكمي بويژه 

لذا الزم و حتي فرض است كه مؤمنان از روايت ، است رقرار بوده ب، اند وفات پيامبر بوده
دار كردن و مخدوش ساختن  ضعيف و داستانهاي جعلي كه دشمنان اسالم به منظور لكه

آيا روايات دروغين خود بافته و ، به شدت پرهيز كنند، اند تاريخ صدر اسالم ساخته و پرداخته
الم در بين خلفاي راشدين با خيال بافي نقل اساس و واهي كه دشمنان اس داستانهاي بي

اند را بپذيريم و آنچه را در قرآن و احاديث صحيح آمده كه با اقوال علماي مورد  كرده
  ! رد كنيم؟، اعتماد ما موافق است

  : فرمايد ي صحابه و مؤمنان مي خداوند متعال درباره
�m�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�RQ��P�O

�e�d�c�b�a`�_l )63/لانفا.(  
و دلهاي پر از حقد و كينه را به هم (در ميان آنان الفت ايجاد نمود ) خدا بود كه(و 

كردي  نچه در زمين است صرف ميآ  اگر همه) اي كه به گونه، نزديك و مهربان كرد
با هدايت آنان به ايمان و (لي خداوند و .توانستي ميان دلهايشان انس و الفت برقرار سازي نمي

و بر هر (او عزيز و حكيم است   چرا كه، ميانشان انس و الفت انداخت) ادريدوستي و بر
  ).پذيرد كاري توانا و كارش از روي حكمت انجام مي

اين وصف قرآن از حقيقت پيوند دوستي و محبت بين اصحاب و در واقع عنايت و لطف 
نيست و در  خداوند متعال نسبت به آن نسل پاك است كه بشر را در آن هيچ گونه دخالتي

رود كه خداوند به پيامبر  قرآن الفت ومحبت بين صحابه نعمتي از جانب خداوند به شمار مي
است و اين تصوير قرآن از حقيقت صحابه است كه با روايات صحيح  منّت نهاده  ص

                                           
  .۱/۱۵۸منهاج السنة  -١
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شوند كه روايات دروغين و جعلي را ساخته و  سازگار است و بدينصورت كساني رسوا مي
كند كه با آيات قرآن و روايات  ر عين حال عقيده و روش كساني را تأييد مياند و د پرداخته

، پيوند خويشاوندي قطع شدني است: ابن عباس فرمود، منطبق است صصحيح پيامبر 
  1! ايم اما هيچ پيوندي همانند پيوند دلها نديده، شود ها فراموش مي ها و نيكي خوبي

  : گويد شاعر مي
  مولقـــــــــد صـــــــــحبت النـــــــــاس مث خـــــــــرب 

  فــــــــــــــإذا القرابــــــــــــــة ال تقــــــــــــــرب قاطًعــــــــــــــا
  

  وبلـــــــوت مـــــــا وصـــــــلوا مـــــــن األســـــــباب 
  وإذا املــــــــــــــــــودة أقــــــــــــــــــرب األســــــــــــــــــباب

  
 

  :يعني
با مردم نشست و برخواست داشتم و از وضعيت آنان اطالع پيدا كردم و اسباب پيوند و 

  روابط بين شان را آزمودم 
  ، ديدم پيوند خويشاوندي قابل گسيختن است

  2.ك ترين پيوندها استو دوستي قلبي نزدي
  

                                           
  .۴/۱۰۰الدر املنثور يف تفسري املأثور  -١
 .۴/۱۰۰مهان منبع  -٢



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  سومفصل 

بيعت با علي و مهمترين صفات او و روش زندگي او در 
  جامعه

  

 :اين فصل شامل سه مبحث زير مي باشد
  سعليبيعت با :  مبحث اول
  �صفات و قوانين نظام دولت علي، اي ازفضايل پاره :مبحث دوم
و اهتمام او به امر به معروف  �زندگي اجتماعي علي :مبحث سوم

  و نهي از منكر
  



 



 
  مبحث اول
  سبيعت با علي

  �هاي بيعت با علي شيوه: نخست
ي  خليفهكه ماجرا از اين قرار بود ، ي انتخاباتي صورت گرفت بيعت با علي اختياري و به شيوه

همان ، به شهادت رسيد ي شورشي جي و بيگانهرتوسط عوامل خا �راشد عثمان بن عفان 
اي بودند و  آمده و هر كدام از شهر و قبيله از گوشه وكنار ممالك اسالمي  منحرف كه افراد

 هرا مظلومانه و ب �كه سيدنا عثمان  اينها بودند، هيچگونه سابقه خير و خوبي در دين نداشتند
ي سال  توزي در روز جمعه هيجدهم ماه ذي الحجه هاي دروغين و از روي دشمني وكينه بهانه

   1.به قتل رساندند )هجري 35(
، بيعت كردند �كه در مدينه بودند با علي  صپس از اين ماجرا تمام اصحاب پيامبر

او هم مدعي خالفت بود و حتّي تمايل   چون در آن وقت نه كسي از علي برتر بود و نه
به همين دليل خالفت را بعد از اصرار شديد ديگر اصحابي كه . چنداني هم به خالفت نداشت

  .، پذيرفتي بيشتر و فراگير بيمناك بودند بودند و از فتنه نگران
ي جمل و صفين از نقد و اعتراض  به عنوان خليفه بعد از حادثه �با اين حال هم علي 

ها را كينه توزان و دشمنان اسالم از  چون بدون ترديد آتش آن فتنه، نماند در امانبرخي افراد 
ه بود و در فسق و انحراف فرومايه و ناآگاه بارآورد راآنها  كه  ابن سبأ و پيروانش  جمله

كردند و در آن شرايط انتقاد و اعتراض نسبت به  اعتقادي از حق و هدايت از او پيروي مي
  . خالفت وامانت سيدنا علي براي برخي فراهم شد

   2.اند ي بيعت با علي را به شرح ذيل روايت كرده برخي از علماء شيوه
در محاصره  �وقتي كه عثمان: كند دش تا محمد بن حنيفه روايت ميابوبكر خالل با سن

علي از : گويد مي! امير مؤمنان كشته شد: مردي آمد و گفت، قرار داشت همراه علي بودم
چون بيم آن داشتم كه ، او را گرفتم كه نرود: محمد بن حنيفه مي گويد، جاي برخواست

 كهديد ، ي عثمان رفت تا در خانه! بگذار بروممادر  بي: گفت! شورشيان باليي سرش بياوردند
آمدند و ، اش برگشت و درب خانه را بر روي خود قفل كرد به خانه! او به شهادت رسيده بود 

اي داشته  بايد مردم خليفه، اند خليفه را كشته: در زدند و باالخره وارد خانه شدند و گفتند
                                           

 .۳/۳۱الطبقات ابن سعد  -١
  .۲/۶۷۷عقيدة اهل السنة يف الصحابة الكرام  -٢
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چون ، مرا به عنوان خليفه نخواهيد: آنها گفت علي به، باشند و ما كسي از تو سزاوارتر نداريم
به خدا سوگند كسي جز تو  ،هرگز: گفتند، براي من وزير بودن از خالفت بهتر است

، كنيد اگر چنين است و كسي را جز من انتخاب نمي: گفت، ي اين كار سراغ نداريم شايسته
رتيب به مسجد آمد و مردم با اين ت به ، روم به مسجد مي، گيرم بدانيد كه من پنهاني بيعت نمي

  1.او بيعت كردند
اصحاب : از محمد بن حنيفه روايت است، در روايت ديگري از سالم بن ابي جعد

كشته شده و ناگزير بايد ) خليفه(: ميگويد اين مرد: پيش او آمدند و گفتند صاهللا  رسول
ي تو به  ندارد و به اندازهداشته باشند و هيچ كس از تو بيشتر در اسالم سابقه  مسلمانان امامي

چون براي من وزير بودن از امير ، اين كار را نكنيد: علي گفت، نزديك نيست صاهللا  رسول
اگر : گفت، نه بخدا سوگند تا با تو بيعت نكنيم دست بردار نيستيم: گفتند، بودن بهتر است

شايسته نيست كه  خواهيد با من بيعت كنيد بايد در مسجد باشد چون براي فردي مانند من مي
: سالم بن ابي جعد گويد، پنهاني بيعت بگيرد و بيعت با من بايد با رضايت مسلمانان باشد

به نظر من رفتن به مسجد به دليل احتمال غوغا و سر و صدا خوب : عبداهللا بن عباس گفت
در نتيجه به مسجد رفت و مهاجران و ، اما علي بيعت را قبول نكرد مگر در مسجد، نيست

  2.انصار آمدند و مردم بيعت كردند
  :از جمله، هايي است در اين آثار صحيح درسها و پندها و عبرت

اين حقيقت به تواتر از علي ثابت است و ، ياري و از او دفاع كرد را �عثمان ، علي - 1
با سندهاي متعدد و بسياري ثابت است و مروان ، است حتّي بيش از ديگران از او دفاع كرده 

ي  اندازه در ميان مردم هيچ كس به : گويد آنجا كه مي، است  م نيز به اين گواهي دادهبن حك
  3.كرد علي از عثمان دفاع نمي

هم بر آن نداشت  كرد و به دنبال آن نبود و هيچ طعمي علي از قبول خالفت پرهيز مي - 2
 .اش ماند تا آن كه صحابه براي بيعت با او به دنبالش رفتند و در خانه

اهل  انصار و عموم مردم در مدينه با علي بيعت كردند كه ، اعم از مهاجران مام صحابه ت- 3
نيز در ميانشان بودند و آنها بودند كه علي را ) صاحب نظران معتبر و شناخته شده(حل و عقد 

                                           
  .۴۱۵/ابوبكر خالل ، كتاب السنة  -١
  .اند رجال اين اسناد ثقه ۴۱۶/كتاب السنة ايب بكر خالل   -٢
 .۴۶۰/عهد اخللفاء الراشدون، به نقل از تاريخ الذهيب ۲/مالك خالدي ، بيعة علي بن ايب طالب -٣
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ي شورشيان و  اين بيعت به وسيله. تعيين كردند و با اصرار از او خواستند بيعت را قبول كند
 .است كه در روايت ضعيف و جعلي آمده صورت نگرفته  آن طور

چون صحابه علي را براي خالفت در ، در آن زمان علي از همه به خالفت سزاوارتر بود- 4
نظر گرفتند و با اصرار از ايشان خواستند بيعت را قبول كند و تصريح كردند كه كسي از شما 

 .سزاوارتر به اين امر نيست
بينم كه صحابه براي تعيين علي با سرعت هر چه  مين دليل ميبه ه: اهميت خالفت - 5

اگر بيم به خطر افتادن دين : گفت بيشتر اقدام به بيعت با او كردند در حالي كه علي مي
 1.كردم ي ايشان را اجابت نمي خداوند نبود خواسته

كساني  ما اولين: شورشيان با ادعاهاي نادرست بيعت علي را خدشه دار كردند و گفتند- 6
هستيم كه با علي بيعت كرديم و طلحه و زبير با اكراه بيعت نمودند؛ گفتني است كه سخنان 

در حقيقت . وروايات برخي از مورخان در كتابهاي تاريخ هيچ اساس و سند صحيحي ندارد
، علم، ي سيدنا علي فضيلت مردم بعد از ابوبكر عمر و عثمان هيچ كس را نيافتند كه به اندازه

لذا مهاجران و انصار تصميم ، ي طوالني در اسالم و جهاد داشته باشد سابقه، دينداري، تقوا
آنها بر علي فرض بود كه بيعت را قبول كند  قطعي گرفتند كه با علي بيعت كنند و از ديدگاه 

، كردند هاي آنان شود و اگر شتاب زده علي را به عنوان خليفه تعيين نمي و تسليم خواسته
لذا به مصلحت ، آمد پديد مي ه و اختالفات زيادي در گوشه و كنار كشور اسالميقطعاً فتن

مسلمانان بود كه در آن شرايط به بيعت با علي روي آوردند و به همين دليل تمام صحابه هاي 
اما راويان قضيه بيعت با علي و رفتن به بصره با علي را با هم ، حاضر در مدينه بيعت كردند

شكي نيست كه برخي از رفتن به همراه علي به بصره خودداري كردند و مخلوط كردند و 
به همين دليل علي نيز آنها را مجبور به خروج نكرد و ان شاء  2.ي اجتهاد بود يك مسئله  اين

 .اهللا در بحث جنگ جمل بيشتر توضيح خواهيم داد
 ،هادت خليفهبايد از روايات اغراق آميز واقعه نگاراني كه مدعي هستند پس از ش - 7

و مردم در پي كسي بودند كه  بودافقي بن حرب بر امارت غمدينه پنج روز بدون امير ماند و 
از  شورشياني كه : گويند مي، 3كردند برحذر باشيم  اما كسي را پيدا نمي، خالفت را قبول كند

صحيح و  اينها در برابر روايات، بصره آمده بودند از طلحه خواستند كه بيعت را قبول كند

                                           
  .۱۰۵/بيعه علي، يح استاسناد آن صح ۱۳/۱۷۵فتح الباري  -١
  .۲/۳۱۱حممد شرّاب ، املدينة النبوية -٢
  .۴/۴۳۲تاريخ الطربي  -٣
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توانستند شورشيان را از بين  و همان طور كه معروف است صحابه مي 1.معتبر اعتباري ندارد
اين موضوع ، آنان كار گرفته شود  اجازه نداد از نيروي زور و قدرت عليه �ببرند اما عثمان 

قت در حقي، ام ين عفان بيشتر توضيح داده را در كتاب تيسير الكريم المنان في سيره عثمان
وشورشيان نقشي در تعيين علي نداشتند و تنها ، بيعت علي با اختيار و رضايت مسلمانان بوده

 2.از صحابه اي كه در مدينه بودند علي را به عنوان خليفه تعيين كردد آن دسته
  3.حدود يازده روايت و شواهد صحيح در مورد اين بيعت وجود دارد - 8

  به خالفت �سزاوارتر بودن علي : دوم
از معتقدات اهل  �به خالفت بعد از ابوبكر و عمر و عثمان �ي سزاوارتر بودن علي  مسئله

اعتقاد اهل سنّت بر هر مسلماني واجب است علي را چهارمين  به ، سنت و جماعت است
است و به   ي بر حق بداند و اين از مسايل بديهي دين در مورد ترتيب خالفت راشده خليفه

  :است كه عبارتند ري از نصوص شرعي اشاره شده اين مسئله در بسيا 
  : فرمايد خداوند متعال مي - 1

�m�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\
��x�w�vu�t�s�r�q�p�o��n�m�l�k�j�i�h

�d�c�b�a�`�_�~�}�|{��z�yl )55/نور.(  
 دهد ياند وعده م انجام داده ستهيشا يآورده و كارها مانياز شما كه ا يخداوند به كسان

آنها خالفت  انينيشيخواهد كرد، همان گونه كه به پ نيزم يآنان را حكمران رو كه قطعاً
خواهد  دار شهيپابرجا و ر ده،يآنان پسند يرا كه برا ينييو آ نيو د د؛يرا بخش نيزم يرو

پرستند و  يآنچنان كه تنها مرا م كند، يو آرامش مبدل م تيرا به امن نساخت؛ و ترسشا
 .كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقانند يو كسان. هند ساختمن نخوا كيرا شر يزيچ

يكي از كساني است كه در زمين خليفه شد و �اين است كه علي  ي مورد استدالل آيه  نكته
  .خداوند به آنان قدرت داد تا دين را در زمين پابرجا و حاكم گردانند

                                           
  .۱۴۰-۱۳۶/خالد الغيث، استشهاد عثمان و وقعة اجلمل -١
  .۲۴۰/استشهاد عثمان  -٢
  .۱۲۲/بيعة علي  -٣
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ت كه در زمين خليفه شد و ي مورد استدالل آيه اين است كه علي يكي از كساني اس نكته
  .خداوند به آنان قدرت داد تا دين را در زمين پابرجا و حاكم گردانند

عليکم بسّنتی و سّنةاخللفاء الرّاشدين املهدّيني من بعدی « :است فرموده صپيامبر  - 2
 پايبند به سنّت من و سنّت خلفاي راشدين پس ازمن: (1»متّسکوا عليها و عّضوا عليها بالّنواجذ

  .)و بدان چنگ بزنيد و با دندانهاي آسيا آنها را بگيريد، باشيد
ي  فتههدايت يااز سنت من و سنت خلفاي راشدين  بر شماست كه «: فرمايد رسول خدا مي

 1.»بعد از من پيروي كنيد و به آن چنگ زنيد و با دندانهايتان آن را بگيريد
ي اول، علي از ديگران به  صورت استدالل از حديث اين است كه بعد از سه خليفه

امر به معروف و نهي از منكر  يكي از كساني بود كه  تر بود، اين است كه علي  خالفت شايسته
كرد و قوانين الهي را حفظ و نماز را اقامه كرد، زكات داد و در اجراي عدالت و اقامه حق بر 

  .سيرت و روش پيامبر عامل بود
سپس خداوند ، الفت نبوت سي سال استخ«: فرمود صهمچنين رسول خدا  - 3 

از  �تر بودن علي اين حديث اشاره به شايسته 2»دهد پادشاهي را به هر كس بخواهد مي
است و پيامبر   چون خالفت او در پنج سال آخر سي سال خالفت راشده بوده، ديگران است

: گويند است و با استناد به همين حديث صاحب نظران مي مدت سي سال تعيين كرده  ص
  3.از خلفاي راشدين است �علي 

از خلفاي راشدين  �كنند علي برخي گمان مي: به پدرم گفتم: عبداهللا بن احمد فرمود
به علي  صاصحاب رسول خدا، ارزش است اي نادرست و بي اين عقيده: گفت، است نبوده 

رهبري و امارت در حالي كه تحت ، شود آنها را تكذيب كنيم آيا مي، گفتند اميرالمؤمنين مي
حكم قطع دست سارق و رجم و سنگساري زناكاران محصن ، او مسلمانان حج به جا آوردند

  4.دهد انجام مي آيا اين كارها را كسي جز خليفه . را بر پاداشتند؟
حديثي مشهور و از روايت حماد بن سلمه و عبدالوارث ، حديث سفينه: گويد ابن تيميه مي

كه ، است صاهللا  رسولز سعيد بن جمهان از سفينه موالي بن سعيد و عوام بن حوشب ا

                                           
  ).۵/۴۴(؛ترمذی)٤/۲۰۱(سنن ابی داود -١
 حيح ص» حسن«و گويد  ۵/۴۴ترمذي  ۴/۲۰۱سنن ابوداود  ١
  .الباين ۷۴۹ – ۱/۷۴۲الصحيحه  السلسله ۶۴۴۲/طرباين يف الكبري ، ۶۶۵۷/ش ، صحيح ابن حبان -٢
  .۲/۶۸۶اهل السنة و اجلماعه  عقيده -٣
  .۲۳۵/عبداهللا بن حنبل ، السنة -٤
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اند و امام احمد و ديگر  آن را روايت كرده ابوداود و غيره : صاحبان كتابهاي سنن مانند
اند و امام احمد  صاحب نظران در تأييد خالفت خلفاي راشدين چهارگانه به آن استناد كرده

به دليل اختالف  �ي كه در مورد خالفت علياين حديث را ثابت دانسته و از آن عليه كسان
  :گويد امام احمد مي. ست  استدالل كرده، اند توقف كرده، و پراكندگي مردم

ي چهارم قبول نداشته باشد از االغ خودشان گمراهتر  هر كس علي را به عنوان خليفه
  1.كرد است و از ازدواج با چنين افرادي نهي مي

دانيم و  بعد از عثمان خالفت را براي علي ثابت مي :گويد ي طحاويه مي شارح عقيده
، ي زمان خود بود معتقديم بعد از اين كه مردم با او بيعت كردند امام واجب االطاعه و خليفه

همانگونه كه حديث سفينه بر آن داللت دارد و ، آيد وخالفتش جانشيني نبوت به حساب مي
و سپس خداوند پادشاهي را به هر كسي  خالفت نبوت سي سال است«: فرموده صاهللا  رسول

  2.»دهد بخواهد مي
برويد و از ابوسعيد خدري : ابن عباس به من و پسرش علي گفت: گويد عكرمه مي- 4

سپس لباسش را برداشت و ، رفتيم ديديم مشغول ترميم ديواري است: گويد، حديث بشنويد
  ما: گفت. د النبي رسيدنشست و نقل حديث را آغاز نمود تا اينكه به روايت ساخت مسج

در آن حال ، كرد ولي عمار دو تا دو تا خشت حمل مي، داشتيم يك يك خشت برمي
عمار  ويح«: فرمود، زدود در حالي كه خاك را از شانه و دوش او مي، او را ديد صپيامبر
ه سركش افسوس كه عمار را گرو: (»ايل الّنار يدعونه  يدعوهم ايل اجلنة و  الفئة الباغية  تقتله
  ).خوانند آنها او را به جهّنم فرا مي، دهد او آنان را به بهشت دعوت مي در حالي كه ! كشد مي

در روايت مسلم آمده كه . 3برم ها به خداوند پناه مي از فتنه: گفت همواره عمار مي: گويد
: كشيد به عمار گفت اين را زمان حفر خندق در حالي كه به سرش دست مي صاهللا  رسول

پسر سميه برايت متأسفم كه تو را گروه سركش : (1»بؤسي ابن مسية تقتلك فئة باغية و«
  ). خواهد كشت

                                           
  .۲۴/۲۸۶ي اهل سّنت و اجلماعت  به نقل از عقيده، ي ظاهري است اين رساله به صورت خطي در كتاخبانه -١
  )۷۴۹-۱/۷۴۲( سلسلة الصحيحة، ۵۴۵ص، شرح الطحاويه-٢
  .۴۴۷/ش، خباري -٣
 .۲۲۳۵/ش ، مسلم ١
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و  �اين حديث بر صحت امامت علي: گويد ابن تيميه بعد از ذكر حديث فوق مي
دعوت  �اين معناست كه هركس به خالفت علي  وجوب اطاعت از ايشان داللت دارد و به 

هر ، است دعوت كرده ، دعوت دهد به جهنم �جنگ با عليدهد به بهشت و هر كس به 
  .اما اگر بدون تاويل باشد ياغي است، چند براي خودش تاويل داشته باشد

 �ي ما اهل سنت است و طبق اين نظريه كساني كه با علي اين صحيح ترين نظريه
ياغيان آن جنگ  :اند ي ائمه و فقها است و برخي گفته اند و اين عقيده جنگيدند بر خطا بوده

ي  يحيي بن معين امام شافعي را به خاطر استدالل به سيره  كه است و هنگامي ويل كننده بوده تأ
آيا ممكن : ويل كننده جنگيد؟ و گفتأمورد انتقاد قرار داد كه چرا علي با ياغيان ت �علي 

براي ! بر توواي : است طلحه و زبير باهم از گروه باغيان باشند؟ امام احمد در پاسخ گفت
كرد  اقتدا نمي �اگر به سيرت علي : يعني  .شافعي در آن حالت چه كاري ديگر ممكن بود

ابن تيميه  در ادامه . ديگر دليلي از سنّت خلفاي راشدين در مورد جنگ با ياغيان وجود ندارد
  1.ي اهل سنت در اين باره ترديدي ندارند امام احمد و نه هيچيك از ائمه نه : گويد مي

عمار در جنگ صفين در ميان سپاهيان علي كشته شد و قاتالن او در سپاه : اگر بگويند
چطور ممكن است ، اند معاويه بودند و گروهي از اصحاب نيز در ميان سپاه معاويه بوده

كردند به بهشت  آنان گمان مي پاسخ اين است كه ! به جهّنم دعوت دهند؟ صاصحاب پيامبر
بنابراين هيچ مالمت و سرزنشي متوجه آنان ، مسئله مجتهد بودند دهند و در اين دعوت مي

نيست و منظور از دعوت به بهشت دعوت به اسباب و موجبات بهشت يعني اطاعت از امام بر 
در حالي كه علي امام واجب ، كرد اطاعت از علي دعوت مي حق است و عمار آنها را به 

ويلهايشان معذور أبه دليل توجيه و ت، دادند يطاعه بود و كساني كه بر خالف اين دعوت ماإل
  2.بودند

اين : اند علما گفته: گويد مي3»بؤسی ابن مسية تقتلك فئة باغية«: نووي در شرح حديث
، بودند طغيانگربر حق بود و گروه مقابل ايشان  �حديث برهاني آشكار است بر اينكه علي

يكي از معجزات آشكار  تند و در اين روايت لذا گناهكار نيس، اند اما هر دو گروه مجتهد بوده
او را مسلمانان ، عمار كشته خواهد شد: از جمله، از چند جهت مشهود است صپيامبر 

به ، صحابه با هم خواهند جنگيد، كشند ياغي هستند آن دسته كه عمار را مي، خواهند كشت

                                           
  .۴۳۸ – ۴/۴۳۷جمموع الفتاوي  -١
  .۱/۵۴۲فتح الباري  -٢
  ۲۲۳۵/ش ، مسلم -٣
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نايي صبح اتفاق افتاد و اينها همانند روش همه ، دو گروه ياغي و غيرياغي تقسيم خواهند شد
او  سخن او وحي است كه به ، گويد از هوا و هوس سخن نمي اين حديث قول كسي است كه

  1.شود وحي مي
متّرق مارقة عند فرقة من « : فرمود صاز ابوسعيد خدري روايت است كه پيامبر- 5

از ، بين دو گروه از امت من دو گروه خواهد شد كه : (»يقتلها اويل الطائفتني باحلق   املسلمني
تر و نزديك به حق بر عهده  شود كه كشتن آنها را گروه شايسته گاني پيدا مي دين برگشته

مترق مارقة يف فرق من الناس فيلي قتلهم اويل « :در روايتي ديگر آمده و ) خواهد گرفت
شد  در هنگام پراكندگي مسلمانان از دين خارج خواهند بدعت گذاراني:(»  الطائفتني باحلق

  ).تر به حق بر عهده خواهد گرفت كه كشتن آنها را گروه شايسته
در : (» يقتلهم أقرب الطائفتني من احلق  خيرجون علي فرقه خمتلفة«: در روايتي ديگر آمده 

كنند و گروه نزديكتر  شوند كه خروج و شورش مي گروهي پيدا مي، هنگام اختالف و تفرقه
و منظور از  2است �اختالف بين علي و معاويه، اختالف منظور از). كشد به حق آنها را مي

شوند اهل نهروان هستند كه در جنگ صفين در سپاه علي بودند  از دين خارج مي كساني كه 
آن گروه شورش و ، و بعد از اين كه علي و معاويه بر تحكيم دو حكم به توافق رسيدند

سوي كفر از يكديگر سبقت علي و معاويه همچون دو اسب به : خروج كردند و گفتند
همچنين . معاويه زماني كه با علي جنگيد كافر شد و علي با قبول حكميت كافر شد، گرفتند

بنابراين ، در نتيجه گروهي را كه با آنها بودند را كشتند، طلحه و زبير را نيز تكفير كردند
از معجزات  اند و اين شهادت داده كه علي و همراهانش بر حق بوده صگوييم پيامبر مي

اتفاق خواهد افتاد و اتفاق هم افتاد و  اي داده بود كه در آينده  چون خبر از حادثه، پيامبر است
توان گفت  بنابراين مي، است در اين حديث به وضوح خالفت علي مورد تأييد قرار گرفته

  3.اند مخالفان او بر خطا و اشتباه بوده
  
  

                                           
  .۴۱-۱۸/۴۰شرح نووي بر صحيح مسلم  -١
  .۷/۱۶۶شرح مسلم  -٢
  .۲/۶۸۳به نقل از عقيدة اهل السنة  ۷۶-۶۵/ابن قدامه ، منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين -٣
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  ببيعت طلحه و زبير : سوم
كشته شد و مهاجران و انصار از جمله  �در مدينه بودم كه عثمان: گويد ي ميابوبشير عابد

، خواهيم با تو بيعت كنيم اي ابوالحسن مي: طلحه و زبير جمع شدند و نزد علي آمدند و گفتند
من به اين كار نيازي ندارم اما با شما هستم هر : گفت�علي ، زود آماده شو با تو بيعت كنيم

كسي جز : او را انتخاب كردند و گفتند! به خدا سوگند. د حرفي ندارمكس را انتخاب كردي
ي آنان  همه: گويد ي همين روايت مي و در ادامه 1تا آخر روايت... تو را انتخاب نخواهيم كرد

روايات در اين باره بسيار است و برخي را ابن جرير طبري در . بعيت كردند �با علي 
ي صحابه بدون استثناء با علي بيعت  ر اين دارد همهاست كه داللت ب تاريخش نقل كرده

  .2كردند
صحيح ، طلحه و زبير با اكراه و ناراضي بيعت كردند: و اين كه در برخي روايات آمده 

در روايت طبري از قول عوف بن ابو . 3كند نيست و روايات صحيح خالف اين را اثبات مي
دستت را : علي آمد و به طلحه گفت: گفت ابن سيرين مي دهم كه من گواهي مي: مدهآ جميله

علي ، دستت را بده، تو امير مؤمناني، تو سزاوارتري:طلحه گفت ، بده كه با تو بيعت كنم
نزد ابوموسي رفتم و : از عبد خير خيواني نقل شده. 4دستش را به طلحه داد و با او بيعت كرد

  .5آري:پرسيدم آيا طلحه و زبير با علي بيعت كردند؟ گفت 
: گويند ادعاي آناني كه مي: گويد امام محّقق ابن العربي به صراحت مي مانگونه كه ه

شود كه هرگز چنين  يادآور مي اند باطل است و  طلحه و زبير با اكراه و اجبار بيعت كرده
است و حتي شايسته نيست كه به شخصيت  ي مقام و شخصيت آن دو نبوده  چيزي شايسته

اگر : گويد ابن العربي مي. كه بزور از كسي بيعت گرفته باشد علي چنين نسبتي داده شود
اين اجتهادي مردود است و هر كس  -شود يك و دو نفر بيعت منعقد و كامل مي  با: بگويند

شرعاً بايد بيعت . شود واجب مي شبيعت، بعد از بيعت كنندگان اوليه با او بيعت كرده باشد
آن دو بيعت نكردند هيچ تأثيري به حال آنها و   كه حتي اگر فرض را بر اين بگيريم، كرد مي

                                           
، حمب الدين خطيب» االسالم االولون محله رساله«است وكتاب  اسناد اين روايت حسن لغريه ۵/۴۴۹تاريخ طربي  -١

  .۵۷ص 
  .۲/۵۹/۷۵حتقيق مواقف الصحابة  -٢
  .۲۳۶/االنتصار للصحب و اآلل  -٣
  .٢٣٦/االنتصار للصحب و االل  ٥/٤٥٦تاريخ الطربي  -٤
 .۵/۵۴تاريخ الطربي  -٥
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دستي فلج : (1»يتم يد شالء و امر ال«: است و اين كه در برخي روايت آمده بيعت علي نداشته 
آن اصابت كرده بود از كار  كه در جنگ احد براي دفاع از پيامبر بر اثر تيرهاي زيادي كه به 

است كه فكر كرده  اين روايت را كسي ساخته ). و خالفتي كه كامل نخواهد شد –افتاد 
اگر اعتراض كنند كه ، اين حقيقت ندارد در حالي كه ، اولين بيعت كننده با علي است  طلحه

: پاسخ اين است كه، در حالي بيعت كردم كه شمشير روي گردنم گذاشته بودند: طلحه گفته
» القفا«ي  را به جاي واژه2»يقض«ي  زيرا واژه، اي است اين روايت جعلي و دروغ نسنجيده

، »هوي«و » الهوي«ي  مانند واژه. ي قريش نه لهجه، ي هذيل است اين لهجه است كه  بكار برده 
چون دست ، اين هيچ ربطي به موضوع ندارد) دست فلج: (»يد شالء«اند  اما اين كه گفته

گردد  نين دستي كامل ميبا چ لذا چنين كار مهمي، طلحه در راه خدا و به دفاع پيامبر فلج شد
وانگهي حاكميت به همان صورت و شكل خود كامل ، شود و از هر ناخوشايندي حفظ مي

  3.گرديد و حكم علي بعد از آن به اجرا درآمد
اساس  ترديدي نيست كه روايات بيعت اجباري طلحه و زبير در كتابهاي تاريخ باطل و بي

از 5در روايتي صحيح ابن حجر، اند عت كردهطبق روايات صحيح هر دو بدون اكراه بي 4.است
چون با آنها مشورت و رايزني  �طلحه و زبير ، است كه عايشه طريق احنف بن قيس آمده 

  .6.به او دستور دادند كه با علي بيعت كند، كرد كه با چه كسي بعد از عثمان بيعت كند
ت و سخت گيري و احكام قرآن و سّن ي فضيلت و پايبندي علي به  بدون ترديد سابقه

ي  براي كسي دروازه، ها و دستور به تطبيق احكام شرعي در سخنراني، آنها تعهد در عمل به 

                                           
و چون دست راستش بر اثر تريهـاي جنـگ احـد ، اولني كسي بوده كه با علي بيعت كرده اينكه طلحه است به اشاره -١

تــاريخ . و در برخــي روايــات آمــده كــه مــردي ايــن حــرف را زد كــه خالفــت علــي بــه ايــت خنواهــد رســيد، فلــج شــده بــود
   .۷/۲۳۷و البداية و النهاية ۵/۴۵۷الطربي 

بــه ضــم در لغــت طــي بــه معنــاي : و ابــن كثــري مــي گويــد ۴/۹۴النهايــه ، اين لعنــت بــين طــي اســت و نيــز گفتــه شــده -٢
مين نيـز بــه مهــني  و گفتــه شـده در زبــان هـذيل بــه معنــاي مششـمري اســت و برخـي از طوائــف ۴/۲۳۴مششـري اســت النهايـه 

  .۲/۳۵۴اند لسان العرب  بكار برده
  .۱۴۹-۱۴۸/صم العواصم من القوا -٣
  .۱۴۱/استشهاد عثمان  -٤
 .۱۳/۳۸فتح الباري  -٥
صحيح است جبز عمـر بـن جـاوان كـه ، رجال اين روايت ۱۱/۱۱۸املنصف ابن ايب شيبه ، ۱۴۱/استشهاد عثمان  -٦

  .است صحيح دانسته ۵۷-۱۳/۳۴مقبول است واين حجر اين روايت را در فتح 
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علي بعد از شهادت عثمان : توان گفت ميگذارد و  طعنه و ايراد بر خالفت علي را باز نمي
چون علي جزء شش نفري بود كه عمر آنها را براي ، كانديداي اصلح براي خالفت بود

گيري  فت پيشنهاد كرده بود و در آن زمان بعد از آن كه چهار نفر از شش نفر كنارهخال
اين دو نفر  علي و عثمان تنها به عنوان كانديداي خالفت باقي ماندند و فرصت را به ، كردند

  دادند و اين نوعي اجماع بود كه توسط آن شورا منعقد گرديد و اين بدين معني است كه
او را بر   اهالي مدينه علي شايسته ترين فرد به خالفت بود و آنگاه كه  ،اگر عثمان نباشد

در واقع صالحتيش به خالفت تعيين شده بود و بدون ترديد در آن ، ديگران ترجيح دادند
چون او از ، شرايط از ديگر اصحاب باقي مانده در قيد حيات به خالفت شايسته تر بود

، عالوه بر اين، بود صشگام و پسر عمو و داماد پيامبر مسلمانان با سابقه و از مهاجران پي
، با هوش، فضيلت و صالحيت علي براي كسي پوشيده و قابل انكار نبود و او فردي شجاع

خردمند و متخصص در مسائل قضايي نادر بود و در موضعگيريهاي خود قاطع و با اراده و در 
بسيار دورانديش و سنجيده عمل در بررسي كارها ، دفاع از حق محكم و با صالبت بود

او تنها كانديداي بال منازع  تمام موارد فوق و ديگر موارد موجب شده بود كه ، آري. كرد مي
به اجماع  �در نتيجه خالفت علي ، ي حساس زماني باشد امامت مسلمانان در آن برهه

  1.مهاجران و انصار مورد تأييد قرار گرفت

  ماع صحابهبا اج ستأييد خالفت علي: چهارم
ي  خليفه، به دليل بيعت مهاجران و انصار با ايشان، به اجماع اهل سنت علي پس از عثمان

علم و ، ي او در ايمان مسلمانان بوده و به دليل برتري علي از اصحاب باقي مانده و سابقه
مناقب و ويژگيهاي بارز ، محبوبيتش نزد خدا و رسول، صخويشاوندي با پيامبر، دانش وافر

و منزلت  صشباهت رفتار و كردار او با پيامبر، سوابق و شرافت، فضايل، شجاعت، واالو 
از اصحاب كه  مهاجران و انصار او را به خالفت تعيين كردند و آن دسته، وااليي كه داشت

بنابراين در آن زمان امام بر حق و به تمام معنا ، اجماع با او بيعت كردند در مدينه بودند به 
سلمين بود و اطاعت او بر ديگر مسلمانان واجب و خروج و شورش عليه وي حرام ي م خليفه

  :از جمله، اند اجماع بر تأييد خالفت علي را بسياري از علما نقل كرده. بود
اجماع تمام صحابه اي كه در آن زمان در مدينه و صادقانه بر  به ، طبق روايت ابن سعد - 1

اي درخشان وطوالني داشتند؛ علي به عنوان خليفه تعيين  دين استوار بودند و در اسالم سابقه

                                           
  .۹۲-۲/۹۱حتقيق مواقف الصحابه يف الفتنة  -١
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در فرداي همان روزي كه سيدنا عثمان به شهادت : گويد وي مي، شد و با او بيعت كردند
سعيد بن زيد بن ، سعد بن ابي وقاص، زبير، طلحه، با علي به عنوان خليفه بيعت كردند، رسيد

محمد بن ، ابو ايوب انصاري، هل بن حنيفس، اسامه بن زيد، ياسر عمار بن، عمر بن نفيل
  1.خزيمه بن ثابت و تمام كساني كه در مدينه بودند با علي بيعت كردند، زيد بن ثابت، مسلمه
از عوف ، از محمد بن راشد، امام احمد با اسنادش از عبدالرزاق: نويسد ابن قدامه مي- 2

ابوموسي به  د كه گويا به ز اي حرف مي نزد حسن بودم مردي به گونه: كند كه روايت مي
! سبحان اهللا: حسن خشمگين شد و گفت، گيرد از علي پيروي كرده بود ايراد مي دليل آنكه 

آيا پيروي ابوموسي از علي ، امير مؤمنان عثمان به قتل رسيد و مسلمانان با علي بيعت كردند
2ايرادي دارد؟ 
 

چرا كه صحابه ، دانيم را ثابت ميامامت علي را بعد از عثمان : ابوالحسن اشعري گويد - 3
چون در آن زمان كسي از اهل شورا باقي نمانده ، اهل حل و عقد بودند او را تعيين كردند كه 

و همه به دليل فضيلت و عدالتش او را تأييد كردند و اينكه علي در زمان خلفاي راشدين 
دانست وقتش  بود كه ميكرد بدان علت  وقتي از اين كار امتناع مي، كرد ادعاي خالفت نمي

كرد و در كارش دريغي نكرد و به  نرسيده و آن گاه كه وقتش رسيد آشكارا اعالن مي
ي محكم و عمل به حق عمل كرد و به روش خلفاي پيش از خود كه  ي خود با اراده وظيفه

خالفت ، در حقيقت پيشوايان عدالت و استوار بر راه حق و عامل به قرآن و سنت بودند
اجماع   بنابراين تمام اهل سنّت بر عدالت و فضيلت خلفاي چهارگانه، را انجام دادراشده 

  3.خداوند از همه راضي باد. دارند
از  علي كه، وقتي كه ميان اصحاب اختالف بوجود آمد: گويد ابو نعيم اصفهاني مي - 4

بود كه چنين  ياري دهنده و اهل غيرت براي اسالم بود و اتفاق امت بر اين، پيشگامان هجرت
كه در دين و دنيا دارند مقدم هستند و در مورد فضيلت و اولويت آنها  كساني به خاطر تقدمي

از  در حالي از دنيا رفت كه صافرادي بود كه رسول خدا  نزاع و اختالفي نيست و و ازجمله
او  ومنافقان بادارند  مؤمنان او را دوست مي، ي بهشت داده بود آنها راضي بود و به ايشان مژده

از همه محبوب تر بود و اين كه كساني قبل از او  كند كه يكنند و كسي انكار نم دشمني مي

                                           
  .۳/۳۱الطبقات الكربي  -١
  .۲/۶۱۹ي اهل سنت يف الصحابه  به نقل از عقيده ۷۸-۷۷/منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين  -٢
  ١/٣٤٦اإلبانة من اصول الديانة ومقاالت االسالميني  -٣
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ضيه در ميان اين ق چون شبيه، آورد خالفت را به عهده گرفتند مقام و منزلت او را پايين نمي
�m�F�E�D�C�B�A: فرمايد خداوند متعال مي، انبياء و رسوالن نيز وجود دارد

�I� HG�X�W��V�U�T�S�R�QP�O�N� ML� �K�J
�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�ZY

�{�z�y�x�w�v��u�t�s�r�q�po�n�m�l�k�jl ) بقره
253(  

بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري ) كه نام برخي از آنان گذشت(اين پيغمبران 
عيسي پسر مريم  خداوند با برخي از آنان سخن گفت و بعضي را درجاتي برتر داد و به. داديم

اگر خداوند . تقويت و تأييد نموديم) يعني جبرئيل(القدس  معجزاتي داديم و او را با روح
هاي روشني كه به  به دنبال نشانه، آمدند خواست كساني كه بعد از اين پيغمبران مي مي

نمودند به مقتضاي  و هدايت راستين و دين حقي را كه دريافت مي(رسيد  آنان مي) دست(
يكديگر  با) ورزيدند و آوردند و اختالفي نمي ايشان ايمان مي همه، ين هدايت و دينيچن

اختالف ورزيدند و بعضي ايمان آوردند و برخي ) بنا به خواست خدا(ليكن .جنگيدند نمي
ولي خداوند ، خاستند جنگيدند و به ستيز نمي خواست با هم نمي اگر خدا مي. كافر شدند
  .دهد انجام مي) داند روي حكمتي كه خود مياز (خواهد  آنچه را مي

كاهد و فضيلت  از مقام و منزلت آنان نمي، لذا برتري دادن برخي نسبت به برخي ديگر
يك نفر  فضايل ، يك نفر هرگز به معناي نفي آن فضيلت از كسان ديگران نيست دادن 

ت كه رسوالن اين در حالي اس. موجب پايين آوردن مقام و فضيلت كسي ديگر نخواهد شد
 . بندگان برگزيده و بهترين مخلوقات خداوند هستند

زاهد و پايبند ، پارسا، فردي عادلرا ي سخن اين كه بعد از سيدنا عثمان خالفت  خالصه   
تا آن كه ، به عهده گرفت و ايفاي وظيفه نمود، و اصحابش صاهللا  رسولبه سيرت و سنّت 

مردم و  حاليكه هدايت كننده و هدايت يافته بود را نصيب او كرد در خداوند متعال شهادت
  1.كرد را به راه روشن هدايت و صراط مستقيم رهبري مي

پيروان حق وعدالت بر صحت تعيين علي بر خالفت پس : گويد ابو منصور بغدادي مي- 5
2.اند از عثمان اجماع كرده

 

                                           
  .۳۶۱-۳۶۰./كتاب االمامة و الرد علي الرافضة  -١
  .۲۸۷-۲۸۶/كتاب اصول الدين   -٢
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به ي زمان خود شهيد شد و برترين صحا، عثمان به پيمانش وفا كرد: گويد زهري مي- 6
باز مسئوليت خالفت را ، علي رغم اين، بود و بعد از او علي از همه به خالفت شايسته تر بود

1.به عهده نگرفت، بدون بيعت اعضاي شورا وديگر مردم با او
 

همانند ابوبكر طبق  �عثمان و علي ، اثبات خالفت عمر: گويد عبدالملك جويني مي- 7
يك روايت متواتر و اجماع قطعي است و سخن كسي  مت هرشرايط بوده و مرجع اثبات اما

چون امامت با مخالفت ، است اعتبار ندارد خالفت علي با اجماع منعقد نشده : گويد كه مي
2.ها به خاطر امور ديگر شعله ور گرديد بلكه فتنه، او سپرده نشد كسي به 

 

مسلمانان ) خودجوش(اع ي اجم به وسيله، بيعت با علي: گويد ابو عبداهللا بن بطه مي- 8
اش كسي را  يا طايفه  ي شمشير منعقد گرديد و علي كسي را براي بيعت دعوت نداد و بوسيله

وادار به بيعت نكرد و خالفت را با جانش شرافت بخشيده و زينت بخشيد و لباس زيبايي را با 
، زد آن سرباز مي عدالت بر آن پوشاند و با بزرگواريش مقام آن را بلندتر نمود و او از قبول

 .3مجبورش كردند و از آن روي برگرداند اما مسلمانان وادارش كردند كه قبول كند
را براي خالفت تعيين كردند و سپس  �اجماع ابوبكر مسلمانان به : گويد غزالي مي- 9

ابوبكر عمر را پيشنهاد كرد و مسلمانان با اجماع او را تأييد كردند و بعد از آن به ترتيب بر 
يافتگان  هرگز جايز نيست كسي گمان كند آن تربيت. خالفت عثمان و علي اجماع نمودند

خيانت در دين خدا را روا بدارند و به خاطر اهداف و اغراض شخصي اقدام به  صپيامبر
چنين خيانتي بزرگ كرده باشند و اجماعشان بر اين امر از نيكوترين و معتبرترين مسائلي 

دانند و از بررسي روايت و احاديث براي ما  شان مي به ترتيب خالفت است كه فضيلت آنان را
4.است مستند و مستدل بوده ، شود كه عملكرد صحابه و اهل اجماع در اين ترتيب روشن مي

 

، وفات يافت صوقتي تقدير الهي عملي شد و پيامبر: گويد ابوبكر ابن العربي مي-10
اي  نخواهند شد و بندگان خدا نياز به خليفه مشخص بود كه مردم بدون رهبر و خليفه رها

اي تعيين نمايند و از آنجايي  دارند و بر آنان فرض است كه تحقيق كنند و براي خود خليفه
داراي مقام و شخصيتي همانند ، تقوا و دينداري، ي اول كسي در علم كه بعد از سه خليفه

                                           
  .۱۹۳/د االعتقا -١
  ٣٦٣-٣٤٢ص ، کتاب االرشاد الی قواطع األدّلة يف اصول االعتقاد  -٢
  .۲/۶۹۲عقيدة اهل السنة ، ۲/۳۴۶سفاريين ، لوامع االنوار البهيه -٣
  .۱۵۴/االقتصاد يف االعتقاد  -٤
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، كردند بيعت نمي �تابزده با علي بيعت با او منعقد گرديد و اگر ش، ي چهارم نبود خليفه
به همين ، يافت و قابل كنترل نبود ي فتنه و آشوب شورشيان منحرف گسترش مي قطعاً دايره

، ديد را انتخاب كردند و علي قبول خالفت را بر خود فرض مي �دليل مهاجران وانصار علي
 .1لذا قبول كرد و بعنوان خليفه تعيين گرديد

 �با عثمان �اتفاق آراء بعد از عمر به  صاهللا  رسولاصحاب  :گويد ابن تيميه مي-11
از سنت من و سنت  بر شماست كه «: ثابت است كه فرمود صبيعت كردند و از پيامبر 

آن چنگ زنيد و آن را محكم  بعد از من پيروي كنيد و به  ي هدايت يافتهخلفاي راشدين 
و ) بدعت در دين(چرا كه هر نو پيدايي  ،از امور نوپيدا دوري كنيد  بگيريد و بر شماست كه

است و  آخرين نفر از خلفاي چهارگانه راشد راهيافته  �و اميرمؤمنان علي 2.»گمراهي است 
، ابوبكر  اتفاق نظر دارند كه... اميران و فرماندهان و، عابدان، عموم اهل سنت اعم از علماء

 .اند بوده تههدايت يافبه ترتيب خلفاي راشد و  �عثمان و علي ، عمر
) هجري 35(ي سال  بعد از شهادت عثمان در اوائل ذي حجه: گويد ابن حجر مي-12

مهاجرين و انصار و تمام آناني كه در مدينه بودند با علي بيعت كردند و علي ماجراي بيعتش 
، همه بيعتش را پذيرفتند جز معاويه كه در شام بود، ها نوشت ي گوشه و كنار شهر را به همه

  3.تيجه آن حوادث پيش آمددر ن
شود اين است كه خالفت علي با توجه به شايستگي و  از روايات استنباط مي آنچه 

است وسيدنا  به تأييد اجماع رسيده ، �سزاوارتر بودن او و صحت آن بعد از شهادت عثمان
  .4، در شرايط شايسته و در زمان مناسب به خالفت رسيد �علي
  :اند از چند جهت اعتراض كرده �الفت عليبرخي بر وقوع اجماع بر خ 
اسامه بن زيد ، ابن عمر، محمد بن مسلمه، برخي از صحابه مانند سعد بن ابي وقاص -)1(

  5.بيعت نكردند �و امثال اينها با علي
اين بود كه قاتالن عثمان قصاص  بيعتشان مشروط به ، كساني كه بيعت كردند -)2(
6.شوند

 

                                           
  .۱۴۲/العواصم من القواصم  -١
  حسن و صحيح است، ۵/۴۴ترمذي ، ۴/۲۰۱سنن ابوداود  -٢
  .۷/۷۲فتح الباري  -٣
  ٢/٦٩٣ بةيف الصحا عةاهل السنة واجلما ةعقيد -٤
 .۱۴۷ –۱۴۶/م و القواصم العواص -5
  .منبع سابق -٦
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   1.نه تنها با او بيعت نكردند بلكه با او جنگيدند –طرفدارانش معاويه و  –شاميان  -)3(
يا  اعتبار اين اعتراضات در حدي نيست كه صحت اجماع مذكور را زير سؤال ببرد و 

  ، چون از چند جهت مردود است، تعارضي داشته باشد
از  زيرا صحابه ، از بيعت علي نادرست است ادعاي تخلف گروهي از صحابه : جهت اول

ياري علي در جنگهايي كه با مسلمانان داشته  فقط برخي از ، بيعت تخلف نورزيدند
يك طبق اجتهاد خود عمل كرد و كار خود  اجتهادي بود و هر چون مسأله، خودداري كردند

  2.دانست را درست مي
مردم در شهرهاي مختلف پراكنده  �بعد از شهادت عثمان: ابن خلدون گفته اما آنچه 

برخي ، دو گروه در زمان بيعت در مدينه بودند، ر بيعت با علي شركت نداشتندبودند و د
سعيد و ابن عمر تا جمع شدن صاحب نظران و توافق بر يك امام از بيعت ، مانند سعد

  3.خودداري كردند
چون طبق روايت ابن سعد ، آميز و نادرست است ي ابن خلدون مبالغه  در حقيقت نوشته

ابن خلدون نام برده كه با  سعد بن ابي وقاص وديگر صحابه اي را كه، هغير 4ذهبي، ابن حبان
صحابه اي كه در مدينه حضور داشتند به  علي بيعت كردند چون همانطور كه گفته شد تمامي

تابعين حاضر در مدينه به صحت : به دليل آن كه خود ابن خلدون نوشته. اجماع بيعت كردند 
آميز  اند؛ اين ادعا مبالغه از او بر مسلمانان تصريح كرده بيعت با علي و واجب بودن اطاعت

هاي ابن خلدون را نقل كردم كه بسياري از نويسندگان و  است و من تنها بدين علت نوشته
  .اند هايش استناد كرده محققان به نوشته

تعيين خليفه و پيشوا واجب و امري اجتناب ناپذير است و به تأخير انداختن : جهت دوم
امر تا حضور و توافق تمام امت محال و بسيار مشكل است و هر آنچه كه منجر به چنين اين 

  5.به دليل فساد و تباهي حاصل از آن منتفي است، چيزي شود

                                           
  .۲/۶۹۵اهل السنة و اجلماعة يف الصحابة  عقيدة -١
  .۱۴۷/العواصم من القواصم ، ۲۳۴-۲۳۳/باقالين ، التمهيد -٢
  .۲۱۴/املقدمة  -٣
عبداهللا بن سبأ و أثره يف احـداث الفتنـة يف صـدر االسـالم  ۱/۱۴ دول االسالم، ۲/۲۶۸الثقات ، ۳/۳۱الطبقات  -٤
/۱۷۱-۱۷۲.  
  .نقل از عقيدة اهل السنة ۷۷-۷۶/منهاج القاصدين يف فضل اخللفاء الراشدين  -٥
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از انصار و غيره  جايي كه بيعت با بيعت عمر و ابوعبيده و حاضران در سقفيه : جهت سوم
دينه منعقد گرديد و عدم حضور علي و ديگر صحابه ي حاضر در م، بدون حضور عثمان

، كند حتّي اگر كسي ديگر هم با او بيعت نكرد اي بر آن اجماع وارد نمي بعضي خدشه
به : گويد لذا حسن بصري مي، بنابراين عدم حضور تعدادي در بيعت با علي هم اشكالي ندارد

  1.! خدا سوگند بيعت با علي همانند بيعت با ابوبكر و عمر بود
دعاي اينكه بيعت به شرط قصاص قاتالن عثمان از سوي برخي بيعت ا: جهت چهارم

، شرط بيعت آنها تنها اين بود كه به حق حكم كند، كنندگان صورت گرفته صحيح نيست
بدين صورت كه مدعي خون و افراد خواسته شده را حاضر كند و ادعا مطرح شود و متهم از 

قاضي ، دد و پس از بررسي جوانب قضيهخودش دفاع كند و داليل در حضور قاضي ارائه گر
ولي آنطور كه در روايات آمده طلحه و زبير و برخي صحابه رضوان  2، حكم را صادر كند

سند اين روايت ضعيف است و متن آن ، ي حدود بيعت كردند اهللا عليهم مشروط بر اقامه
برخي  :ر روايات آمدهاگر اعتراض كنند كه د: گويد و ابن العربي در اين باره مي 3.ايراد دارد

: در جواب بايد گفت، با علي بر اين شرط بيعت كنيد كه قاتالن عثمان را قصاص كند: گفتند
  4.اين شرط صحيح نيست و اعتبار ندارد

بلكه به خاطر اجراي حد شرعي ، اختالف معاويه و علي بر سر خالفت نبود: جهت پنجم
كرد كه  گمان مي �داشتند و معاويه مشاركت  �بر كساني بود كه در قتل سيدنا عثمان 
او در اجتهادي كه به خطا : گوييم به همين علت مي، كارش درست و اجتهادش صحيح است

طبق روايات صحيح مخالفت معاويه با علي بر سر انتقام از  5، يك پاداش دارد  است رفته 
ه حقانيت كرد و حتي ب است و هرگز به خاطر خالفت مخالفت نمي قاتالن عثمان بوده 

، رفتم �با گروهي از مردم نزد معاويه : گويد ابو مسلم خوالني مي، خالفتش معترف بود
كني صالحيت و شايستگي او را داري؟  چرا با علي مخالفت كردي؟ آيا فكر مي: گفتند
دانيد  ليكن مگر شما نمي، دانم كه همتاي او نيستم و او از من بهتر است مي، نه به خدا: گفت
او هستم؟ پيش علي برويد ) خونخواه(اند و من پسر عمو و ولي دم مان را مظلومانه كشتهكه عث

آنها پيش علي : گويد، شوم من هم تسليم مي، قاتالن عثمان را به من تحويل دهد: و بگوييد
                                           

  ۲/۶۹۶عقيدة اهل السنة يف الصحابة  -١
  .۲/۶۹۶عقيدة اهل السنة يف الصحابة  -٢
  .۴۶۰ – ۵/۴۹۵تاريخ الطربي  -٣
  .القواصم العواصم و -٤
  .۲/۶۹۶عقيدة اهل السنة  -٥
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اما ، اطالعش رساندند هاي معاويه را به  آمدند و با علي صحبت كردند و حرفها و خواسته
  1.حويل ندادعلي آنها را ت

آن دو نزد : كند كه ابن كثير از طريق ابي ديزيل با سندش تا ابودرداء و ابواُمامه روايت مي
جنگي؟ به خدا او پيش از تو و پدرت  چرا با اين مرد بزرگ مي! معاويه: معاويه رفتند و گفتند

ه تر نزديكتر و به خالفت شايست صاز تو به رسول خدا ، ايمان آورده و در خويشاوندي
، است او قاتالن عثمان را پناه و جا داده ، جنگم من به خاطر خون عثمان مي: گفت، است

خواهم  بعد از آن من اولين فرد شامي، قصاص ما را از قاتالن عثمان بگيرد، او بگوئيد برويد به 
روايات زيادي در تأييد اين موضوع وجود دارد و در بين علماي  2.بود كه با او بيعت كنم

كه معاويه به خاطر خالفت با علي درگير نبود و محققان به صراحت اين  3آگاه مشهور است
  .4اند حقيقت را در كتابهايشان نوشته

اما منكر خالفت او نبود و ، اگر چه معاويه با علي جنگيد: گويد امام الحرمين جويني مي
كرد در اين  مان ميبلكه خواهان قصاص از قاتالن عثمان بود و گ، ادعاي خالفت نداست

   5.در حالي كه چنين نبود، اش بر حق است خواسته
: گويند يكي از اعتقادات اهل سنّت و جماعت اين است كه مي : گويد مي ابن حجر هيثمي

به خاطر خالفت و عدم اولويت علي به خالفت  �جنگها و درگيريهاي علي و معاويه
بلكه به خاطر آن بود ، ي به خالفت بر پا نشداي به خاطر شايستگي عل است و هيچ فتنه نبوده

آنها تحويل  عثمان را به ، كه معاويه و طرفدارانش از علي خواسته بودند قاتالن پسر عمويش
ان شاء اهللا موضع علي و علّت عدم تسليم قاتالن عثمان را  6.دهد و علي از اين كار امتناع كرد

اين موضوع در اينجا اثبات اين حقيقت  در جاي خود شرح خواهيم داد و شاهد ما از ذكر
  .است  است كه عدم بيعت معاويه با علي خللي در حقانيت علي ايجاد نكرده

                                           
  .۲/۱۴۷و حتقيق مواقف الصحابة  ۷/۲۶۵البداية و النهاية -١
  .۲۳۹/و االنتصار للصحب و اآلل  ۷/۲۷۰البداية و النهاية -٢
  .مجع كرد ١٥٠-٢/١٤٦ بةون اين روايات در حتقيق مواقف الصحاز و دكرت احم ٢٧٠-٧/٢٦٨البداية و النهاية -٣
  .۲۳۹/االنتصار  -٤
  .۱۱۵/ملعة االدلة يف عقايد اهل السنة  -٥
  .۲۳۹/به نقل از االنتصار للصحب واآلل ، الصوائق احملرومه -٦
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ادعاي خالفت نداشت و جنگيدن و بيعت نكردنش به خاطر  معاويه: گويد ابن تيميه مي
آن  به حقانيت، كرد ي حقانيت خالفت علي سؤال مي خالفت نبود و هر كس از معاويه درباره

معترف بود و هر دو گروه طرفدار علي و معاويه عالوه بر اين كه به خالفت علي معترف 
قبول داشتند كه معاويه در سطح علي نيست و معتقد بودند تا وقتي شخصيتي همچون ، بودند

دينداري و ديگر ، علم، شجاعت، سابقه، چون فضيلت، علي باشد خالفت معاويه جواز ندارد
در نتيجه ثابت است كه هيچ كس با علي به خاطر خالفت  1.شان آشكار بودفضايل علي بر اي
پس اين اقوال كه از علماي اعالم نقل كرديم همه اش بيانگر اعتقاد عموم   3.درگيري نداشت

مسلمانان در ترتيب خلفاي راشدين است، بايد از اين معتقد دفاع كنيم و به آيندگان هم 
  .آن منسوب دانسته و به آن افتخار كنند بياموزيم كه با عزت خود را به

  �اولين سخنراني و شرايط بيعت علي: پنجم
بايد : اينكه از جمله ، در برخي روايات آمده كه علي در قبول بيعت مسايلي را شرط كرد

نه پنهان و تصريح كرده بود ، بيعت در مأل عام و با حضور و رضايت مردم و در مسجد باشد
مردم با او موافقت ، داند و معتقد است اداره خواهد كرد صورتي كه مي امور را به همان كه 

روزي ، آن روز 2، كردند و قرار گذاشتند كه صبح روز بعد در مسجد براي بيعت جمع شوند
امير مؤمنان در حالي كه لباسهايش را كامال پوشيده بود بيرون ، سرنوشت ساز و شلوغ بود

براي بيعت خود را شرح  صهاي اصحاب پيامبر تالش، آمد و پس از حمد و ثناي خداوند
اما شما اصرار ) بپذيرم(خواستم مسئوليت اين كار را بر عهده بگيرم  من نمي: داد وگفت

از  ي امور شما نخواهد بود و در استفاده اكنون برايم كاري جز اداره هان بدانيد كه، ورزيديد
يك درهم را   قي قائل نيستم كه حتيبيت المال هيچ اختيار شخصي ندارم و براي خود ح

اي است كه كسي در آن حقي  خالفت مسئله! اي مردم: سپس گفت. 3بدون حساب بردارم
اختالف  و خليفه كسي است كه خودتان انتخاب كنيد و ما ديروز به خاطر اين مسئله، ندارد

خواهيد هر كس  خواهيد مسئوليت اين كار را بر عهده بگيرم و اگر نمي كرديم اكنون اگر مي
آيا راضي :سپس صدايش را بلندتر كرد وگفت ، را تعيين كنيد از نظر من مشكلي ندارد

                                           
  .۷۳-۳۵/۷۲جمموع الفتاوی  -١
 .۲۴۱/االنتصار للصحب و اآلل  ٣
  ۲۸۱/درسات عي عهد النبويه ، ۵/۴۴۸تاريخ طربي  -٢
  ٥/٤٤٩٥تاريخ الطربي  -٣
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بعد مردم ، بر اينها گواه باش! پروردگارا: گفت، آري: هستيد كه من خليفه باشم؟ گفتند
اي مردم شما با من بر چيزي بيعت : پس از بيعت امير مؤمنان گفت1.شروع به بيعت كردند

حال كه بيعت كرديد هيچ ، بيعت كرده بوديد) خلفاي سه گانه(قبالً با دوستانم  كرديد كه
اختياري نداريد و امام بايد در اجراي قوانين الهي استقامت كند و بر مردم الزم است كه 

   2.است تسليم شوند و اين بيعت عمومي
  : هايي است به شرح ذيل مطاب فوق حاوي درسها و پندها و عبرت

  مبناي شورااصل و  -1
خارج نبود و اگر چه ، شد اجرا مي ي چهارم از اصل شورايي كه در گذشته  بيعت با خليفه

امت اسالم در آن وضعيت با بحراني دردناك و شرايط اضطراري و مشكالت پياپي رو به رو  
يا بر مبناي وصيت و  اي و  طائفه، خانوادگي، بيعت با علي بر اساس رسوم عشايري، بودند

، صورت نگرفت و اگر مصداق يكي از اين عناوين بود صارش از جانب رسول خدا سف
، نمي زدقطعاً نيازمند آن گفتگوي طوالني نبود و اميرمؤمنان در ابتداي امر از قبول آن سرباز 

در حالي بيعت و خالفت را قبول  �چون سيدنا علي ، كرد بلكه برعكس مطالبه ي حق مي
ولي او همچنان ، استند آن را قبول كند و بر اين امر اصرار ورزيدندخو كرد كه مردم از او مي

زد كه چه موانع زيادي سر راهش  شايد حدس مي، كرد تا خود را نجات دهد بهانه تراشي مي
وجود دارد تا اينكه باالخره با اكراه و ناخرسندي قبول كرد و مردم بر اساس وصيت پيامبر 

بود قطعاً  چون اگر وصيتي در كار مي، فت را قبول كنداز او در خواست نكردند كه خال ص
كردند و بر اين اساس خواهان  خبر نبودند و در اجراي آن كوتاهي نمي مردم از آن بي

يا بر اساس صرف قريشي بودن چنين  از نسل عبد مناف است و  خالفت او نبودند كه 
ي مبشره  در قبول اسالم و از عشرهبلكه علي را به دليل پيشقدم بودن ، درخواستي از اونكردند

اي كه عمر تعيين كرد و مردم به رسميت  بودن و فرد دوم بعد از عثمان در شوراي شش نفره
اگر عثمان : كرد هر كس از ابن عوف سؤال مي، بود و حتي پس از تعيين عثمان، شناختند

  3.علي را: گفت مي، كرديد نبود چه كسي را به عنوان خليفه تعيين مي
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  ساهل حل و عقد در دوران اميرمؤمنان علي -2
و  1ي مبشره عشره، عثمان، عمر، پيش كسوتها و اهل حل و عقد در دوران خالفت ابوبكر

چون آنان سبقت گيرندگان در قبول اسالم و راسخان در علم و ، بزرگان اوس و خزرج بودند
حل و عقد و مهاجران و علي معتقد بود كه تعيين خليفه بايد به عهدي اهل . 2ايمان بودند

اند و  انصاريهايي باشد كه در مدينه باقي مانده بودند و كساني كه در جنگ بدر شركت داشته
البته حسن بن علي معتقد بود تحوالت و ، اعضاي شورايي كه عمر تعيين كرده بود باشد

جاد طلبد كه تركيبي جديد از شوراي حل و عقد اي مي، مسايلي كه تازه بوجود آمده بود
امام حسن خطاب به پدرش ، امام حسن از گفتگوي او با پدرش مشهود است  اين نظريه، شود

ياري  شوي كه اي كشته مي فردا با سختي به گونه، به شما گفتم و قبول نكردي: گفت
چه گفتي كه من قبول ، زني تو همواره حرف مي: علي گفت، اي نخواهي داشت دهنده

از مدينه بيرون برو تا متهم نشوي : گفتم، را محاصره كردندروزي كه عثمان : نكردم؟ گفت
بيعت را تا آمدن نمايندگان شهرها و صحرانشينان : گفتم، و سپس روزي كه عثمان كشته شد

  3.تا با تمام مردم بيعت كني، قبول نكن
كردي تا نمايندگان تمام شهرها جمع  بيعت نمي: گويي اين كه مي: علي در جواب گفت

كار را نكردم چون براي ما نظر اهل مدينه معتبر است و ما دوست نداريم اين اصل  اين، شوند
و علي معتقد بود عالوه بر مهاجرين و انصار رعايت كساني ديگر در تعيين خليفه  4.ضايع شود

اما اختيار اين كار را از مهاجران و انصار گرفتن نادرست است و مشاركت ، ايرادي ندارد 
در امر تعيين خليفه جايز ، ي كه پرهيزكاري و صالحيت نداشته باشنددادن كسان ديگر

در تعيين جانشينانش مسايلي بوجود  صاهللا  رسولچون بيم آن داشت كه بعد از ، دانست نمي
يا معتقد بود هنوز زود است كه كساني غير از مهاجران  آيدكه طبق راه و روش پيامبر نباشد و 

دانست اين  به همين دليل ناشايست مي، مشاركت داشته باشندو انصار در امر تعيين خالفت 
  5.اختيار از مهاجران و انصار گرفته شود

                                           
مقصــود ده صـحابی اســت کـه از طــرف رسـول خــدا صـلی اهللا عليــه وسـلم بــه شـت بشــارت داده : ی مبشـره عشـره  -١

بـرای دريافـت ايـن  . اجعـه کنيـدعبـداملنعم هـامشی مر : نوشـته» ده يـار شـتی« : برای اطالعات بيشرت به کتاب. شده اند
 www.aqeedeh.com. کتاب به کتاخبانه عقيده می توانيد مراجعه کنيد
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من نه : گفت، اهل كوفه پيشنهاد كردند حسن را به عنوان خليفه تعيين كند آن گاه كه 
اي است به اين كه جايز  كنم و در اين سخن علي اشاره اين كار امر و نه نهي مي شما را به 

ت كساني غير از اهالي مدينه در تعيين خليفه مشاركت كنند و از گفتگوي حسن و علي اس
  :شود مسايلي به شرح زير استنباط مي

  .احترام به رأي ديگران در گفتگو و مناظره: الف
  رفتار نرم و آرام امير مؤمنان با پسرش : ب
  .رسد صراحت گويي پسر با پدر در بحث و اظهار آنچه درست به نظر مي: ج
چون سيدنا علي با آرامش كامل به تمام ، با توجه كامل به نظر مخالف گوش دادن: د

  .داليل پسرش حسن گوش فرا داد
  1.ها دادن به تك تك استدالل پاسخ علمي: ـه

  خواست منصب خالفت بدون سرپرست و مسئول بماند علي نمي -3
تالف و نابودي امت را تهديد احساس كردند خطر اخ آنگاه كه مهاجرين و انصار در مدينه 

تصميم گرفتند كه علي را به عنوان خليفه تعيين كنند و چون علي عالقمند بود فتنه و ، كند مي
اما مشروط بر اين كه بيعت علني ، غوغاي شورشيان پايان يابد و غائله خاموش شود پذيرفت

كردند و  تعيين ميدر آن زمان اهل حل و عقد به همين صورت امام را ، و در مسجد باشد
  .2موضع عموم مردم طبق رسم معمول بين اصحاب تأييد علني بود

اي : اين روش معتقد بود كه بر سر منبر بر اين اصل تأكيد كرد و گفت علي تا جايي به 
كه هيچ كس در آن حقي ندارد بجز كسي كه شما ) تعيين خالفت(ايست  اين مسئله، مردم

  3.تعيين كنيد

  خي كتابهاي معاصر در بحث انتخاب خليفهرد بر و پاسخ -4
اين روايت با اينكه : گويد مي �محمود عقاد در مورد انتخاب خليفه بعد از شهادت عثمان

در مدينه كانديد شدند و  �تمام كساني را بعد از كشته شدن عثمان  مختصر است اسامي 

                                           
  ۲۹۴-۲۹۳/تطبيق اخلالفة بني التنظري و ال -١
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توانيم بگوئيم طلحه و  يافراد خاصي كرده و چه بسا كه م خواهان خالفت بودند را منحصر به 
همان دو ، اعالن جنگ كردند از همه بيشتر خواهان منصب خالفت بودند �زبير كه با علي 

كردند و بر اين ايده  نفري كه در زمان زندگي عثمان شرايط خالفت را براي خود آماده مي
ي از خالفت كند و عل را براي خالفت انتخاب مي هاشمي  اتفاق آراء فردي بودند كه قريش به 
همانطور كه قبل از عثمان طرد شد و سيده عائشه معتقد بود كه خالفت ، طرد خواهد گرديد

و زبير » تيم«ي  از قبيله چون طلحه، يا عبداهللا بن زبير واگذار شود يكي از دو نفر مذكور و به 
يدن به كرد تا براي رس يكي از افراد مذكور را تأييد مي عائشه ، شوهر خواهرش اسماء بود

  1! يابد  آرزوهاي بزرگ توفيق 
چون ، او شده بود ناراحت بود كه به  بدون ترديد علي از ستمي: گويد در جاي ديگر مي

  صلوات اهللا عليه بايد او را به عنوان خليفه) پيامبر(كرد بعد از وفات پسر عمويش  فكر مي
ت و خصوصيت كانديداي برايش مزي صكردند و پيوند خويشاوندي او با پيامبر انتخاب مي

اي از خاندان نبوت كه  به شمار خواهد رفت و او خودش را شاخه صخالفت بعد از پيامبر
پر واضح است كه : گويد و مي 2.دانست ايشان بود مي  درخت آن و محل نزول وحي در خانه

ا زماني دانست و او ت به خالفت سزاوارتر مي، علي خود را از كساني كه قبل از او خليفه بودند
دروغها و ، ها ديگر تهمت 3.»كرد به رفيق اعلي پيوست از حقش دفاع مي صاهللا  رسولكه 

ناسيوناليست  –چرند بافي كه دروغ بودنشان ناگفته پيدا و نمايان است و عباس محمود عقاد 
  .است ي روايات جعلي و خود ساخته به لجنزار چنين تفكراتي گرفتار آمده بر پايه –

خالد در كتاب خلفاء الرسول دنبال رو و مقلد عقاد بوده و در كتاب خود  خالد محمد 
ابوبكر و عمر خالفت را از علي : گويد كند سپس مي سخني دروغين به نام علي نقل مي

در ) طالبعلي بن ابي (خالد بيطار نيز از حق منحرف شده و در كتاب . 4غصب كردند
و موضعگيري علي در خالفت  5ي سيده فاطمهي ارث پدري از سو تعليقي بر موضوع مطالبه

به ، اين وادي بزرگ است كه هركس در هياهوي آن داخل شود و گام نهد: نويسد ابوبكر مي
خواستند  كنند كه صحابه مي از نويسندگان ادعا مي در واقع اين دسته . سرانجام نخواهد رسيد
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صحابه براي : گويند شد و مي همان طور كه قبل از عثمان طرد، علي را از خالفت طرد كنند
هاشم  به دست آوردن منصب خالفت با تعصب شديد و در نظر گرفتن منافع مادي با بني

او شده بود ناراحت بود و  كه به دليل محروميت از خالفت به  مخالفت كردند و علي از ظلمي
با  صيامبردانست و پ كنند كه علي خود را از ديگر خلفاء به خالفت سزاوارتر مي ادعا مي

يا جانشين در مدينه شرايط خالفت را برايش فراهم كرده   تعيين گاه و بيگاه علي به عنوان امير
اند كه وضعيت را بدين صورت جلوه دهند كه علي با  نويسندگان مذكور تالش كرده. ! ! بود

و چشم است و تأييد ابوبكر و تأييد عمر ازسوي علي را به گذشت  خلفاء رابطه خوبي نداشته 
علي بعد از وفات فاطمه با ابوبكر صديق : گويند اند و مي پوشي از حق شخصي تعبير كرده

، افترا و خيانتهايي است كه حق، تهمت، ي اينها دروغ لي در حقيقت همهو .بيعت كرد
حتّي با سخنان ، پذيرد كند و نمي عدالت و تاريخ صحيح و مستند آنها را رد مي، انصاف

آن گذشت در تضاد است و تناقض دارد و بدون ترديد علي در دوران  صريح علي كه ذكر
فضيلت و برتري ايشان را قبول داشت و در زمان خالفت خود بر سر ، گانه خالفت خلفاي سه

با روايات متعدد وصحيح ثابت است كه علي . شد فضيلت و برتري خلفاء را متذكر مي، منبر
ياور خلفا  يار و  برتر بداند مجازات خواهد كرد و كرد هركس كه او را از خلفاء  تهديد مي

كه فريب 1اي كه طوفانهاي تندي اي محكم و استوار داشت به گونه بود و با آنان رابطه
دار كردن اين حقايق  موّفق به خدشه، كند خوردگان روايات ضعيف و جعلي را تحريك مي

از فريب خوردگاني است كه به  نويسندگاني كه نامشان ذكر شد تنها چند نمونه. اند نشده
اند و نيز  ي اهل سنّت و جماعت منحرف شده علت ناداني وجهالت در نقل تاريخ از عقيده

دهند و در تجزيه و  افراد مذكور روايات صحيح را از ضعيف و جعلي تشخيص نمي
  .كنند هايشان به روايات جعلي استناد مي تحليل

  دايراد نمو ساولين سخنرانيي كه علي -5
خداوند متعال كتابي : امير مؤمنان علي در اولين سخنراني بعد از بيعت براي خالفت فرمود

پس خير را بگيريد و شر را ، است هدايتگر نازل كرده كه در آن نيكي و بدي را شرح داده 
دهد و بدانيد آنچه را كه  بهشت را به شما مي، فرائض خداوند را بجاي آوريد، رها كنيد

ها  ي حرام اند و حرمت شخصيت و آبروي مسلمان در رأس همه كرده مشخص خداوند حرام
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قرار دارد و با اخالص و توحيد شخصيت تك تك مسلمانان استوار خواهد شد و مسلمان 
، كسي است كه مسلمانان از زبان و دستش آسوده باشند مگر به حقي كه خداوند تعيين كرده

لذا در توجه به ، ت بجز در اجراي حدود الهيآزار دادن مسلمان به هيچ عنوان روا نيس
كارهاي عموم مردم مبادرت ورزيد كه مردم در برابر شما و با شما هستند و قيامت در پيش 

رويد و قيامت  آسان بگيريد كه به سراي آخرت مي، گيريد است و شما در حصار قرار مي
د و بدانيد كه در خصوص ها از خدا بترسي ي بندگان و سرزمين است و درباره فرجام همه 

زمينها و چهارپايان بازخواست خواهيد شد و از خداوند متعال اطاعت كنيد و نافرماني نكنيد 
  :و هر گاه خير و نيكي را ديديد بگيريد و از شر بپرهيزيد

 �m�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�T�S�R�Q�P�O�N�Ml )26/انفال (  

) مكّه(اندك و ضعيفي در سرزمين   ه شما گروهرا ك به ياد آوريد هنگامي) ! اي مؤمنان( 
پناه و ) در سرزمين مدينه(ولي خدا شما را ، ترسيديد كه مردم شما را بربايند بوديد و مي

نيرو بخشيد و غنائم ) در جنگ بدر پيروز گرداند و(ياري خود شما را   و كمكمأوي داد و با 
 ).و در راه جهاد به جان و دل بكوشيد(د اي بهره شما كرد تا اين كه سپاسگزاري بكني پاكيزه

1.  
فداي  )�عثمان( ي سابق مسلمين چون بيعت با علي پس آن فتنه و آشوبي بود كه خليفه

كرد و احترام  آنها را به گرفتن خير و نيكي و ترك شر و بدي دعوت مي �علي ، آن گرديد
زار رساندن به مسلمان چون آ، دانست وحفظ شخصيت مسلمانان را از تمام حرمتها مهمتر مي

يادآور شد و با تشويق به آمادگي براي   تحت هيچ شرايطي جايز نيست و سپس مرگ را
قيامت رعايت تقواي الهي را متذكر شد و از آنان خواست مطيع خداوند و پايبند اعمال صالح 

   2.باشند
 اخالق و اهميت و ارزش، عبادت، مباحثي همچون عقيده �موضوع سخنراني علي 

هاي  گرفت و اگر بخواهيم اهداف و برنامه دادن به مقاصد و اهداف شريعت را در بر مي
اهللا  رسولخواست بگويد به همان حالتي كه در دوران  مي: ايشان را خالصه كنيم بايد بگوييم

اي كه بزودي  به شيوه بيانيه اشو امير مؤمنان در  3.و خلفاي راشدين قبل از من برگرديد ص
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يافتيد  هرگاه خير را : گويد كند و مي اشاره مي، ي جديد روبرو خواهند شد خليفهدر دوران 
اي به پايان برد  از آن اجتناب كنيد و سخنرانيش را با آيه، بگيريد و هرگاه به شر برخورديد
تا با آن وضعيت قبل و بعد از اسالم را مقايسه كنيد و بيان ، كه در آن حالت به آن نياز داشتند

نيرو و كثرت نيروها  كه به چه صورت ازضعف و ناتواني به قدرت و توانايي و از كمي نماييد
بردند و همچون  همان كساني كه قبل از اسالم در بي روحي مطلق به سر مي. اند يافته دست

توانست آن را بربايد و سپس به قدرت  تكّه گوشتي افتاده در صحرايي بودند كه هر پرنده مي
رفاه و ثروت رسيده بودند و حيوانات بي شماري در اختيارشان قرار ، صلح، و توانگري امنيت

  1.اهتزاز در آمده بود و كشورها تسليم ايشان شدند گرفت و پرچمهايشان در همه جا به 

  خليفه و اميرمؤمنين، هاي امام مترادف بودن واژه -6
  2.ن گفته شودهم خليفه و هم امير مؤمنا، جايز است به امام: امام نووي ميگويد

بايد گفت بطور ، حال كه حقيقت منصب خالفت را شرح داديم: گويد ابن خلدون مي
به همين ، خالصه نمايندگي از صاحب شريعت در حفظ دين و سياست و امور دنيوي است

گيرد  شود و كسي كه مسئوليت اين كار را به عهده مي ن خالفت و امامت گفته ميآدليل به 
) اميربودن(خالفت همان امارت : گويد ابن منظور در تعريف خالفت مي 3 ،خليفه و امام است

   4.است
اين دليل  خالفت را به : گويد ابو زهره در تفسير مترادف بودن خالفت با امامت كبري مي

گيرد و حاكم أعظم مسلمان و  اين مسئوليت بزرگ را به عهده مي اند كه خليفه  خالفت ناميده
گويند و خليفه  نيز آن را امامت نيز مي. ي امور مسلمانان است ادارهدر  صجانشين پيامبر 

چون اطاعتش واجب است و مردم پشت سر او قرار دارند به همان ، شود امام ناميده مي 
  5.كنند صورت كه نمازگزار پشت سر امام است و از او اطاعت مي

و اميرمؤمنان اين است  امام، علت انتخاب عنوانهاي خليفه: گويد استاد محمد مبارك مي
كه در  در دولت و رياست و حاكميت از نظام شاهنشاهي با مفاهيمي كه مفاهيم اسالمي

                                           
  .۱۴۱/ندوی، املرتضي -١
  .روضة الطالبني -٢
  ۱۹۰/قدمه -٣
  .۹/۸۳لسان العرب  -٤
  .۲۱/ابوزهره ، تاريخ املذاهب -٥
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رواج ... ايرانيان و روميان و: در ميان ملتهاي ديگر مانند) و حتي دراين زمان و هميشه(گذشته 
  1.از اساس و بنياد متفاوت باشد، است داشته 

اما از خالفت عمر بن خطاب ، شدند ام شناخته ميخلفاي نخست با لقب خليفه و ام
  .را نيز بكار بردند» امير مؤمنين«مسلمانان لقب 

يا رئيس  در جاهاي مختلف به معناي پيشوا و سرپرست و راهنما و» امام«ي  در قرآن واژه
  :فرمايد خداوند متعال مي، است  بكار رفته
�m�¬�«�ª�©��¨�§�¦¥�¤�£�¢¡���~�}l )124/بقره(  

آيا از : گفت) ابراهيم. (من تو را پيشواي مردم خواهم كرد: گفت) خداوند بدو(( و
درخواست تو را : (گفت) نيز كساني را پيشوا و پيغمبر خواهي كرد؟ خداوند(دودمان من 

بلكه تنها فرزندان نيكوكار تو را در بر (رسد  پيمان من به ستمكاران نمي) ولي، پذيرفتم
  ).گيرد مي

  2.است به كار رفته، او اقتدا كنند امام به معناي الگويي كه مردم به  در اين آيه 
  : فرمايد و مي

»�m�¡���~�}l )74/فرقان(  
  :فرمايد مي. منظور اقتدا در مسايل ديني است) ما را براي مردم پيشوا قرار ده(
��m�vu�t�s�r�ql ) 71/اسراء(  
  ).يمخوان ي مردم را با پيشوايانشان فرا مي روزي كه همه( 
او  آنها اقتداء كنند؛ از پيامبري يا هر پيشواي ديني كه به  منظور تمام كساني است كه به  

ي اعمال است كه پيش  امام در اين آيه به معناي نامه: همچنين گفته شده. اقتدا كنند
  3.اند فرستاده
امًا فأعطاه من بايع إم«: از جمله در بسياري از احاديث نبوي هم بكار رفته » امام«ي  واژه

هر كس با : (»4ينازعه فاضربوا عنق اآلخر فان جاء آخر، ن استطاعإ  يده و مثر قلبه فليعطه صفقة

                                           
  .۶۱) /احلكم و الدولة(نظام االسالم  -١
 .۸۰/عارف خليل ، نظام احلكم يف االسالم -2
 ٨١/منبع سابق  -٣
  .۱۲/۲۳۳صحيح مسلم با شرح نووي  -٤
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تواند  تا جايي كه مي، بيعت كرد و با دست با او پيمان بست و از ته دل او را قبول كرد امامي
  .)گردنش را بزنيد، اگر كسي ديگر آمد كه با او درگير شد، از او اطاعت كند

جماعت مسلمانان و امامشان را الزم بگير و از : (»1 تلزم مجاعة املسلمني و امامهم«: حديث
هفت : (2»...امام عادل، يوم الظّل إال ظّله يظّللهم اهللا يف ظله سبعة« : حديث). آن جدا نشو

اي  آن روزي كه هيچ سايه، دهد ي خود قرار مي گروهند كه خداوند آنها را در زير سايه
ي امام را در مباحث  شود غالباً اهل سنّت واژه همانطور كه مالحظه مي» ...امام عادل: ، نيست

، كنند استفاده مي» خالفت«برند و در كتابهاي تاريخي از لفظ  اعتقادي و فقهي به كار مي
شايد علت اين امر به خصوص در مباحث اعتقادي اين است كه كاربرد اين واژه در رد 

برند  ي امام را به كار مي روافض كلمه 3.اند روافض و خوارج نوشته شده: هايي همچون مبتدع
دانند  يكي از اركان ايمان مي كنند و امامت را ي خليفه خودداري مي ولي از به كار بردن كلمه

و بين امامت و خالفت تفاوت قائل اند و معتقدند امامت رياست ديني و خالفت رياست 
اين تفسير اين است كه به باور آنان علي در دوران خالفت  و منظورشان از 4.دولتي است

  5.است ي پيش از خود امام بوده خلفاي سه گانه
اما در واقع امامت و ، اند شيعيان صفت امام را به علي خاص كرده: گويد ابن خلدون مي

كر ليكن آنان براي ترجيح مذهبشان كه معتقدند علي از ابوب، ي مترادف است خالفت دو واژه
در  6.اند تر است اين اصطالح را به صورت خاص براي علي به كار برده به امامت نماز مستحق

  بلكه، شوند امام و اميرالمؤمنين از مسايل عبادي محسوب نمي، هاي خليفه حقيقت كلمه
است و مردم آنها را به كار  بوجود آمده صاصطالحاتي است كه بعد از وفات رسول خدا

ا مسلمانان عالوه بر اين لقب سلطان را براي حاكمان مسلمان در دولت اند و بعده برده
، هاي ديگري مانند امير به كار بردند بعدها مسلمانان عالوه بر اين لقب. اند بكار برده اسالمي

بردند و نيز لقب سلطان را براي حاكمان  ي امير را به كار مي همان طور كه در اندلُس كلمه

                                           
  .۱۲/۲۳۷مسلم  -١
  .۳/۲۹۳فتح الباري  -٢
  .۳۶.... /، االمامة العظمي عند اهل السنة و اجلماعة -٣
  .منبع سابق -٤
  .مهان منبع -٥
  .۸۱/عارف خليل ، نظام احلكم -٦
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در هر صورت كاربرد اين الفاظ و اصطالحات ، اند بكار برده ميمسلمان در دولت اسال
ن بدون در نظر داشت ،بلكه مهم آن است كه مسلمانان و رئيس ايشان، اهميتي كليدي ندارد

  .باشند در عقيده و احكام تسليم و فرمانبردار شريعت اسالمي ،القاب اين
يا  و، رئيس دولت، ميرالمؤمنينا، اعم از خليفه تحت هر لقب و نامي  رئيس دولت اسالمي 

رئيس جمهور و غيره بايد تابع شريعت و قوانين الهي باشند و كاربرد لقب به عرف مردم 
چرا كه مفهوم سياسي ، هاي سابق بهتر است هر چند كاربرد لقب، گردد و ايرادي ندارد برمي

در  هنگ اسالميآن از ديگر مفاهيم كاربردي در ميان ملل متفاوت است و از ذخاير رمز فر
  1.گذر تاريخ است

» السالم عليه«يا » كرم اهللا وجهه« ،» رضي اهللا عنه« يك از اصطالحهاي كاربرد كدام) 7
  ؟تر است بعد از ذكر نام علي صحيح

اين است كه دعاي رضايت و خشنودي خداوند را در  اصل در هنگام ذكر نام تمام صحابه 
�: فرمايد متعال ميزيرا خداوند ، حق آنان بر زبان آوريم m�C�B�A

�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D
�[�Z�Y�X�WV�U�T���S�R�Ql ) 100/توبه.(  

پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و 
خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند ، ايشان را به خوبي پيمودند  راه

آن ) درختان و كاخهاي(است كه در زير   اوند براي آنان بهشت را آماده ساختهو خد
اين است پيروزي بزرگ و رستگاري . مانند ها جاري است و جاودانه در آنجا مي رودخانه
~�_�`��m�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a: فرمايد و مي .سترگ

�r�q�p�o�n�m�l�kl )18/فتح.(  
و خشنود  يراض - كردند عتيآن درخت با تو ب ريزكه در  يهنگام -خداوند از مؤمنان 

رو  نياز ا دانست؛ ينهفته بود م) و صداقت مانياز ا( شانيشد؛ خدا آنچه را در درون دلها
  .آنها فرمود بيبعنوان پاداش نص يكينزد يروزينازل كرد و پ شانيآرامش را بر دلها

يا روايت حديث از  و يك از اصحاب اهل سنت پس از ذكر نام هر، به دليل همين آيات
يك از  و كسي بعد از ذكر نام هيچ » عنها و عنهم و عنهما، رضي اهللا عنه«: گويند آنان مي

                                           
  .۸۲/نظام احلكم  -١
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رمز احوال پرسي در ميان » سالم«اين در حالي است كه . اند السالم نگفته اصحاب عليه
��µ¶�: فرمايد خداوند متعال مي، مسلمانان است �́³�²�±�°� �̄®�¬

� � »º�¹�¸l )اي شديد بر همديگر سالم  نهاهر وقت داخل خ :يعني).61/نور
كننده پيوند موجود ميان دلهاي  و لبريز از خير و ثواب فراوان و تقويت(سالم پربركت ، كنيد

  ).گردد و موجب صفا و صميميت مي(پاكي كه به فرمان خدا مقرّر است ) مردمان و درود
زيرا خداوند متعال ، )السالم عليه(نه  )رضي اهللا عنه(بنابراين درست آن است كه بگوئيم 

��m: فرمايد مي ´³�²�±�°l )خشنودي و رضايت از جانب اهللا (: )72/توبه
أحّل عليكم «:: فرمايد خداوند متعال به بهشتيان مي: فرمايد مياهللا  رسول). تعالي بزرگتر است

يگر هرگز از د، رضايت خشنوديم شامل حال شما گرديد: (»رضواين فال أسخط عليكم ابداً 
البته علما كاربرد سالم را اصطالحاً براي انبياء ). شما ناراضي و ناخشنود نخواهم شد

�m: فرمايد چون خداوند متعال مي، اند اختصاص داده Ö� Õ� Ô� Ól 

=�m�íΝ≈n:فرمايد نيز مي. »سالم و درود بر رسوالن باد): (181/صافّات( y™uρ Ïµø‹ n= tã tΠöθtƒ t$ Î!ãρ tΠöθtƒuρ 

ßNθßϑ tƒ tΠöθtƒuρ ß]yèö7 ãƒ $wŠym ∩⊇∈∪l )و آن روز  افت،يسالم بر او، آن روز كه توّلد ): (15/مريم
أنت «: افراطي با استناد به روايت رافضيان). !شود يم ختهيو آن روز كه زنده برانگ رد،يم يكه م

اصطالح ). هستي، هارون براي موسي تو برايم همانند: (1»ىهارون من موس  مّين مبنزلة
را بعد از ذكر نام او » كرّم اهللا وجهه«يا گاهي  و، اند به كار برده �را براي علي » السالم ليهع«

صالحيت اين را دارد كه برايش اين اصطالحات را بكار  �شكي نيست كه علي ، گويند مي
و بسياري از نسخه برداران كتابهاي  2.اما همه صحابه با او در اين اصطالحات شريكند، ببريم

اند اگر  را بكار برده» يا كرم اهللا وجهه، السالم عليه«ماي اهل سنّت فقط براي علي اصطالح عل
است براي تمام صحابه به صورت برابر به  اما شايسته، چه معناي اين اصطالحات صحيح است

  3.كار برده شود
  

                                           
  .۲۴۰۴/ش ، خباري -١
  .۳۷/عبداهللا جربين  ،فتاوي يف التوحيد -٢
  در پاورقي از تعليق حمقق توجيري ۲۶/الناهية عن طعن امري املؤمنني معاويه  -٣



 
  مبحث دوم

  �علي خالفتصفات و قوانين  ،فضايل اي از پاره

ي هيچكدام از صحابه  درباره: اند نسائي و ابوعلي نيشابوري گفته، اضياسماعيل ق، امام احمد
حافظ ابن حجر . 1است مناقب و فضائلي بيشتر از علي روايت نشده ، »جيد«با سندهاي  �
ي  ايشان خليفه اين است كه   علت اين كه در مورد علي فضايل زياد ذكر شده: گويد مي

جامعه و در ميان مردم بود و در زمان ايشان اختالف و چهارم بود و بيشتر از ديگر خلفاء در 
بيش از  ايشان  نابساماني وآشفتگي اوضاع به وجود آمد و باعث گرديد كه مناقب و فضايل

هاي  كردند تا اعتراض ديگران پخش شود و صحابه مناقب و فضايل او را به كثرت روايت مي
اهل سنّت به پخش و روايت فضايل   مخالفان و مخالفت با علي دفع گردد و موجب شود كه

اما در حقيقت ، علي بيشتر توجه كنند و در نتيجه نقل و روايت كنندگان سنت زياد شدند
اگر با تحقيق دقيق عادالنه و  كه ، يك از خلفاي چهارگانه فضايل و مناقب زيادي داشتند هر

رتبه ي چهارم قرار  در فضيلت هم در �منصفانه و با تحقيق دقيق بررسي شود سيدنا علي 
  .2ي اهل سنّت منطبق است كه باز هم با عقيده، خواهد گرفت

ي ده نفري كه به  يكي از فضايل علي اين است كه نسبتش از همه :گويد ابن كثير مي
  3.نزديكتر است صاهللا  رسولبه ، اند بهشت مژده داده شده

هاي مختلف  مناسبتدر طول اين بحث بسياري از فضايل علي را در جاهاي مناسب و 
از ، كنيم ذكر كرديم و براي كاملتر نمودن اين موضوع به برخي از فضايل ايشان اشاره مي

سوگند به ذاتي كه دانه را شكافت و جان را : فرمود �از ابوذر روايت است كه علي : جمله
فراد منافق دارند و ا فقط مؤمنان مرا دوست مي« : در مورد من يادآور شده كه آفريد پيامبر امي

   4.»نسبت به من بغض و كينه خواهند داشت

                                           
  .۷/۷۱فتح الباري  -١
  .منبع سابق -٢
  .۱۱/۲۹البداية و النهاية -٣
  .۱۱۱/الصحيح املسند يف فضايل الصحابه  -٤
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آيا : شنيدم مردي از براء سؤال كرد در حالي كه من هم مي: از ابواسحاق روايت است
در حالي به جنگ آمده بود كه دو زره ، آري: گفت، در جنگ بدر شركت داشت؟ �علي 

  1.برتن داشت
در غار  �طلحه و زبير ، علي، ثمانع، عمر، با ابوبكر صرسول خدا : گويد ابوهريره مي

آرام بگير كه بر روي تو «: فرمود صپيامبر، اي به حركت درآمد حراء بودند كه صخره
  2.»صديقي و شهيدي، نيست مگر پيامبري

ابوبكر ، پيامبر در بهشت است«: فرمايد مي صشنيدم رسول خدا : گويد سعيد بن زيد مي
طلحه در ، علي در بهشت است، در بهشت استعثمان ، عمر در بهشت است، در بهشت است

عبدالرحمن بن عوف در بهشت است و سعد در بهشت ، زبير در بهشت است، بهشت است
  3»برد خواستم نفر دهم را هم نام مي اگر مي. »است

هر كس علي را دشنام دهد مرا «: فرمود مي صشنيدم پيامبر: ام سلمه رضي اهللا عنها گويد
  4»است  دشنام داده

ي عثمان سؤال كرد؟ ابن عمر خوبيهاي او را برشمرد و  ردي پيش ابن عمر آمد و دربارهم
: گفت! آري: ي اوگمان بدي دارند؟ گفت شايد تو از كساني هستي كه درباره: پرسيد

ابن عمر خوبيهاي علي ، ي علي سؤال كرد سپس درباره، خداوند بيني تو را خاك آلود كند
سپس ، قرار دارد صهاي پيامبر ي علي است كه در ميان خانه انهآن خ: را نيز برشمرد و گفت

خداوند بيني تو را خاك آلود : گفت! آري: او نيز بدگماني؟ گفت شايد نسبت به : گفت
منظور اين است كه بدگماني و مخالفت تو چيزي از (تواني بكن  برو هر كاري مي، كند

. هستند كه در حق سيدنا علي ثابت است اينها برخي از فضايلي). كاهد فضايل صحابه را نمي
جان فدا و از خود گذشته در راه خدا و ، ي خداپرست يك فرمانده  او صفات به طور خالصه 

كنيم و برخي را با  اي از صفاتش را ذكر مي ع از قرآن و سنّت را دارا بود كه خالصهافدم
  . دهيم بيشتر شرح مي جزئياتي

                                           
  .۱۱۲/مهان منبع  -١
  .۱۱۷/الصحيح املسند  -٢
  .۱۱۷/مهان منبع -٣
  .۱۲۴/مهان منبع  -٤
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از  اهللا  علم و دانش شرعي و اعتماد به ، اي درست داشتن عقيده: مهمترين صفات علي
، صالحيت و عدالت و شجاعت، صداقت و راستي، نيكويي او بود و الگويصفات بارز 

همتي بلند و ، حليم و صبور بود، جوانمردي و زهد بود و او فداكاري را دوست داشت
سازي فرماندهان  ادهبر آموزش و آم، كرد با عدل و انصاف رفتار مي، اي قوي داشت اراده

بسياري از  پژوهش كند �كه در زندگي علي توانا بود و ديگر صفاتي كه براي هر محقق 
شود و برخي ديگر از صفات  تر و بهتر مشخص مي برجسته ، براي او� صفات پسنديده علي

د ظاهر و شناخته ش، امير مؤمنان شده بود علي در دوران رهبري و فرماندهي ايشان آن گاه كه 
  :اين شرح است كه مهمترين اينها به 

  برخورداري از علم و فقه در دين: اول
است كه تالش و تحقيق در تحصيل و قبول علم  از علماي بزرگ صحابه  �اميرمؤمنان علي 

است و با به كارگيري ابزار ثبت و نگهداري علم و  و سؤال و جستجو از خصوصيات او بوده 
يادگيري علم  در آن زمان به  صاهللا  رسولتعهد بودن و همراهي با م، اعم از نوشتن، ها يافته
با خودم تعهد كردم : گويد پرداخت و به همين مناسبت در مورد جمع آوري قرآن مي مي

هرگز در زمان : و فرمود 1.لباس رفتن به مسجد را نپوشم تا اينكه قرآن را جمع آوري كنم
امر ، قرآن، سنّت، از حالل مگر آن كه هر چه  كردم خوابيدم و استراحت نمي نمي صپيامبر

  2.گرفتم ياد مي  شد و نهي در آن روز و در مورد هر كس نازل مي
از  هر گاه : گويد گرفت و مي ياد مي صاهللا  رسولقرآن و سنّت را مستقيماً از  �علي 

رسيد و هرگاه  هر چه خواست خدا بود به من نفع مي، شنيدم حديثي مي صرسول خدا
او را ، خورد دادم و بعد از آن كه قسم مي شنيدم او را قسم مي ث را از كسي ديگر ميحدي

شنيدم : گفت و ابوبكر راست مي: ابوبكر به من حديث گفت: گويد ي مي.كردم تصديق مي
سپس به نحو احسن وضو گيرد و دو ، هر كس مرتكب گناهي شود«: فرمايد مي صكه پيامبر

و سپس » كند خداوند گناهش را عفو مي، ند طلب مغفرت كندركعت نماز بخواند و از خداو
  :ي آيه

 �m�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_��� �̂]
�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�jl )135/آل عمران (  

                                           
  .۲/۳۳۸الطبقات  -١
  .به نقل از منهج علي بن ايب طالب يف الدعوة ۳۴۳/مسند امام زيد  -٢
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  1.را تالوت نمود
، اند را در حالي كه همه ثقه و مورد اعتماد بودهاهللا  رسولعلي بن ابي طالب اصحاب ! آري

بيانگر آن  �اين عمل علي. كرد اطمينان حديث را قبول مي داد و بعد از آن با سوگند مي
شنيد به شدت احتياط  مي صاز غير پيامبر ايشان در قبول و گرفتن حديثي كه   است كه

  .2كرد مي
پروردگارم به من ... «:فرمود زباني سؤال كننده و دلي آگاه و فهيم داشت و مي �علي 

  .3»است قلبي آگاه و زباني جويا بخشيده 
گرفتم و سؤالهاي زيادي از ايشان  صعلم را از رسول خدا: گويد ي علم خود مي درباره 
شنيدم و علم  پاسخ مي، كردم سؤال مي صاز پيامبر  هرگاه: گفت پرسيدم و مي مي
و هر گاه شرم مانع سؤال كردن  4كردم سؤال مي، كرد آموختم و هرگاه سكوت مي مي
از محمد بن ، برايم سؤال كند صاهللا  رسولكردم تا از  يكي از اصحاب را واسطه مي ، شد مي

از  شرم داشتم كه ، شد ترشّح مي» مني« از من به كثرت : حنيفه روايت است كه علي گفت
اوسؤال كرد و پيامبر ، لذا مقداد را مأمور كردم تا سؤال كند، پيامبر در اين باره سؤال كنم

مردم را به بهانه شرم از  �علي  5).شود الزم مي از بيرون آمدن آن وضو: (»الوضوء فيه«فرمود 
دانيد از سؤال كردن شرم  وقتي چيزي را نمي: فرمود داشت و مي برحذر مي محروميت علمي

  6.نكنيد
از محدود افرادي است  �امير مؤمنان علي. انسان ناآگاه نبايد ازسؤال كردن شرم كند 

او از كاتبان وحي براي پيامبر  ر از اينكه كه در صدر اسالم نوشتن را آموخته بودند و باالت
اين مهارت نقش  . مهارت و تبحر در خواندن و نوشتن بود اين كار مستلزمبود كه  ص

بسزايي در افزايش علم و معلومات او داشت و معتقد بود كه بايد نصوص شرعي با خطي 
عمرو بن بحر ابوعثمان ، ي بين سطور و نزديك بودن حروف نوشته شود با فاصله، واضح

                                           
  .۱/۴۱۶مشكاة املصابيح ، ۱/۱۲۸صحيح سنن ترمذي  -١
  .۵۲/منهج علي يف الدعوة  -٢
  .۱/۶۷احلليه ، ۲/۳۳۸الطبقات  -٣
  .اسناد آن صحيح است ۲/۶۴۷فضايل الصحابة  -٤
  ۱/۲۴۷مسلم  -٥
  .١٣/٢٨٤مصنف بن ايب شيبه  -٦
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هر چه ، خط نشانه و عالمت است: است فرموده  �امير المومنين علي: گويد الجاحظ مي
دوات و قلم خود را : (گفت و به منشي خود عبيداهللا بن عامر مي 1.زيباتر است، واضحتر باشد

ي عبدي  ابو حكيمه 2.بين سطور فاصله بده و حروف را نزديك به هم بنويس، آماده كن
با خطي : گفت مي، نوشتيم دركوفه علي از كنار ما گذشت در حالي كه قرآن مي :گويد مي

: فرمود، ي درشت از آن نوشت و سپس من نوشتم يك نمونه :گويد مي، يدتر بنويس درشت
  3.اينگونه روشن و واضح بنويسيد، است چيزي را كه خداوند نوراني و واضح گردانيده 

 صاز پيامبر كرد و دوست داشت به هرچه  گرفت عمل مي ياد مي به آنچه  �علي 
به او و  صاهللا  رسولكه  را ترين شرايط كاري تا جايي كه در سخت، شنود عمل كند مي

ياد  صاذكار را از پيامبر از زماني كه : كرد و فرمود فراموش نمي ،آموزش داده بود فاطمه 
صفين هم ترك در جنگ : حتي در جنگ صفين؟ گفت: گفتند، گرفتم هرگز ترك نكردم

  را) قرآن و حديث(علم «: امير مؤمنان با اشاره به حفظ نصوص قرآن و حديث فرمود 4.نكردم
آن دو عمل كنيد و عالم واقعي  يابيد و با شناخت و آگاهي به   ياد بگيريد تا به معرفت دست

  5».شويد
يد و آ معتقد بود كسي كه به علم و دانش خود عمل نكند عالم به حساب نمي �علي 

به علم عمل كنيد ! اي علما: گفت مي) ديني(لذا خطاب به عالمان ، توان به او عالم گفت نمي
  6.كه عالم كسي است كه به علمش عمل كند و علم وعملش هماهنگ و موافق باشد

در غير ، باقي خواهد ماند، اگر پاسخ داد، كند خواند و ندا مي عمل را مي، علم: فرمود مي
. داد كه بسيار فتوا مي بوداز كساني  �در ميان اصحاب پيامبر علي  7.كند اينصورت كوچ مي

تعداد مفتيان صحابه بيش از صد و سي نفر از زن و قي كه كردم طبق تحقي: گويد مي قيمابن 
علي بن ، عمر بن خطاب: بيشترين فتواها متعلق به اين هفت صحابي بوده استاند و  مرد بوده

                                           
  .۱/۲۶۲اجلامع ألخالق الراوي  -١
  منبع سابق -٢
  .۱/۲۶۰مهان منبع  -٣
  .۲۰۹۲ – ۴/۲۰۹۱مسلم  -٤
  .٨/٦البداية و النهاية -٥
  .۲۸۵/بيان العلم و فضله  -٦
  .۶۳/منهج علي -٧
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عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن ، زيد بن ثابت، ام المومنين عائشه، عودعبداهللا بن مس، ابي طالب
  1.رضي اهللا عنهم أجمعين عمر

در . دادند ابن حزم علي را در رتبه ي سوم صحابه هايي به حساب آورده كه زياد فتوا مي
  .مسائل قضايي و بسياري از اجتهادهاي فقهي را مورد بحث قرار خواهيم داد، ي بحث ادامه
تحقيق «: فرمود كرد و مي يادگيري و درس و تدريس تشويق مي به تحقيق و �علي  و 

  . 2ياد بگيريد و نگذاريد علم كهنه و فراموش شود كنيد و حديث را
در غير اينصورت ، بررسي و تدريس كنيد، حديث را تكرار: گويد در روايتي ديگر مي

  3.شود فراموش و فرسوده مي
هرگز از : فتگ كرد و مي يادگيري از او تأكيد مي داشتن استاد و امير مؤمنان علي بر لزوم 
از او خرمايي  چون او همانند درخت خرماست كه هر لحظه ، مصاحبت استاد سير نشويد

  4.افتد مي
يافت   پرورش صشرايطي فراهم شد كه در دامان پيامبر �در دوران كودكي براي علي 

ايشان ) حسن و حسين( نوهچون داماد و پدر دو ، ودو بعد از آن باز هم همراه و مالزم او ب
 آموخت و عائشه قرار داشت و از ايشان علم و دانش مي صاين گونه در كنار پيامبر ، بود

، را مورد تأييد قرار داد صاهللا  رسولي علي با  مالزمت و همراهي پيوسته رضي اهللا عنها
را به من  صيكي از اصحاب پيامبر  :كند به عائشه گفت مقدام بن شريح از پدرش روايت مي

رفتم و ، برو نزد علي: گفت، موزه سؤال كنم)خُف(ي مسح بر  از او درباره معرفي كن كه 
  5.رسول خدا به ما دستور داد هرگاه به مسافرت رفتيم بر خف مسح كنيم: گفت، سؤال كردم

يادگيري بپردازيم و   ياد بگيريم و با گزينش با  مقداري معتقد بود بايد از هر علمي �علي 
، ي آن را فرا گرفت و حفظ نمود تر از آن است كه بتوان همه علم و دانش گسترده: فرمود مي

  6.لذا از هر علم خوبيهايش را دريافت كنيد

                                           
  .اعالم املوقعني -١
  .۱/۲۳۶اجلامع الخالق الراوي  -٢
  .۹۳/بغدادي ، ثشرف اصحاب احلدي -٣
  .۱۰۰/تذكرة السامع  -٤
  .حتقيق امحد شاكر، اسناد آن صحيح است ۲/۱۵۹مسند امحد  -٥
  /۲/۵يعقويب  تاريخ -٦
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از من : گفت اي رسيده بود كه در عراق به مردم مي در علم و دانش به درجه �علي 
نبود كه بگويد از من  �ز علي بن ابي طالب كسي ج: گويد سعيد بن مسيب مي! سؤال كنيد
هرگاه دليل و : گويد ابن عباس مي، تمام صحابه و تابعين به علمش اعتماد داشتند 1.سؤال كنيد

  .2دانستيم رسيد هيچ كس را با او برابر نمي و برهان از علي به ما مي
كه بعد از  ي ميراث فردي سؤال كرد مردي آمد و از من درباره: گويد سويد بن غفله مي

جواب را از قول علي به : گفتم: گويد وي مي، است يك زن مانده  يك دختر و   مرگش فقط
از   علي يك هشتم را به زن و نيمي: قضاوت و فتواي علي برايم كافيست: گفت. گويم تو مي

  3.رسيد ماند به همان دختر مي بعد از اين هر چه باقي مي، داد ميراث را هم به دختر مي
رضي اهللا  از ام المومنين عائشه، اند ي صحابه و تابعين علي را به خاطر علمش ستودهعلما

  4.علي آگاه ترين فرد نسبت به سنّت است: روايت است عنها
قتي و .كرد از علي سؤال مي از طريق مكاتبه ، آمد پيش مي �اي كه براي معاويه  هر مسئله

روايت است  5.رفت همعلم و فقه  �با وفات علي : گفت، خبر شهادت علي به او رسيد
افراد  ديروز مردي از شما جدا شد كه : حسن بن علي بعد از وفات پدرش در سخنراني گفت

  6.اند پيش از او در علم بر او پيشي نگرفتند و ديگران هم به او نرسيده
خويشاوند و ، براي خداوند زيست«: گفت �ي علي  عبداهللا بن عياش بن ابي ربيعه درباره

از اولين مسلمانان و آگاه به قرآن و سنّت و فنون جنگي بود و در . بود صداماد رسول خدا 
، به عمراهللا  رسولعلم اصحاب : گويد مسروق مي. 7همكاريهاي اجتماعي بسيار سخاوتمند بود

  .      8منتهي شد �ابن مسعود و عبداهللا ، علي
علما و فقها به ، طالب، اي دانشجويانها و ارشادهاي زيادي بر از اميرمؤمنان علي نصيحت

  :از جمله، آنها عمل شود است حفظ و به  است كه شايسته   يادگار مانده 

                                           
  .۱۱۰۳/االستيعاب  -١
  ۱۱۰۴/مهان منبع  -٢
  .۲/۳۳۸الطبقات  -٣
  .۲/۳۷۵سنن دارمي  -٤
  .۱۱۰۴/االستيعاب  -٥
  .اسناد آن صحيح است ۲/۵۹۵فضايل الصحابة  -٦
  .۷۹/حمب طربي، خاير العقيبذ -٧
 .۱۹۶/تاريخ السيوطي  -٨
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  مردم سه دسته هستند -1
اي بي  پست و فرومايه: ج. دانش پژوهي كه در راه نجات است: ب، عالم رباني: الف

بدون فهم و درك از هر كس و ناكس  هدفي كه  بي(رود  هدف كه در پي هر ندايي مي
  ).كند پيروي مي

علي دستم را گرفت و مرا با خود به : كند كه حافظ ابونعيم از ُكميل بن زياد روايت مي
نشست و تنفسي كرد و ، وقت خوب رفتيم و در فضايي كامالً باز قرار گرفتيم، صحرا برد

ت كه ظرف آن پر قلبي اس، قلبها مانند ظرف هستند و بهترين قلبها! اي ُكميل بن زياد: گفت
دانش پژوهي ، عالم رباني: اند مردم سه دسته! گويم حفظ كن لذا آنچه به تو مي، از علم باشد

رود و دلهايشان با  اي بي هدف كه در پي هر فرياد مي حقير و فرومايه، كه بر راه نجات است
  1.ندا است و به پناهگاهي محكم و قابل اعتمادي هم پناه نبرده  نور علم روشن نشده

. اي وجود دارد هاي حكيمانه پندهاي نيكو و نصيحت ،در اين سفارش بليغ و رساي علي
  :است كه عبارتند از اميرمؤمنان مردم را به سه دسته تقسيم نموده 

  علماي رباني: الف
از مفاهيم و مقاصد   فقه و آگاه، علماي ديني هستند كه داراي علم، منظور از علماء

�m��s: ي ابن عباس در تفسير آيه، هستند ي علوم ديني حكيمانه �r�ql�) آل
) ! صحيح و عميق آن باشيد، و ليكن عبادت كنندگان پروردگار به معناي دقيق( ):71/عمران

عبداهللا بن مسعود نيز اين آيه . فهمند فقيهاني باشيد كه دين را با حكمت و تدبير مي: گويد مي
�2.است را به همين صورت تفسير كرده �

  صالحيت دارند كه، اني كه هم از نعمت فقه و هم از نعمت حكمت برخوردارندلذا كس
چون حكمت آن است كه هر چيزي در جاي ، امت را تربيت و دين را به مردم تفهيم نمايند

مناسب خود قرار داده شود و تطبيق حكم شرعي با حالت و وضعيت مردم توفيقي است كه 
ي  ي اين كار فهم دقيق و عميق از وضعيت جامعه مهالز. توان نام آن را حكمت ناميد مي

است و   است و تالش براي تربيت مردم طبق دستورات دين حكمت و كاري حكيمانه اسالمي
افراد را با آموزش قوانين ديني و تربيت با تقوا و رعايت خوبيهاي اخالق  طلبد كه  اين كار مي
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به همين دليل علماي رباني كه ، نابع شرعيفهميدن احكام ديني از م: يعني:پرورش دهيم و فقه
يادگيري علم و  چون دو فضيلت ، بهترين افراد امت هستند، گيرند ياد مي فقه را با حكمت 

  1.امت و بيان مسائل ديني را براي مردم دارندتربيت تعليم و تربيت را دارا هستند و صالحيت 
كند و آموزش  حكمت تربيت مي را به كسي كه مردم را با» رباني«امير مؤمنان علي 

  2.كرد دهند تفسير مي مي
  كنند آموزي مي طالبان علم كه با نيت خالص علم: ب

كنند تا بدينوسيله مسئوليت  آموزي مي طالبان علم كساني هستند كه با نيت خالص علم
اش به  از اين قسمت اندرز حكيمانه �سيدنا علي، خويش را در برابر خداوند انجام دهند

اين تعبير مختص كساني نيست كه در . است تعبير كرده  ،انش پژوهي كه در راه نجات استد
بلكه تمام افرادي ، گيرد حال خواندن و يادگيري علوم شرعي هستند و تنها آنها را در بر نمي

كشند و نجات در آخرت بر ايشان  دعوت و تربيت ديني را به دوش مي، كه مسئوليت عمل
اينان مسايل ديني را از علماي خداترس و خداپرست سؤال ، شود ل ميشام، اهميت دارد

، كنند تا خداوند را آگاهانه و با بصيرت عبادت و با مردم طبق فرمان خداوند رفتار كنند مي
نهايي از دانش آموزان و طالب راه نجاتند هر چند در كالس درس هم شركت چنين انسا

  3.نداشته باشند
كند كه بايد  به اهميت اخالص نيت براي خداوند اشاره مي �ي در اين جمله سيدنا عل

دهد  طالب و دانشجويان را دعوت مي، يادگيري و طلب علم رعايت شود و دانش آموزان در
هاي دنيا و شهوت  نچه نزد خداوند است و سراي آخرت را بر كاالها و رزق و برقآ  كه

  .عوت دهند و بر اين صبور شكيبا باشندها ترجيح دهند و به قرآن و سنت و دين حق د راني
اي با علماي  يادگيري علوم ديني بدور مانده و هيچ رابطه  از  كساني كه: ج

  رباني ندارند
اي با علماي رباني  اند و هيچ رابطه يادگيري و آموزش علوم ديني بدور مانده از آناني كه

افراد به   ين علت علي از اين گونهبه هم، در نتيجه شناختي از امور ديني خود ندارند، ندارند
برد و نور  كه هر بادي آنها را به سمت و سوي خود مي، كند فرومايگان دنباله رو تعبير مي

  .است علم راه زندگي آنان را روشن نكرده
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روند و از نور علم محروم  از فرومايگان پستي كه در پي هر صدايي مي �امير مؤمنان
گويا ، دارد نابكار ما را برحذر مي شكم پرستت و از اين گروه اس هستند سخن به ميان آورده

هايشان را براي شناخت و پيروي از حق و ثبات بر آن به كار گيرند  خواهد همت از مردم مي
با نور الهي بنا كنند  و ي آباداني با اطاعت خداوند و روشنگري و دنيا و آخرت شان را بر پايه

  .اي رسيدن به خوشبختي آخرت قرار دهنداي بر و دنيا را مركب و وسيله
  

  ي علم و ثروت مقايسه-2
علم تو را حفاظت ، علم بهتر از مال است:... به كميل بن زياد آمده �در سفارش علي

با دادن مال ، با عمل زياد مي شودعلم ، كند در حالي كه تو در پي حفاظت مال هستي مي
ر مال با از بين رفتنش از بين ه بهاي ،ليهعلم حاكم است و مال محكوم ع، نفقه كم مي شود

شود كه فرد  علم موجب مي، بي اختيار بر دل همه مي نشينداما دوست داشتن عالم ، رود مي
مال  ،فرد تعريف كنند هاي خوبياز در طول زندگي مطيع خداوند باشد و بعد از مرگ همه 

اجسادشان را از ميان مردم ، اند ههست زند جهاناند و علما تا  در حال زيستن هم مرده اندوزان
  1.است اما محبت و وجودشان در دل مردم نقش بسته، برند مي

علم را تكيه گاه صاحبان سراي ، در مقايسه بين علم شرعي و مال و ثروت �علي 
مالي ، وكليد عزت و شرفشان در دنيا و آخرت دانسته و منظور از مال در اين مقايسه، آخرت

ون توجه به طاعت و عبادت و قوانين الهي بي وقفه سرگرم جمع آوري آن افراد بد است كه
  : دهد هستند و برتري علم را با مسايلي نيكو جلوه مي

  كند علم صاحبش را حفاظت مي: الف
در حالي كه صاحب مال همواره به فكر حفاظت مال و ، كند علم صاحبش را حفاظت مي

هاي  دره و پرتگاهافتادن در ه صاحبش را از اين صورت است ك حفاظت علم به . ثروت است
اين كه علم شرعي فرد را در آخرت . كند دنيا و آخرت نجات داده و حفظ مي بار هالكت

چون اين علم صاحبش را به رضايت و خشنودي ، واضح و روشن است، دهد نجات مي
است و  مهمي چه خواسته و فرجام ! وه، دهد رساند و از جهّنم نجات مي خداوند و بهشت مي

بدان دليل ، دهد از واديهاي هالكت در دنيا نجات مي اما اين كه ! اي چه نيكو حاصل و ثمره
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مگر با ايمان و ، است كه سعادت و نيك بختي روحي حقيقي هرگز به دست نخواهد آمد
، كند و در نتيجه تمام گرفتاريها ارزش جلوه مي در برابر آن كوچك و بيرا يقيني كه دنيا  

، شود آرامش و سالمتي مي ، تبديل بهيقين ها و مشكالت دنيوي براي صاحبان ايمان و ختيس
اين در حالي است كه گرفتاريها و سختيهاي ، چون آنها براي دنياي مادي ارزشي قائل نيستند

، بينند دنيا براي دنيا پرستاني كه زندگي دنيا را در داشتن مال و منال و ثروت زياد و زيبا مي
بر كسي ، حريص جمع آوري مال هستند، و اين كه ثروتمندان ي دردناك مي شودجهنم

پيچند  ثروتمندان در اندوه و اضطراب از دست رفتن مالشان چنان به خود مي. پوشيده نيست
ها با اضطراب و هراس جانسوزي به  و شب! پيچد كه فرد بيمار در بستر بيماري به خود مي

  1.ندپرداز محافظت از اموالشان مي
هاي پيشين و زندگي شان درس بهتر و  دهد و از امت افراد بينش مي علم نوريست كه به 

اي در فهم اختالفها و تشخيص  آموزد و علم براي افراد جوانب گسترده نيكوتر زيستن مي
اولويتها را   گيرد كه چگونه وياد مي، بخشد مصالح از مفاسد و درك و معرفت مقاصد مي

  .كند مناسب بشناسد و علم صاحبش را با نور راهنمايي ميبندي  طبق دسته
  شود كند و با عمل استوار مي علم رشد مي: ب

چون عمل اجرا و تطبيق علم است و با عمل در ، علم هميشه در حال رشد و افزايش است 
بر خالف مال كه با خرج كردن كم ، شود دواند و عميقاً استوار مي ي فرد ريشه مي حافظه

اموال دنياپرستاني است كه به خاطر دنيا آن را جمع و ، ناگفته نماند كه منظور از مال. شود مي
گرا طبق  ولي ثروت و اموال خداپرستان آخرت، كنند در مصارف ماديگرايي آن را خرج مي

كم ، شود رسد و چون در راه خدا انفاق مي آيد و به مصرف مي قوانين شريعت به دست مي
مال هيچ فردي از انفاق : (2»ما نقص مال عبد من صدقة«: فرمايد مي صپيامبر، گردد نمي

  ).شود كردن در راه خداوند كم نمي
  علم شرعي حاكم است: ج

شود و واجب است  ي آن امور زندگي تنظيم مي چون بوسيله، علم شرعي حاكم است
علم داور و لذا اين ، مقرر شود، هاي آن تمام نظامهايي كه بين مردم حاكم است طبق برنامه
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چون صادر و وارد كردن آن طبق قوانين ، است اما مال محكوم عليه ، حاكم حقيقي است
  1.يا غير شرعي باشد  خواه شرعي، حاكم است

روابط اجتماعي كه بر مبناي مصلحت مالي استوار باشد با از بين رفتن مال : د
  روند از بين مي

با از بين رفتن مال رابطه ، شترك باشدچنانچه مبناي روابط اجتماعي مصلحتهاي مالي م
دارانش  ولي روابط برادري كه بر مبناي علم شرعي بين عالم و دوست، شود هم گسيخته مي

�: فرمايد خداوند متعال مي، ماند براي هميشه در دنيا و آخرت باقي مي، استوار است �

�m�s�r�q�p�o�n�m�ll ) 67/زخرف(  
يكديگر دشمن اند به جز پرهيزگاران و  خي با بر) روز قيامت(دوستان در آن روز ( 

  ).متقيان
  :شود علم شرعي موجب دوستي و اطاعت از او مي: هـ

عالم را بدون هيچ گونه تحميلي دوست داشته  ،شود كه مسلمانان علم شرعي موجب مي
ه اراده و اختيار خود از او اطاعت كنند؛ اين روال در تمام دوران زندگيشان ادام باشند و به 

اي كه شكل و  به گونه، كنند ياد مي  دارد و بعد از وفات عالم هم تا دنيا هست از او به نيكي
از  بينيم كه شود و اگر نگاهي به تاريخ بيندازيم مي ي عالم رباني از ذهن مردم پاك نمي قيافه

، ابهازمان صحابه تا عصر ما همواره نام علما بر سر زبانهاست و تاريخ زندگي آنان را در كت
در حالي كه نام ثروتمندان بزرگ با ، حفظ كرده و بياد دارند سخنرانيها و درسهاي علمي 

اما ديگر نام ، اند ي ذهن مردم و تاريخ حذف شده و بسي اوقات هنوز زنده مرگشان از صفحه
   2.است  آنان از گفتار و ذهنها پاك شده

  فقيه واقعي كدام است؟-3
اميد نكند و از عذاب خدا بي  كه مردم را از رحمت خدا نا فقيه به تمام معنا كسي است

از قوانين و دستورات قرآن منحرف  خبر و غافل نگاه ندارد و آنان را از گناه برحذر دارد كه 
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نشوند و بايد دانست كه عبادت بدون علم و علم بدون درك و تفهم و تالوت قرآن بدون 
  1.تدبر هيچ خيري نيست

دهد كه الزم است فقيه به صفت برابري و اعتدال در  شرح مي �رمؤمنان امي در اين جمله 
به اين صورت كه دعوتگر در مسير دعوت ، امور دنيا و تالش براي اصالح مردم پايبند باشد

از رحمت خداوندي نوميد شوند  بين ترس و اميد زندگي كند و مردم را تا آن حد نترساند كه
از عذاب الهي احساس امنيت و غفلت  گذشت خدا نكند كهو آن قدر هم اميدوار به عفو و 

دهد كه عالم نبايد گناهان را آن قدر ساده به حساب  در اين عبارت شرح مي �كنند و علي
به شمار آورد كه مردم بدون پروا گناه كنند و با محافظت از ايمان و تقوا در ميان مردم 

آنها را به سوي ، وي كمال تالش نمايدزندگي كند و همزمان براي باال بردن سطح مردم بس
اهميت قرآن و برتري   اين گونه. تكامل سوق دهد و مردم را با قرآن همسو و مرتبط كند

توانند قرآن را به  كشاند و در همين راستا علماء مي مطلق آن را بر ديگر چيزها به تصوير مي
ولين منبع هدايت است عمل ا در نتيجه مردم به قرآن كه ، مردم بفهمانند و آموزش دهند

شرح و  صبديهي است كه سنّت رسول خدا ، آورند كنند و به چيزهاي ديگر روي نمي مي
توضيح قرآن است و توجه به قرآن به معناي روي آوردن به سنّت است و سپس علي توضيح 

و  گاهانه با قرآنآاز مهمترين شروط قبولي عبادت و اعمال شرعي اين است كه  دهد كه  مي
در . ي صحيح سودي نخواهد داشت علم و عبادت بدون عقيده. سنّت صحيح منطبق باشد

ها  چون تمام خير و نيكي، كند به بيان اهميت تدبر در آيات قرآن اشاره مي، پايان اين سفارش
است و بايد در هنگام قرائت با دل  در درك مفاهيم قرآن كريم براي عمل به احكام آن نهفته 

متمركز در قرآن باشيم و تمام توانمندي خويش را براي فهم منظور ، عضاء و اندامو جان و ا
ي موانع بين خود و كتاب خداوند را از ميان  خداوند به كار گيريم و به آن عمل كنيم و كليه

نه از دين او ابرداريم و براي اين كار الزم است عمل به تمام معنا براي خداوند باشد و خالص
حتّي اگر اين تالش منجر به . و براي فهم دين خدا و رسيدن به حق تالش كنيمپيروي كنيم 

، آنچه نزد خداوند است چرا كه ، فرزند و جاه و مقام دنيوي شود، مال، جدايي از خانواده
بهتر و هميشگي است و نيز از پندهاي قرآن پند پذير باشيم و با مفاهيم اين كتاب بزرگ 

  2.باشيمدرس بگيريم و به ياد خدا 

                                           
  .۱/۳۲۵صفة الصفوة ، ۱/۷۷حلية االولياء  -١
  .۴۳۳تا  ۱۲/۴۳۱التاريخ االسالمي  -٢
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  چقدر براي دل خنك است -4
ي راحتي  چقدر براي دل و مايه: گفت در حالي به نزد ما آمد كه مي �علي : شعبي گويد

خدا : (»اعلم اهللا«: وقتي چيزي را نميداني بگويي: است؟ پرسيدند قضيه چيست؟ گفت
  1).داناترين است

  

  نقش علماء در آموزش مردم -5
داوند از افراد بي سواد و جاهل آن عهد و پيمان محكم خ: گويد مي �امير مؤمنان علي

  2.از علماء براي آموزش گرفته است يادگيري نگرفته كه   را براي

  نه ثروت و فرزند، خير و نيكي علم زياد است -6
بلكه خير و عزتت در ، خير اين نيست كه مال و فرزند زياد داشته باشي: گويد مي �علي 

ش زياد برخوردار و حليم و بردبار باشي و در برابر مردم خوشحال از علم و دان  آن است كه
خدا را سپاس ، كني و اگر بخوبي عبادت كردي به اينكه پروردگارت را عبادت مي ،باشي

در دنيا هيچ ، گويي و اگر توفيق نيافتي به خوبي عبادت كني از خداوند طلب مغفرت كني
از گناهش توبه كند و با توبه گناهش  كسي كه : اول، خيري نيست مگر براي دو شخص

عملي  هر كند و كسي كه براي انجام كارهاي خير با تمام توان تالش مي: دوم. بخشيده شود
چگونه عمل مقبول و پذيرفته شده كم محسوب ، نمي شودكم ، كه با تقوا انجام شود

  3شود؟ مي

  علم و جهل  -7
ني كه به خوبي از آن بهرمند كسا: براي ارزش خوبي علم همين بس: فرمود �علي 

گردند و براي  خوشحال مي، شوند كنند و هرگاه منتسب به علم مي نيستند ادعاي علم مي

                                           
  .۲/۶۶جامع بيان العلم و فضله  -١
  .۳۶۱/فرائد الكالم  -٢
  .۷۵/حلية االولياء  -٣
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زشتي جهل و بي سوادي همين بس كه خود فرد جاهل از آن بيزار و متنّفر است و هرگاه 
  1.شود جهل را به او نسبت دهند از آن ناراحت مي

  يري علمعّلت بي توجهي نسبت به يادگ -8
بينند  توجه هستند كه مي مردم به اين دليل نسبت به يادگيري علم بي: گويد مي �علي 

  2.برند اي اندك مي علماء از علمشان فايده
شوند و از  هشداري است به علماي ناباب و بد كه مانع راه خدا مي �اين سخن علي 

و با صبر و حوصله مردم را طرفي هم فرا خواني براي علماء است كه به علم خود عمل كنند 
چرا كه هر چه در راه ، به دين خدا دعوت دهند و اذيت و آزارهاي اين راه را تحمل كنند

  .حق ببينند نيكوست

  حق علما بر مردم -9
يكي از حقوق عالم بر مردم اين است كه با سؤالهاي بيجا از او زياد   :فرمود �اميرمؤمنان

هاي بي مورد عالم را به چالش نكشانند و آنگاه كه  اضسؤال نكنند و در جواب او با اعتر
است بر او وارد نشوند و هرگاه بلند شد لباسش را نگيرند و اصرار بر نشستن نكنند و  خسته 

به دنبال لغزشها و عيبهايش ، در حضور او كسي را غيبت نكنند، راز و اسرارش را فاش نكنند
بر تو الزم است كه به خاطر خداوند ! اي مسلمان، اگر اشتباهي كرد معذورش بدانند، نباشند

او به دستورات خداوند پايبند است ادامه  به عالم احترام بگذاري و اين احترام تا زماني كه 
داشته باشد و از او جلوتر ننشيني و اگر نيازي داشت براي برطرف كردن آن و خدمتش 

  .3مبادرت ورزي و پيشي گيري

  امل نزد خداوندمقام و منزلت علماي ع -10
نها ادر ملكوت آسم، هر كس علم بياموزد و به آن عمل كند: فرمايد امير مؤمنان علي مي

   4.شود ياد مي به عنوان فرد بزرگي از او 

                                           
 .٣٦٦ص ، کالمفرائد ال -١
  .۸۲/۸۵ادب الدين و الدنيا  -٢
  .۱/۵۱۹جامع بيان العلم و فضله  -٣
  .۱/۴۹۷/مهان منبع  -٤
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اين سخن علي دعوتي است به يادگيري علم و عمل به آن و تشويقي است براي تالش در 
م بياموزد و به خاطر رضاي خدا بدان راه رسيدن به مقامهاي واال كه خداوند هر كس را عل

  . دهد ارزاني بخشيده و مورد احترام قرار مي مقامي باال ،عمل كند

  آموزش علم برتر از عبادتهاي مستحب است -11
دار و مجاهد بهتر و برتر است و آنگاه كه  دار و شب زنده عالم از روزه: اميرمؤمنان فرمود

  مگر با جانشيني عالمي، شود كه مسدود نخواهد شد عالم بميرد در اسالم شكافي ايجاد مي
چون عملي ، ايشان داللت دارد بر فهم باال در ترتيب اولويتها از نگاه  �اين سخن علي 1ديگر

  .كه موجب خير رساني بر همگان باشد كه همان علم است از عمل عبادي فردي بهتر است
رزشمند اميرمؤمنان براي طالبان موارد فوق برخي از راهنماييهاي سودمند و ارشادهاي ا

  .علم و دانشجويان است

  �پارسايي و تقواي اميرمؤمنان علي: دوم
امين و همراهي با صحابه ي كرام و  صدر طول زندگي با قرآن و مالزمت با پيامبر �علي 

فهميده بود كه دنيا ميدان آزمايش و ، از تفّكر در اين حقيقت كه دنيا سراي ابدي نيست
از آيات  قرآن تربيت يافته بود و اين سخن كه برگرفته  بدون ترديد علي با، تامتحان اس

مربوط به مباحث دنيا و آخرت است حكايت از آن دارد كه دنيا حقير و فرومايه و از بين 
رفتني و فناپذير است و به آياتي نيز اشاره دارد كه زندگي آخرت و ارزش و دوام آن بر دنيا 

�: فرمايد خداوند متعال مي ،است ترجيح داده شده �

�m�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ
�é�è�ç�æ�å�ä�ã� âá�à�ß�G�FE�D�C�B�A

�O�N�M�L�K�J�I�Hl )46-45/كهف.(  
مثال ) بالند نازند و به اوالد و اموال مي كه به دارائي دنيا مي(براي آنان ) ! اي پيغمبر( 

سپس . فرستيم آسمان فرو مي) برا(از   زندگي دنيا را بيان كن كه همچون آبي است كه
تنگاتنگ و ) كنند و گردند و به سبب آن رشد و نمو مي سيراب مي(گياهان زمين از آن 

                                           
  .۱۳/دمياطی، املتجر الرابح يف ثواب العمل الصاحل -١



 373    �علي خالفت قوانين و صفات ازفضايل، يا پاره 
 

آميزد و رقص گلزار و  عطر گل و ريحان با آواز پرندگان درهم مي. (شوند تودرتو مي
دد و گر پايد و باد خزان وزان مي انگيز ديري نمي لي اين صحنه دل.گيرد چمنزار در مي

در اينجا (شوند و بادها آنها را  سپس خشك و پرپر مي) زرد رنگ و، گياهان سرسبز و خندان
داشتن را نداشتن و بهار زندگي را خزان در پي ! آري(! سازند پخش و پراكنده مي) و آنجا

دهد و هر وقت  اين خدا است كه نعمت و حيات مي. پس چه جاي نازيدن به وي است، است
). و هست(و خدا بر هر چيزي توانا بوده ) گيرد مت و حيات را بازپس ميكه بخواهد نع

اي كه  ال شايستهاما اعم). پذير و گذرايند و زوال(زينت زندگي دنيايند ، دارائي و فرزندان
بهترين پاداش را در پيشگاه پروردگارت دارد و بهترين اميد و آرزو ، است نهانتايج آنها جاود

  .است
كه خوب دنيا و ارزش آن را  صپيامبر، يت آگاهترين مخلوقاتتحت ترب �علي  

لو كانت الّدنيا تعدل عنداهللا جناح «: فرمايد پيامبري كه مي، دنيا را شناخته بود، شناخته بود
اي ارزش  ي بال پشه اگر دنيا در نزد اهللا به اندازه: (1»بعوضة ما سقي كافرًا منها شربة ماء

ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل «: فرمايد و مي) داد آبي نمي نيا جرعه هيچ كافري را از د، داشت مي
ارزش دنيا در برابر آخرت چيزي نيست : (2»جيعل أحدكم أصبعه يف الّيم فلينظر مبا ترجع ما

چه قدر ، آورد كند و بيرون مي يكي از شما انگشتش را داخل دريا مي  ي اين كه مگر به اندازه
دنيا زندان مسلمان و : (»3الّدنيا سجن املؤمن و جنة الكافر«: فرمايد و مي) است از دريا برداشته 

  ).بهشت كافر است
هايي بود  ترين نمونه از صادق، قرار گرفته بود قرآني و نبوي تربيتاميرمؤمنان تحت تأثير 

  :فرمايد بود همانگونه كه خداوند مي او را پاك و بي آاليش ساخته صتربيت پيامبر كه
 m�©� �̈§�±�°�¯�®�¬�«�ª

�º�¹�¸�¶�µ�´�³��²l )151/بقره.(  
پيغمبري را از خودتان در ميانتان برانگيختم ) براي تكميل نعمت خود بر شما(و همچنين 

هاي وحدانيت و عظمت خدا را در  و نشانه(خواند  ما را بر شما فرو مي) قرآن(يات آ كه
بگور كردن   از رذائلي همچون زنده(رد دا و شما را پاكيزه مي) نماياند گستره جهان به شما مي

                                           
  .صحيح و غريب است ۴۱۱۰/ش، سنن ترمذي -١
 .۲۸۵۸/ش، مسلم -٢
  .۲۸۵۶/ش، مسلم -٣
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با كاشتن نهال فضائل در . دختران و خونريزيها و كشتن فرزندان از ترس فقر و فاقه و غيره
اسرار (و حكمت ) قرآن(و به شما كتاب ) سازد شما را سرور و سرمشق ديگران مي، اندرونتان

به زندگي ، مندي از نور آن بهرهتا با حفظ نظم و لفظ قرآن و (آموزد  را مي) و منافع احكام
به احكام شريعت ، از سنّت عملي و سيرت نبوي  خويش حيات و تحرّك بخشيد و با استفاده

توانستيد آن را  دهد كه نمي ياد مي  چيزي) به همراه كتاب و حكمت(به شما ). آشنا گرديد
. اه وحي آموخته شودبلكه بايد از ر، انديشه و نگاه نيست، موزش آنآ  چون وسيله(بياموزيد 

كه نه ، و بيان سرگذشت پيغمبران و احوال پيشينيان همانند اخبار عالم غيب و اشارات علمي
  ).تنها براي اعراب بلكه براي اهل كتاب نيز مجهول بود

اينك به ذكر برخي از ، مي باشدزهد و پارسايي  نمونه هايبهترين يكي از   �علي 
  :پردازيم مي در اين مورد يز عليها و سخنان شگفت انگ موضعگيري

  كسي غير از من را فريب دهيد! ها دينار و درهم -1
بيت ! اي اميرمؤمنان: ابن نباح نزد علي آمد و گفت كنند كه  علي بن ربيعه وابلي روايت مي

و با تكيه به ابن نباح بلند ! اكبر اهللا: است؟ علي گفت  المال مسلمانان پر از دينار و درهم شده
  : و رفت و در كنار اموال بيت المال ايستاد و گفتشد 

  هـــــــــــــــــذا َجنَـــــــــــــــــاَى خيـــــــــــــــــاره فيـــــــــــــــــه
  

  اىل فيـــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــده  وكـــــــــــــــــــــــــل َجانٍ  
  ، در اختيار من است بهترين نوع آنهاست كه اي از طال و نقره اين انباشته  

  .رسد و هر جنايت كاري هم دستش فقط تا دهنش مي 
صدا زدند و تمام آن چه در بيت  مردم را: گويد، مردم كوفه را جمع كن! اي پسر نباح

، ها كسي غير از من را فريب دهيد اي دينارها و اي درهم: گفت تقسيم كرد و مي، المال بود
در آن نماند و سپس دستور داد آن را جارو زدند  تا اين كه هيچ دينار و درهمي، ! بگير! بگير

  .و در آن دو ركعت نماز خواند
زد و  علي بيت المال را جارو مي: كند روايت مي ع تيمي در روايتي ديگر ابونعيم از مجم

به اميد اين كه روز قيامت ، قرار داده بود، خواند و آن را محل سجده و نماز خود نماز مي
  .برايش گواهي دهد

هاي فنا پذير و نابود  در مقابل كاال و بهره �همتي علي  اين نمونه روشني است بر بلند
 هنگاميكه، ي به آنها نداشتيهيچ وابستگ و چيزها بي نياز دانسته كه خود را از اين ،شدني
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بيت المال پر از طال و نقره شده بود اميرمؤمنان طوري به آن نگاه نكرد كه شگفت زده شود 
: گويد مي، دهد وقتي مسئول بيت المال خبر از پر شدن آن مي بلكهو فريب آن را بخورد 

، بينند مردم دنيا را بزرگ و مهم مي گر چه  اين است كه مفهوم اين واكنش علي» ! اكبر اهللا«
از دنيا و هر چيزي بزرگتر است و تا زماني كه فرد مسلمان معتقد  اهللا   اما حقيقت اين است كه

چرا خودش را به چيزي كه كوچكتر و ، از هر كس و هر چيز بزرگتر است» اهللا«است كه 
   !وابسته و محتاج بداند؟، تر است ارزش بي

بي ارزشي و ، »اكبر اهللا«در واقع اين فهم عالي آن شخصيت بزرگ است كه با گفتن 
اند  آن را خوردند و فراموش كرده هاي كساني كه عمالً فريب دنيا و زينت كوچكي دنيا را به

دهد كه خداوند از همه كس و همه  از همه كس و همه چيز بزرگتر است هشدار مي اهللا  كه 
كنند و در  اين فهم دقيقي است كه مؤمنان روشن دل آن را درك مي چيز بزرگتر است و

دنيا و ، به همان صورتي كه خداوند در قلب و باورش از هر چيز مهمتر و بزرگتر است: نتيجه
آن چه در آن است از هر چيز بي ارزش تر است و در تالش آن خواهد بود كه مال حالل به 

ر اندازه كه دنيا در نظر و باور فرد بزرگتر جلوه دست آورد و در راه خدا مصرف كند و ه
اميرمؤمنان در  بينيم كه  لذا مي. شود از بزرگي مقام خداوند در ذهن و فهم او كاسته مي، كند

كسي ديگر را فريب ! ها اي درهم! اي دينارها: گويد خطاب به دنيا مي، اوج عظمت و قدرت
آن را   ار و دركي دقيق از دنيا است كهبيد يي وجدان نشانه �علي  برخورددهيد و اين 

دهد و اين گونه  كند و مورد خطاب قرار مي همچون دشمن در ميدان جنگ فرض مي
بر هواهاي نفساني و عواطف و تمايالت روانيش مسلط كه او تا چه اندازه شود  مشخص مي

آن را  ارزش واقعي و متناسب با حال، است و با درك و شعور خود و نگرش درست به دنيا
بر ، هاي آن كه با زمان محدود و اندك و وجود سختيها و فناپذير بودن نعمت، شناسد مي

، دهد كند و به سراي جاويدان آخرت ارزش مناسب حال آن را مي خود و دنيا حكمراني مي
ي  ها و عذابهاي آن هميشگي است و پس از جارو زدن بيت المال در قله يقين دارد كه نعمت 

آورد تا در روز قيامت برايش گواهي دهند كه علي حكمران  رتريها نماز به جا ميارزشها و ب
اي  در حقيقت نماز گزاردن در بيت المال اشاره: توان گفت استوار و محكم و عادل بود و مي

اين دو ركعت در حقيقت مكمل آن رفتار  آخرت بر دنيا ترجيح دارد و بود به اين كه 
  1.ت المال به افراد مستحق از خود نشان داد، مي باشدنيكويش كه هنگام تقسيم بي

                                           
  .۱۲/۴۲۷التاريخ االسالمي  -١
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  به خدا از مال شما استفاده نخواهم كرد -2
عنتره  هارون بن  رمؤمنان علي اين است كههاي پارسايي و پرهيزكاري امي يكي ديگر از نمونه

ديدم در زير ، به خدمت علي رسيدم) جايي در كوفه(كند كه در خورنق  از پدرش روايت مي 
ات اين همه  اي اميرمؤمنان خداوند براي تو و خانواده: گفتم! لرزد اي از شدت سرما مي فهمال

) مسلمانان(از مال شما  به خدا كه : كني؟ فرمود مال قرار داده و تو با خود اين گونه رفتار مي
  1.ام آورده  آن را از مدينه ايست كه  استفاده نخواهم كرد و اين همان مالفه

اميرمؤمنان اينگونه فقيرانه زندگي   چه چيز موجب شده كه: آيد سؤال پيش مي يك  اينجا 
ترين و بهترين  توانست فاخرانه در حالي كه مي، كند و آن سرماي طاقت فرسا را تحمل نمايد

اي است از زهد و پارسايي واقعي كه در اوج توانايي  لباس زمان را خريداري كند؟ اين نمونه
 صي پيامبر اين شاگرد مدرسه! آري، ال و امكانات دنيا خودداري كندي از كا بر استفاده

كند  است و تالش مي  اين گونه بي توجه به كاال و امكانات زودگذر دنيا تربيت شده است كه
 صاهللا  رسولهمانگونه كه ، ها و آسايش جاويدان آخرت را بر دنيا ترجيح دهد كه نعمت

  2.وانست مانند بهترين ثروتمندان زندگي كندت فقيرانه زندگي كرد در حالي كه مي

  من به ميل خودم خريدم و او نيز با رضايت خودش فروخت -3
ازار و ردايي پوشيده و عصايي به دست  را ديدم كه  �علي: ابو مطر بن عبداهللا جهني گويد

 يكي از سپس ادامه داد كه با همين حال وارد بازار شد و با ، گويا صحرانشين است، دارد
در حين گفتگو تاجر ، ي لباسي كه سه درهم ارزش داشت گفتگو كرد تاجران درباره

بعد ، همين كه تاجر او را شناخت با او معامله نكرد: گويد، اين اميرمؤمنان است  شناخت كه
بعد از آن كه پدرش ، از آن پيش نوجواني رفت و از او لباسي به سه درهم خريد و رفت

پدر آن ، است به پدر نوجوان خبر دادند كه خريدار علي بوده : و گفتپسر جريان را به ا، آمد
پول : ها چيست؟ گفت اين درهم: ها را برداشت و نزد اميرمؤمنان رفت و گفت نوجوان درهم

: اميرمؤمنان گفت. اي قيمت آن دو درهم است و شما سه درهم پرداخته: گفت، پيراهن است
  3.نيز با رضايت قبول كردمن با رضايت خودم از او خريدم و او 
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اش او را صحرا  او كه لباس ظاهري، اين نمونه ديگري از بي توجهي علي به دنياست 
خريد در  ي ارزان قيمتي مي داد و در خريد لباس نوع متواضعانه نشين و روستايي نشان مي

لمانان ي مس حالي كه در آن زمان باالترين قدرت حكومتي جهان را در اختيار داشت و خليفه
اين در ، بود و اين گونه خريد كردن بر تواضع و بي اعتنايي ايشان نسبت به دنيا داللت دارد

حالي بود كه در اموال بيت المال و غنيمت حقوق مخصوصي به خود داشت و منابع درآمدي 
چون او خليفه بود و جز پرداختن به خالفت و تدبير امور و مصالح ، ديگر غير اين نداشت

، او را شناختند خريد نكرد  از دو تاجري كه اينكه . ان به كاري ديگر مشغول نبودمسلمان
خواست تاجران به خاطر خليفه بودنش رعايت حال  چون نمي، ي زهد و پارسايي است نشانه

از مقام   خواست كه يا قيمت كمتري بگيرند و او نمي او را بكنند و پولش را قبول نكنند و 
هاي تقوا  اين فهم دقيق از زمينه، صالح شخصي خود بهره برداري كندمهم و بزرگش براي م

اميرمؤمنان عمل صالح و نيكو كاري بود و اگر  چون خالفت از نگاه ، و پرهيزكاري است
ي عرش  اولين فرد از هفت گروهي خواهد بود كه در روز قيامت در سايه، خليفه عادل باشد

اين عمل صالحش را با مصالح دنيوي آلوده   ت كهخواس الهي قرار خواهد گرفت و علي نمي
اين . شود يل ميبه گناه و معصيت تبد، كند كه در آن صورت به جاي پاداش اعمال نيكي

  1.ندنبه او اقتدا ك تا بعدها مردماست  رفتار عالي الگوي زيبايي

  كند به او اقتدا مي يمؤمنهر ، كسي كه قلبش فروتن شود -4
قلب كه فروتن : زني؟ گفت چرا پيراهنت را وصله مي: به علي گفتند :گويد عمر بن قيس مي

  2.كند به او اقتدا مي يمؤمنهر شود  مي
مسلمانان را بر زندگي  او است كه دوست داشتاي ديگر از زهد و پارسايي  اين نمونه 

  :است بر لباس حاوي دو نكته شده ي زده  وصله ،كند تربيتزاهدانه و سخت 
شود و انسان از اسباب  ين عمل موجب فروتني قلب و تواضع دل ميا  آن كه: اول

  .شود مي دور خودپسندي وتكبر 
بينند او كه در باالترين  وقتي مردم مي، گيرد او با اين رفتار الگوي مسلمانان قرار مي: دوم

دل آنان نيز از سبقت در خريدن و پوشيدن ، پوشد لباس وصله زده مي، منصب قدرت است

                                           
  محيدي، ١٢/٤٢٩التاريخ االسالمي  -١
  .۶۴۷/ذهيب ، عهد اخللفاء الراشدين، التاريخ االسالمي -٢
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ي افراد  زندگي و رفتار زاهدانه، شود و با اين رفتار خليفه اي گران و فاخر سرد ميه لباس
  1.شود پارسا كه در معرض مالمت مردم هستند تقويت مي

  
  

  از بيت المال حالل نخواهد بود  ي دو كاسه براي خليفه جز به اندازه -5
شتي را كه بعد از پختن كاسه گو: رسيدم �به خدمت علي: گويد عبداهللا بن زرير غافقي مي

خداوند تو را اصالح كند اگر به ما از آن : گفتم، پاشند جلوي ما گذاشت روي آن آرد مي
شد؟ در حالي كه خداوند مال فراواني در اختيارات قرار  چه مي مي دادي گوشت مرغابي

، ال قصعتانا الحيل للخليفة من مال اهللا« : اي ابن زرير شنديم رسول فرمود: گفت. است  داده
از  اي حالل نيست كه براي هيچ خليفه: (2» يدي الناس يضعها بني يأكلها هو واهله و قصة قصعة

اي كه  اش بخورد و كاسه يك كاسه كه با خانواده، استفاده كند مال خداوند بيشتر از دو كاسه 
اينكه هر اميرالمؤمنين الگوي عالي پارسايي بود كه با وجود ! آري). جلوي مهمانش بگذارد

، توانست از بيت المال بردارد تا جايي كه با ثروتمندان مسلمان برابري كند خواست مي چه مي
اما او به زندگي سخت و دور از رفاه قانع ، به خوردن و نوشيدن از دنيا توجه چنداني نداشت

دگي داد و اين گونه با احتياط زن چون زندگي دراز مدت را بر زندگي گذرا ترجيح مي، بود
زماني كه ، كرد تا بتواند دينش را حفظ كند و الگويي برجسته و نيكو براي مؤمنان باشد مي

احترام و اعتماد بنفس ، رفتارش عزت، اينگونه زندگي كند  باالترين شخصيت دولت اسالمي
براي فقيران و مستمندان است تا بتوانند با صبر و شكيبايي زندگي كنند و به تقدير و قضاي 

ر خداوند را به جاي پند و نصيحتي است براي ثروتمندان تا شك، اين رفتار. راضي باشندالهي 
  3.راف و تن پروري دست بردارندآورند و از اس

  يقين ندارم  دوست ندارم غذايي ميل كنم كه به حالل بودن آن -6

                                           
  ۱۲/۴۳۰التاريخ االسالمي  -١
  اند ديث را ضعيف دانستهاسناد آن صحيح است و برخي اين ح: امحد شاكر مي گويد ۱/۷۸مسند امحد  -٢
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: فرمود زد و مي كرد و مهر مي خورد نشانه مي از آن مي آردي را كه  كيسه  �امير مؤمنان 
  1.»يقين ندارم وارد شكمم شود  از حالل بودن آن  دوست ندارم چيزي كه«

براي خانه سازي از خشت پخته و خشت خام و چوب استفاده  �علي : سفيان گويد
ي جو وگندم و دگر  فقط كيسه). يعني در پي ساختن ساختمان آنچناني براي خود نبود(نكرد 

  2.ردندآو انواع حبوبات از مدينه برايش مي

  خوشرنگ و بامزه هستي، تو خوشبو -7
، يك سيني فالوذج را براي علي آوردند كنند كه  عدي بن ثابت و حبه بن جوين روايت مي

ات بسيار خوب  رنگ و مزه، بو: ولي از آن نخورد و خطاب به غذاي داخل ظرف گفت
  3.از آن بخورم  توانم دوباره اما دوست ندارم شكمم را به چيزي عادت دهم كه نمي، است

  پارساترين مردم دنيا علي است -8
ن به يادر مجلس عمر بن عبدالعزيز سخن از زاهدان و پارسا: حسن بن صالح بن حي گويد

  4.پارساترين فرد دنيا علي بن ابي طالب است: گفت، ميان آمد
: تگف. يادآور شده كه علي بر االغي سوار شد و پاهايش را به يك طرف قرار داد ذهبي 

كار سيدنا علي از باب تربيت . توجه هستم دانم و نسبت به آن بي من دنيا را بي ارزش مي
  .5همانند متكبران، از روي تكبر و غرور نه ، عملي بر زهد و تقوا و بي توجهي به دنيا بود

كند كه بخششها را در سال سه بار تقسيم  روايت مي �ابو عبيد دركتاب األموال از علي 
فردا صبح اعالم كنيد كه براي تقسيم بار چهارم : گفت، اموالي از اصفهان آمدسپس ، كرد

در پي اين برخي از مردم قبول كردند و ، خواهم اينها را ذخيره كنم چون نمي، جمع شوند
سوگند ! اي مردم«: براي مردم سخنراني كرد و گفت 6قبول نكردند) به دليل عدم نياز(برخي 

از مال شما براي خودم برنداشتم بجز اين و ! حق جز او نيست به خداوندي كه معبودي بر
  .اين را دهقاني به من هديه داد: شيشه عطري كوچك از آستين پيراهنشش در آورد و گفت
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  :برداريد و شعر زير را زمزمه كرد: سپس به بيت المال رفت وگفت: گويد راوي مي
ــــــــــت لــــــــــه قوصــــــــــرة ــــــــــح مــــــــــن كان   أفل

 
   1يوم متـــــــــــــرة يأكـــــــــــــل منهـــــــــــــا كـــــــــــــل 

  :يعني 
  خوشبخت آن است كه سبد حصيري پر از خرما داشته باشد،

  .و هر روز يك خرما از آن بخورد
يكي از بارزترين صفات علي بود و در اوج توانگري و ثروتمندي پارسا و   زهد و پارسايي

از محاسبه و   گذاشت و چنان مردم برايش مهم بودند كه زاهد بود و به مردم احترام مي
با تقوا و پايبند به مسايل دين ، پارسا، عليرغم اينكه زاهد 2.كرد نان خودداري ميي آ مؤاخذه

بلكه فردي دوست ، هيچگونه خشونت و تند خويي و ترشرويي نداشت و متكبر نبود، بود
: اند اش نمايان بود و در وصف او گفته داشتني و خوشرو بود و الفت و دوستي در چهره

  3.رفت آرام و آهسته راه مي، وزيباروي و هميشه خندان بود 
  :است پارسايي را اينگونه تعريف كرده  �علي 

شكر نعمت خداوند را به جاي ، آرزوهايتان كوتاه باشد  پارسايي اين است كه! اي مردم
كوتاه كردن آرزوها بر عكس آرزوهاي دور و . 4آوريد و از حرامها اجتناب و دوري كنيد

اين است   ش را فراموش كند و منظور از آرزوي كوتاهشود آخرت درازي است كه موجب مي
اي همسويي ايجاد كند كه خداوند راضي باشد و شكر  كه بين زندگي دنيا وآخرت به گونه

تا نعمتهاي آشكار و پنهان مادي و ، ي هر فرد مسلمان است يكي از صفات خدا پرستانه  نعمت
از آن   اوند عزيز و بسيار بخشندهكند و در مقابل با شكر خد معنوي خداوند را لمس مي

تعريف . شود قطعاً از ترس خدا هرگز بدان نزديك نمي، اما نسبت به حرام، نمايد قدرداني مي
  .امير المؤمنين بيانگر حقيقت زهد و پارسايي است

ي مؤثر  ترديدي نيست كه زهد علي اطرافيانش را تحت تأثير گذاشته بود و به مدرسه
ابوالحسن ندوي پارسايي و اصالح را با هم . ري براي امت تبديل شده بودپارسايي و پرهيزكا

هد و اصالح هستيم و كساني ما در تاريخ اسالم شاهد همسويي ز: گويد داند و مي مرتبط مي

                                           
  ).٢١٢(ص ، املرتضى للندوى -١
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  ي اسالمي اند و روحي تازه به جامعه را كه با ايجاد دگرگوني مسير تاريخ را عوض نموده
و فكري و ديني  اند و با آثار علمي تاريخ اسالم بوجود آورده يا دوران جديد در، اند دميده

اند و جهان و ادبيات جهاني در  جاودانه در قرنهاي متمادي بر افكار و باورها تأثير گذاشته
است و بر  اي پارسايانه بر شهوات غلبه كرده شناسيم مگر اينكه با روحيه نمي، اند اختيار گرفته

شايد راز اين حقيقت در آن باشد كه زهد و ، اند چيره شده مادي گرا مردمانماديات و 
كند و عقيده و شخصيت انسان را قوت  پارسايي در انسان نيروي مقاومت را ايجاد مي

ارزش و تحقير  مهار و اسيران هوا و هوس را بي گرا و شهوتهاي بي بخشد و رجال ماده مي
  1.كند مي

  �تواضع و فروتني اميرمؤمنان علي: سوم
در موضوع اخالق ، شخصيتي فروتن و متواضع از علي ساخته بود، اخالق و روحيات قرآني

  :فرمايد نيك تواضع و فروتني خداوند متعال مي

�m�á�à�ß��Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø×�Ö�Õ�Ô�Ól   

  )37/اسراء(
ات بر  نهابا پاي كوبيدن قلدر(ا كه تو چر. در روي زمين متكبرانه و مغرورانه راه مرو

به ) تواني نمي، آنها بر آسمان با گردن كشيدن جبار(تواني زمين را بشكافي و  ينم) زمين
  .بلنداي كوهها برسي

  :همچنين فرمود 
�m�Ü�Û�Ú�Ù�Ø���×�Ö�Õ�Ô�Ó�ÒÑ��Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê�É

�ç�æ�å�ä��ã��â�áà�ß�Þ�Ýl )19-18/لقمان.(  
چرا كه خداوند ، ه مرواعتنائي از مردم روي مگردان و مغرورانه بر زمين را با تكبر و بي

در سخن (در راه رفتنت اعتدال را رعايت كن و . دارد هيچ متكبر مغروري را دوست نمي
  .است االغصداي ، ترين صداها چرا كه زشت) و فرياد مزن(از صداي خود بكاه ) گفتنت

اعم از فروتني و ، اسراء با بياني روشن به بيان اصول اخالق سوره ي خداوند در آيه
به تواضع و ، پردازند ناسي و پرهيز ازخود پسندي و تكبر و غرور و تحقير مردم ميخودش

  .كند دهد و از تكبر و غرور و تحقير مردم نهي مي فروتني دستور مي

                                           
  .۱۰۵/۱در موضوع زندگي امام امحد ، رجال الفكر و الدعوة -١
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  :فرمايد همچنين خداوند متعال مي
�m�Ù�Ø���×�Ö�Õ�Ô�Ó�Zl  

  .)خداوند هيچ متكبر و مغروري را دوست ندارد(
اين گونه باشد به معناي تنفر  دوست نداشتن كسي كه ، ذكر شده ي اول آنطور كه در آيه 

  1.كند از اوست و در اين آيه به اندازه كافي مؤمنان را به تواضع و فروتني تشويق مي
بلكه به تمجيد و ستايش انسانهاي فروتن و ، كفايت نكردهاين حد و ميزان  بهقرآن تنها 

  : فرمايد متواضع پرداخته و مي
�m�¥�¤�£�¢«�ª�©�¨����§�¦��¯�®�¬l 

روي ) و بدون غرور و تكبر(رام آ  رحمان كسانيند كه) خوب خداي(بندگان ). 63/فرقان(
و تواضع در حركات و سكنات ايشان و حتي در راه رفتن آنان آشكار (روند  زمين راه مي

از ، دهند يقرار م) دشنامها و بد و بيراههاي خود(كه نادانان ايشان را مخاطب  و هنگامي) است
  .گويند مي را ترك گردانند و ايشان آنان روي مي

اين ، بيان كرده و بزرگترين منّت را بر ايشان نهادهخداوند آنان را با توصيف بندگان خود 
يكي از باالترين درجات دوستان   چرا كه بندگي، شود يك نوع بزرگداشت محسوب مي 

  :است چنين سروده  شاعر. خدا و با ارزشترين افتخار براي آنهاست
  وممـــــــــــــــــــــــا زادين شـــــــــــــــــــــــرفًا وتيًهـــــــــــــــــــــــا

  يــــــــــا عبــــــــــادي دخـــــــــويل حتــــــــــت قولك
  

  وكــــــــــدت بأمخصــــــــــى أطــــــــــأ الثريــــــــــا 
ــــــــــــــــا   وأن صــــــــــــــــريت أمحــــــــــــــــد يل نبًي

  
 

  افزايد  آنچه بر افتخار و شرافتم مي: يعني
  .و نزديك است با كف دو پايم بر آسمانها گام نهم

  ده  مرا با واژه بندگانم خطاب كر) پروردگار(اين است كه 
  2را به عنوان پيامبر مبعوث كرده است صو احمد 

اين اخالق عظيم، در تمام مراحل و موفقيت هاي زندگي، قرار داشت   در قلّه صپيامبر 
  .است و اين تعجبي ندارد؛ چرا كه پروردگار او را به بهترين شكل تربيت كرده 

                                           
  .۱/۴۵۴. امحد احلداد، اخالق النيب يف القرآن و السنة -١
  .۱/۴۵۵اخالق النيب يف القرآن و السنة  -٢
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اين است كه   هتوجه داشت صپيامبر تربيت از موارد و مصاديقي كه خداوند به  
  : فرمايد مي

�m�Å�Ä�Ã�Â�Á�À� �¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶

�Æl ):كه به گروههائي  ه آنچهچشمان خود را ب) !اي پيغمبر(! خيره مكن: يعني.) 88/حجر
و بر آنان ) گذران است و نعمت آخرت جاويدان چرا كه نعمت دنيا(ايم  از كافران داده
و براي مؤمنان بال ) آورند ه تو ايمان نميگيرند و ب كه چرا راه كفر مي(غمگين مباش 

  ).كه پشتيبان حق و حقيقتند(خود را بگستران ) مهرباني(

  )215/شعرا( ��m�y�x�w�v�u�t�sl:فرمايد و مي
» خَفض جناج «: ي جمله). كنند بگستران از تو پيروي مي بال محبتت را براي مؤمناني كه(

  1.آنان استبا   از فروتني و نرمي در اين آيات كنايه 
پايبند اين فرمان الهي بود و در ) سياسي، اجتماعي، شخصي(در تمام احوال  صپيامبر 

اي از اين اخالق  كرد و حتي لحظه تمام زمانها و مكانها فروتنانه و متواضعانه رفتار مي
  2.پسنديده غفلت نكرد و دائم براي كسب رضايت خداوند با مؤمنان فروتن و متواضع بود

تحت تأثير قرآن و تربيت صحيح نبوي به اين صفات نيكو آراسته  �علي  نانامير مؤم
  .به شخصيتي نادر و ارزشمند تبديل شده بود، بوده

  �اينك گلچيني از سخنان علي 
  : �ارزش دنيا از نقطه نظر علي 

  دانم من كسي هستم كه دنيا را حقير و ناچيز مي: الف
ديدم علي سوار بر االغ شد و پاهايش  –كه  كند صالح بن اسود از كسي ديگر روايت مي

من كسي هستم كه دنيا را بي ارزش و حقير «: را به يك طرف آويزان كرد و سپس فرمود
حضور اينگونه  ،بود خوشنود بودبر نفسش غلبه كرده  از اينكهامير مؤمنان  اين گونه » .دانم مي

منصب و مقام دنيا  ري شايان توجه بود واو در برابر مردم در حاليكه خليفه مسلمانان بود نيز ام
فتنه پست و مقام خطرناكتر از فتنه مال و ثروت است و چه  همواره فريبنده و زيبنده است و

اما همينكه به ، بسيارند مسئوالني كه قبل از رسيدن پست و مقام افرادي متواضع و فروتنند

                                           
  .۵/۸۰روح املعاين آلوسي  -١
  ۱/۴۹۸النيب يف القرآن و السنة اخالق  -٢
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تا جايي كه ، شود يجاد ميبيني در آنها ا رسند اندك اندك حس بزرگ قدرت و مقام مي
اما دوستان مؤمن هرچه مقامشان باالتر رود و به مقام و منصب ، تماس با آنها مشكل است

شوند و از تواضع و پايبندي به فروتني و دور  بيشتر با مردم متواضع و فروتن مي، دنيوي برسند
  .1كنند  بودن از صفاتي همچون تكبر و غرور احساس خوشحالي مي

  است انواده سزاوارتر به حمل بار خانواده پدر خ: ب
اي بر دوش  يك درهم خريد و در پارچه مقداري خرما به ارزش  �روايت است كه علي

پدر خانواده سزاوارتر ، خير: فرمود. اي امير مؤمنان اجازه بده ما ببريم: گفتند، افتاد  نهاد و براه
ي تواضع امير مؤمنان بود كه بار و  انهاين نش 2.اش را حمل كند به اين است كه بار خانواده
توان  به اين ترتيب مي. در حالي كه عمري از او گذشته بود، كرد كااليش را خود حمل مي

يكي از  است و اگر  براي مسلمانان تواضع و فروتنيهاي يكي از بهترين الگو �علي : گفت
، ي او عيب استاش برا اربابان و صاحب منصبان تصور كند كه حمل وسايل خانواده

 در جواب گويدافتداء كند و اگر كسي به افراد متواضع اعتراض كند  �تواند به علي مي
  3 .روي زمين است انو حاكم انبزرگترين امير  �عليمن  الگوي

  رفتار علي با عمويش عباس -ج
بر را در حالي ديدم كه  �علي : گفت روايت است كه مي �از صهيب موالي عباس  

  .4اي عمو از من راضي و خوشنود باش : گفت زد و مي بوسه ميعباس دست و پاي 
: گويد است كه تأملي در روايت ضرار طائي در وصف علي داشته باشيم كه مي شايسته 

در ميان ما ، خورد پوشيد و خوراكي چندان مطلوب نمي در شگفتم كه علي لباس كوتاه مي
از هيبتش ، دانست و نزديك هم بود ما نزديك ميبا اين كه خودش را با ، يكي از ما بود مانند 
   5.توانستيم به راحتي با او حرف بزنيم نمي

                                           
  ۱۷/۶۳التاريخ االسالمي محيدی  -١
  ۱۳/امام امحد ، الزهد -٢
  ۱۷/۶۴التاريخ االسالمي  -٣
  .إسناد آن صحيح است ۲/۹۴اسري ذهيب ۱/۲۲۴اصحاب الرسول  -٤
  .۳/۱۱۰۸االستيعاب  -٥
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قطعاً انسان  1.كند مي تواضع مرد را محترم و گرامي : فرمايد در مورد تواضع مي �علي 
خويشتن را بيشتر ، هر اندازه در علم به قرآن و سنّت آگاه و در عمل به اين دو پايبند باشد

شود و بايد توجه داشت كه  د و بر تواضعش در برابر خداوند و مخلوقات افزوده ميشناس مي
  .علم اندك و نداشتن فهم صحيح است، علّت خودپسندي برخي از دعوتگران امروزي

اگر نسبت به لطف و ، بيند دعوتگر وقتي كه تجمع پيروان و طرفداران را در اطرافش مي
بيشتر دچار ، از او باالترند توجه نكند ماي رباني كه توجه باشد و به عل عنايت خداوند بي

يكي از راههاي نفوذ شيطان بر قلب طالب علم و دعوتگران   گردد و اين خودپسندي مي
به كثرت و زيادي ، هرگاه علمي حاصل كردي: نشور اساس حاكميت آمدهاست و در م

بلكه به دانشمندان و ، وجه نكننادانان و جاهالني كه در اطرافت هستند و از تو پائين ترند ت
  2.از تو باالترند توجه داشته باش علمايي كه

  :گويد آنجا كه مي، دهيم صحبت از اين موضوع را با سخن از اميرمؤمنان خاتمه مي
كه فقط به خاطر گرفتن اجر و پاداش از ، چه زيباست فروتني ثروتمند در مقابل فقير

  3.نيازي فقير از ثروتمند كه به خداوند توكل دارد خداوند باشد و زيباتر از آن اظهار بي

  �سخاوت و بخشندگي علي: چهارم
سخاوت و بخشندگي از ديگر صفات وااليي است كه قرآن همگان را به آن تشويق كرده 

  .همواره به آن پايبند بود �است و علي 
اي سوره اند و خداوند در ابتد سخاوتمندان به كثرت در قرآن مورد ستايش قرار گرفته

  :بقره بعد از بسم اهللا چنين فرمود

�m�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�IH�GF�E�D�C�B�A

�hg�f�e�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T

�l�k�j�il )5-1/بقره.(  
آن كساني كه دنياي   .اين كتاب هيچ گماني در آن نيست و راهنماي پرهيزگاران است

، ايم نان ساختهآ خوانند و از آنچه بهره شايسته مي اي دارند و نماز را به گونه باور را ناديده 

                                           
  .۵۲۳/منهج امريمؤمنان علي يف الدعوة  -١
  .۱۰۵/علي حمفوظ ، هداية املرشدين -٢
  ۳۳۹/فرائد الكالم  ۲/۳۴۴موعظة املومنني  -٣
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نچه پيش از تو فرو آمده آنچه بر تو نازل گشته و به آدارند به  آن كساني كه باور . بخشند مي
هدايت و رهنمود خداي خويش را ، اين چنين كساني. و به روز رستاخيز اطمينان دارند

  .دريافت كرده و حتماً رستگارند
�. فرمايد ند ميهمچنين خداو �

�m�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i
�g�fe�d�c�b�a�`�_�~�}�|��{�z�y�x�w

�v�u�t�s�rq�p�o�n�m�l���k�j�i�hl ) 24-23/رعد (  
به خاطر پروردگارشان ) در برابر مشكالت زندگي و اذيت و آزار ديگران(كساني كه 

به ، ايم چيزهائي كه بديشان دادهخوانند و از  ورزند و نماز را چنان كه بايد مي شكيبائي مي
. دارند بديها را از ميان برمي ،كنند و با انجام نيكيها بخشند و خرج مي گونه پنهان و آشكار مي

 .ايشان استاز آن ) كه بهشت است(عاقبت نيك ) اي با انجام چنين كارهاي پسنديده(آنان 
است و ) و زيستن ابدي سرمدي(باغهاي بهشت است كه جاي ماندگاري ) اين عاقبت نيكو(

يعني (، شوند كه صالح آنان همراه كساني از پدران و فرزندان و همسران خود بدانجا وارد مي
و جملگي در كنار هم جاودانه و (باشند ) اي برخوردار بوده از عقائد و اعمال پسنديده

) رودشانو به د(و فرشتگان از هر سوئي بر آنان وارد ) برند سعادتمندانه در آن بسر مي
هميشه به سالمت و خوشي بسر (! باد سالم بر شما:) فرشتگان بدانان خواهند گفت. (آيند مي
چه . داشتيد) بر عقيده و ايمان(و استقامتي كه ) بر اذيت و آزار(به سبب شكيبائي ) بريد مي

  ).يزدان و نعمت جاويدان است داريد كه بهشت(پايان خوبي 
اخالق  به ويژه ، ي كمال رسيده بود خالق به قلهدر تمام صفات ا صاهللا  رسول 

تو پيوند «: گويد مي صخديجه رضي اهللا عنها خطاب به پيامبر، بخشندگي و سخاوت
كشي و به مستمندان كمك  كني و مشكالت را بر دوش مي خويشاوندي را حفظ مي

رضي اهللا  خديجه! آري. »دهي ياري مي كني و طرفداران حق را نمايي و مهمان نوازي مي مي
او را توصيف   عنها با اين صفات واال و ارزشمندي كه قبل از بعثت از آن بهره مند بوده

حال بايد پرسيد كسي كه ، كند و نبوت بر عظمت و كمال اخالق او كماالتي ديگر افزود مي
اوج  در زمان نبوت چگونه بايد باشد؟ به ويژه كه بعد از نبوت به، قبل از نبوت اينگونه بوده
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يافته و اين حقيقت از داليل نقلي   ي سخاوت و بخشندگي انبياء و ديگر افراد بشر دست قله
   1.فراواني ثابت است

به آيات و روايات پايبند بود و آثار بارزي  صقرآني و پيامبرتربيت تحت تأثير  �علي 
ند كه از خود به يادگار گذاشته كه به صورت برجسته بر اين حقيقت بارز داللت دار

ابن كثير . ريشه دوانيده و پويا شده است �بخشندگي و سخاوت در شخصيت بزرگوار علي 
اي اميرمؤمنان من نيازي : آمد و گفت �كه مردي نزد علي : كند از أصبغ بن نباته روايت مي

اگر نيازم را بر آورده كردي كه خدا را سپاس ، خواهم دارم كه قبل از تو آن را از خداوند مي
گويم و تو را معذور  ر غير اينصورت خدا را سپاس ميد، كنم ويم و از تو تشكر ميگ مي
دانم كه ذلّت گدايي  نياز خود را روي زمين بنويس چرا كه زشت مي: گفت�علي . دانم مي

آن : علي گفت. من نيازمند هستم: آن مرد روي زمين نوشت. ات مشاهده كنم را در چهره
لباس را گرفت و پوشيد و شعر زير را ، به او داد �آوردند و علي لباس را ، لباسم را بياوريد

  :زمزمه كرد

  كســـــــــــــوتين ُحلـــــــــــــة تبلـــــــــــــي حماســـــــــــــنها
  إن نلـــــت حســـــن ثنـــــائى نلـــــت مكرمـــــة
  إن الثنــــــــــــا ليحيــــــــــــي ذكــــــــــــر صــــــــــــاحبه
ـــــــــــدهر يف خـــــــــــري تواقعـــــــــــه   ال تزهـــــــــــد ال

  

  فسوف أكسوك مـن حسـن الثنـا حلـال 
  ولســـــــت أبغــــــــى مبــــــــا قــــــــد قلتــــــــه بــــــــدال

  ل واجلـــــــبالالســـــــه  حييي نـــــــداه كالغيـــــــث
  فكــــــل عبــــــد ســــــيجزي بالــــــذي عمــــــال

  

 

  شود اش كهنه مي به من لباس پوشيدي كه با گذشت زمان زيبايي
  اما من بزودي تو را با ستايشهاي نيكو خواهم پوشاند

  برسي اگر با تعريف و مدح من به ارزش و احترامي 
  خواهم من در برابر آنچه گفتم عوضي نمي

  .دارد نده را زنده نگه مينام مدح شنو، بدون ترديد مدح
  كند مانند باران كه شبنم آن دشت و كوه را زنده مي

  انجام دادي فراموش نخواهد كرد هرگز زمانه خيري كه 
  خواهد ديد، انجام داده و هر كس به زودي پاداش عملي را كه 

 لباس! اي اميرمؤمنان: أصبغ گفت، دستور داد صد دينار آوردند و به آن مرد داد �علي 
انزلوا الّناس «: ام فرمود شنيده صاهللا  رسولچون از ! آري: دهي؟ گفت خوب و صد دينار مي

                                           
  .۲/۶۴۸ صاخالق النيب -١
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اين ارزش و مقام اين مرد در نزد من ، آنان رفتار كنيد با مردم به اندازه جايگاه : (»منازهلم
  1.)است

و شؤون ي اميرمؤمنان با نيازمندان و اهميت دادن به امور  اين ناشي از رفتار بزرگ منشانه
: فرمايد اين است كه علي مي  ي در خور توجه نكته. است و توجه به احساسات آنها بوده 

چه » ! ات ببينم دانم ذلّت گدايي را در چهره نيازت را روي زمين بنويس كه من زشت مي«
كنند و ذلّت و خواري را به جان  بسيارند نيازمنداني كه دست نياز به سوي افرادي دراز مي

چه بسا از شدت شرم زبانشان  يا خير،آن هم معلوم نيست كه به نيازشان توجه شود ، ندخر مي
  .شود بند آيد و توانايي سخن گفتن از آنان گرفته مي

  اي بزرگ و احساس و شعور درستي داشت كه ترديدي نيست كه نيازمند مذكور روحيه
لي او از اشعارش مشخص احساسات عا، اميرمؤمنان با او اينگونه محترمانه برخورد كرد

  .2است
داشت و  مي شد و برادران ديني اش را بسيار گرامي  علي از آمدن مهمان خوشحال مي

اگر تا هفت روز «: فرمود اميرمؤمنان مي روايت است كه ، احوال آنها را جويا بود  همواره
و » ! 3اشمگردم كه در نظر خداوند فرومايه و حقير شده ب بيمناك مي، برايم مهمان نيايد

) برادري كه به خاطر خدا با او دوست هستم(به برادر ديني ام   اگر بيست درهمي«: فرمود
  .4.كه به مساكين بدهم برايم محبوبتر است از صد درهمي، بدهم

سخاوت آن است كه بدون «: فرمود، ي سخاوت سؤال كردند درباره �از علي   آنگاه كه
دهي شرم است و  آنچه بعد از درخواست كردن مي از تو درخواستي شود ببخشي و اينكه 
ينبع را وقف   ازجمله زمين ملكي  اش اموالي را در راه خدا وقف كرده در زندگي. 5»احترام

علي بن ابي طالب دستور وقف اين مال را داده و آن را در : اش نوشت كرده و در وقف نامه
را در راه » اذينه و راعه، وادي القري ينبع و «من زمين : است و فرموده  راه خدا وقف نموده

                                           
  .۸/۹البداية و النهاية -١
  .محيدي ۱۷/۱۲۷التاريخ االسالمي  -٢
  ۲/۲۵۲موعظة املومنني ، ۴۰۲/فرائد الكالم  -٣
  .۱/۱۳۹موعظة املومنني  -٤
  .۳۰۴/تاريخ ااخللفاء سيوطي  -٥
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لذا چه زنده باشم و چه بعد ، ام خدا و براي مصارف خويشاوندان نزديك و دور وقف كرده
  .1.از مرگ من كسي حق هبه و بخشيدن يا به ارث بردن آن را ندارد

از شدت  بسي اتفاق افتاده كه : علي در مورد چگونگي صدقه و خيرات دادنش فرموده
  2.ام ام و در آن روز چهار هزار دينار صدقه داده سنگ بر شكم بسته گرسنگي

بلكه منظور اموال وقفي است كه صدقه داده و . منظور چهار هزار دينار زكات مال نيست 
چون علي ، كرد از درآمد مال شخصي خود پرداخت مي است كه  اين رقم مربوط به صدقه 

دليل اين ادعا سخن فرزندش حسن است كه بعد  3كرد  هيچ مالي پس انداز و ذخيره نمي �
جز  به  امروز مردي از ميان ما رفته كه هيچ دينار و درهمي: از شهادت پدرش علي فرمود

است و با اين پول  به جاي نگذاشته ، است باقي مانده  از بخششهايش  كه هفت صد درهمي
  4.را خريداري كند  خواست خادمي مي

: فرمود كرد و مي و پذيرايي خويشاوندان تشويق ميمردم را به احترام  �علي 
تواني پرواز و گردش  آنان بالهاي تو هستند و تو با آنها مي خويشاوندانت را احترام كن كه «

ياورند و بزرگوارانشان را احترام  كني و ادامه حيات دهي و در هنگام سختي برايت كمك و 
ارهايت شريك گردان و بر تنگ دستان آسان كن و بيمارانشان را عيادت كن و آنان را در ك

  .5.»بگير

  حيا و شرم از جانب خداوند است: پنجم
، چون بر پاكي دل و زنده بودن ضمير، هاي مهم اخالقي است يكي از شاخصه حيا و شرم 

از   هر كس حيا نداشته باشد نه. بيداري وجدان ديني و مراقب دانستن خداوند داللت دارد
امانتهايي كه به او سپرده شود به  كند و نه  كند و نه به وعده وفا مي مهمان پذيرايي مي

. دهد كند و نه خوبي را بر بدي ترجيح مي گرداند و نه به نيازمندان كمك مي صاحبش برمي
ي حياي كسي را  چنين انساني در پي شناخت زشتيها و دوري و پرهيز از آنها نيست و پرده

  .كند ل زشت و ناروا دريغ نميكند و از ارتكاب اعما حفظ نمي

                                           
  .۵۱۷تراث اخللفاء الراشدين  -١
  .۴/۷اسد الغابه  -٢
  .۷۷/صحيح التوثيق  -٣
  .۳/۳۸الطبقات  -٤
  .۳۴۸/فرائد الكالم  -٥
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اگر شرم و حيا نباشد بسياري از مردم به فرامين و دستورات الهي توجهي ندارند و حق  
دهند و با پدر و  كنند و به حقوق و پيوند خويشاوندي اهميت نمي بندگان خدا را رعايت نمي

يا ، پايبند باشدانسان به اين امور   شود كه چون آنچه موجب مي، كنند مادرشان نيكي نمي
يا انگيزه  كنند و  اي ديني دارد كه به اميد پاداش نيكو در آخرت به آن پايبندي مي انگيزه

است كه هدف  دنيوي دارد كه بر مبناي روحيات بلند اخالقي استوار است و اين همان شرمي 
حال اگر انگيزه رضاي خداوند و رعايت  از آن رعايت حال بندگان است و بديهي است كه 

تر باشد حيا بيشتر و كاملتر  هر چه دل زنده، 1كرد هيچ كس شرم نمي، بندگان براي حيا نبود
  2.حيا حكايت از مرگ دل دارد نه زنده بودن آن  خواهد بود و نبود و كمي

اي براي انجام كارهاي نيك است و مانعي قوي بر سر راه  هاي ايمان و انگيزه حيا از شاخه
به همين دليل حيا از اخالق و خصلتهاي وااليي است كه . 3رود مار ميگناهان و معاصي به ش

  4.است قرآن به آن توجه زيادي مبذول داشته 
  : فرمايد به ميان آمده و خداوند مي صدر قرآن سخن از شرم و حياي پيامبر

�m�t�s�r�q��p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e
�¤�£�¢�¡� �~�}�|�{�z�y�x�w�v�u

�¯®�¬�«�ª�©�¨§�¦�¥l ) 53/احزاب.(  
و سر (هاي پيغمبر بدون اين كه به شما اجازه داده شود داخل نشويد  به خانه! اي مؤمنان

وقتي داخل شويد كه براي صرف غذا به شما اجازه داده ، )زده به منازل مردم وارد نگرديد
ر انتظار از مدتي قبل بيائيد و د اين كه  آن هم مشروط به اين كه به موقع وارد شويد ؛ نه، شود

را خورديد  كه دعوت شديد وارد شويد و زماني كه غذا لي هنگاميو .پخت غذا بنشينيد
و در خانه مردم مجلس انس (به گفتگو ننشينيد ) پس از صرف غذا هم(پراكنده گرديد و 

چون ميزبان بود آن (كرد  اما او شرم مي، داد پيغمبر را آزار مي، اين كار شما). تشكيل ندهيد
  ).و اباء ندارد(كند  ولي خدا از بيان حق شرم نمي، )ندادشما تذّكر را به 

                                           
  .۱/۳۷۷مفتاح دار السعاده  -١
  .۲/۲۵۹مدارج السالكني  -٢
  .۳/۵شرح مسلم نووي  -٣
  .اخالق النيب يف اقرآن و السنة -٤
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به  صشد كه رسول خدا  است كه حيا و شرم مانع اين مي پيدااز اين آيه به خوبي 
توانست به  اما نمي، يارانش دستور بيرون رفتن بدهد در حاليكه قلباً به اين امر رغبت داشت

الحيا اليأتي «: فرمود بود و مي ز دختران پاك هم باحياترچون پيامبر ا 1صراحت به آنان بگويد
  ).چيزي جز خير و نيكي در پي ندارد) شرم(حيا : (2»البخيرإ

: فرمود گر بود و در اين باره مي جلوه �اين خصلت و اخالق واال در اميرمؤمنان علي 
و ناداني باشد و جهل  عفو و گذشت منكنم كه گناهي بزرگتر از  من از خداوند شرم مي«

يا به  يا با عيبي از عيوب مردم روبرو شوم و نتوانم آن را بپوشانم و ، بزرگتر از بردباريم باشد
  3.نيازمندي برخورد كنم و نتوانم نيازش را برطرف كنم

اينها چهار مورد از خصلتهاي ناپسند بود كه علي آنها را با چهار خصلت از صفات كمال 
كند در  ايجاب مي، از جانب خداوند متعال است اين حيايي كه بنابر، در مقابل آنها ايستاد

از حدود شرعي و حقوق اهللا نباشد  به شرطي كه ، يكي از گناهان رت رو در رويي با صو
بردباري كند و عيبهاي مردم را بپوشاند و آنقدر سخاوت داشته باشد كه به نيازمندان كمك 

اين است كه ، رساند اي مي درجه شايسته ارزش حيا را به يكي از خصوصياتي كه  ، كند
اميرمؤمنان آن را به خداوند نسبت داده و چهار صفت فوق از نظر عاقالن از صفات كمال به  

شوند تا در دنيا نام آور و مشهور  لي بسياري از عاقالن به اين صفات آراسته مي.روند شمار مي
ريق امور سياسي را به دست شوند و خشنودي و رضايت مردم را جلب كنند و از اين ط

چون هدف اصلي او از آراسته ، دهد اما علي اينها را به شرم از جانب خداوند ربط مي، گيرند
شدن به اين صفات رضاي خداوند متعال است و بدون ترديد هر كس با چنين هدفي اين 

يتر خواهد قو، باشد به مراتب از كسي كه با اهداف دنيوي چنين صفاتي دارد را داشته صفات
  .بود

  پايبندي علي به بندگي و صبر و اخالص براي خداوند متعال: ششم
نزد علي به عبادت با مفهوم كامل و شامل آن پايبند بود و عبادت نيمه شب و شب زنده داري 

  : فرمايد شد كه مي او را هم شامل مي اين آيه  اي داشت به طوري كه جايگاه ويژهاو 
�m�k�j�i�h�g�f�e�dl )16/جده س(  

                                           
  .۱/۴۷۸اخالق النيب يف القرآن و السنة  -١
  .٣٧/صحيح مسلم  -٢
  .۱۵/۲۷۴به نقل از التاريخ االسالمي محيدي  ۴۲/۵۱۷دمشق تاريخ  -٣
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كند و  را ترك مي) شيرين و خواب(شود  دور مي) خواب و استراحت(پهلويشان از بستر 
  .خوانند پروردگار خود را با بيم و اميد مي

  :است و فرموده  
�m`�_�~�}�|�{�z�y�x� �w�v� ut�s�r�q��b�a

�f��e�d�cl )18-16/ذاريات.(  
آنان پيش  چرا كه ، كنند ت ميبديشان مرحمت فرموده باشد درياف –آنچه پروردگارشان 

بقيه شب را به عبادت و (خوابيدند  آنان اندكي از شب را مي. اند از آن از نيكوكاران بوده
  .كردند گذرانند و در سحرگاهان طلب مغفرت و آمرزش مي مي) دعا

  : فرمايد همچنين خداوند متعال در توصيف اين بندگان شب زنده دار مي
�mª�©�¨����§�¦�¥�¤�£�¢�«�� �̄®�¬

�µ�´�³��²�±�°l )63-62/فرقان (  
بدون ( راميكساني هستند كه بر روي زمين به آ خداوند رحمان) خوب و مؤمن(بندگان «
شان  به جهالت و ناداني، دهند روند و هرگاه جاهالن آنان را مورد خطاب قرار مي راه مي)تكبر

ا سجده و عبادت پروردگار گويند و كساني هستند كه شب را ب كنند و سالم مي توجه نمي
  .كنند خويش سپري مي

از «: كند اينگونه توصيف مي �را براي معاويه  �ضرار بن ضمره كناني شخصيت علي
خدا را گواه ، دنيا و لذتهاي آن وحشت داشت و با شب و تاريكي آن انس و الفت داشت

ستارگان تمام ديدم در حالي كه قسمتي از شب سپري شده و  گيرم كه گاهي او را مي مي
در محراب نمازش در حالي كه ريشش را گرفته بود و همانند ، آسمان را گرفته بودند

گريست و گويي هنوز هم  اي مي پيچيد و همچون مصيبت زده اي به خود مي مارگزيده
كرد و  او تضرع و زاري مي  و به پيشگاه) پروردگارا(! يا ربنا : گفت شنوم كه مي آوازش را مي

غير و ، دور شو ،زهي بعيد است! ي مني؟ آيا شيفته و دلباخته: گفت ب به دنيا ميسپس خطا
مدت عمر تو كوتاه و همنشيني تو حقير و اهميت ، ام من تورا سه طالق داده، مرا فريب بده

راوي . !توشه راه ودوري مسير سفر و وحشت راه افسوس از كمي ، تو بسي ناچيز است
بر ريش مباركش جاري شد و نتوانست خود را كنترل كند و در ي معاويه  اشكها: گويد مي

ابوالحسن اينگونه  -آري : گريست گفت كرد و مي آنها را با آستين خود پاك مي حالي كه 
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مانند كسي است كه : با از دست دادن او چه حالي داشتي؟ گفت -اي ضرار: بود و پرسيد
و اندوه درونش آرام نگيرد  كش بند نيايدو اشيگانه فرزندش را در دامنش ذبح كرده باشند  

  1.و سپس بر خواست و رفت
ايشان را  –رفت  �روايت است كه مالك اشتر نخعي شبانه به خدمت اميرمؤمنان علي 

گيري و شبها را به عبادت سپري  روزها را روزه مي! اي اميرمؤمنان: گفت، يافت در حال نماز
آخرت : دهي؟ نماز تمام شد به مالك گفت مي كني وكارهاي طاقت فرسا را نيز انجام مي

  2.براي پيمودن آن به راهپيمايي در شب نياز است. سفري طوالني است
كرد و  مردم را به تقوي و مراقب دانستن خداوند وترس از او تشويق مي �علي 

شنود و هرچه مخفي كنيد  از آن كسي بترسيد و پروا كنيد كه هر چه بگوييد مي: فرمود مي
و اگر فرار  در مي يابدشما را ، اگر از آن فرار كنيد  كه ي مبادرت ورزيداند و براي مرگد مي

  3.فرا مي گيردنكنيد شما را 
جز به بدانيد كه بنده . اي مردم اين حرفها را از من بياد داشته باشيد: فرمود مي 

 دانست از نميو اگرچيزي  پروردگارش نبايد اميدي داشته باشد و جز از گناهش نبايد بترسد
از گفتن ، دانست يادگيري آن شرم نكند و اگر از او سؤالي كردند كه جوابش را نمي 

همانند سر براي بدن است و بدني كه سر ، شرم نكند و بدانيد كه صبر براي ايمان، دانم نمي
   4.در او نيست نداشته باشد خيري
دانش را با هم به مردم توحيد و تشويق به رعايت آداب علم و تصحيح ، در اين وصيت

دهند  پردازد و تذكر مي ايشان به اصالح عقيده در دو حالت ترس و اميد مي، دهد تذكر مي
بخشد و آن دسته  چون تنها اوست كه به همه نعمت مي، كه مؤمن حقيقي اميدش به خداست

انيدن فقط وسيله و اسباب رس، كند از بندگان هم كه خدا نعمتي را بر دست ايشان جاري مي 
ي نعمتها خداوند متعال است  اما خالق و پديدآورنده، نعمتها به بندگان خداوند هستند و بس

چون جز او قدرت ضرر و فايده رساندن ، و مؤمن حقيقي فقط از خداوند متعال بيمناك است
وجود ندارد و نيز هر مخلوقي كه به باور مردم كانون ترس و وحشت است و تمام مخلوقات 

پس وقتي كه تنها روزي . ي قدرت بي نهايت او هستند اختيار خداوند و زير سيطره ديگر در

                                           
  .۱۹۸/ارقه و البكاء  -۸۵-۱/۸۴ –حلية االولياء  -١
  .۹۳/حممد صاحل ، التحمس لقيام اليل، لطائف املعارف ابن رجب -٢
  .۳۶۹/فرائد الكالم ، ۱۲۳/ادب الدنيا و الدين  -٣
  .۱/۳۲۶صفة الصفوة ، ۱/۷۵حلية االولياء  -٤
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يا   چرا فرد مؤمن از كسي، دهنده و خالق و مالك و قادر بر هر چيز خداوند متعال است
اند كه تعبير  اميرمؤمنان ترس از خداوند را به ترس از گناه تعبير كرده! چيزي غير از او بترسد؟

چون منظور ترس از عاقبت و فرجام گناهان و عذاب خداوند ، رستي استبسيار رسا و د
  .توصيه به مهمترين راههاي رسيدن به مقام ترس از خداوند است، است و اين سفارش امام

يادگيري علم گرفته   چون دين از راه، كند سپس به برخي از آداب تعليم و تعّلم اشاره مي 
حتي ، يادگيري علم شود  حيا نبايد مانع سؤال كردن و شود كه شرم و يادآور مي شود و  مي

تعليم و (يكي از آداب  دهد كه  اگر فرد داراي عمري زياد و مقام بااليي باشد و تذكر مي
براي حفظ . شرم نداشته باشد» دانم نمي«اين است كه معلم در صورت ندانستن از واژه ) تعّلم

يكي از  س اين سفارش سودمندش را با بيان سپ. دين عالم و سؤال كننده بسيار موثر است
برد و آن را در ايمان همچون  اصول ايمان كه صبر و بردباري و مقاومت است به پايان مي

چون موفق شدن در تمام كارهاي ديني و دنيوي به صبر بستگي ، داند اهميت سر در بدن مي
  1دارد

مسلمان شدن به صورت  در طول زندگي از همان دوران كودكي تا �اميرمؤمنان علي 
ها و در دوراني كه در مدينه  بردند و در جنگها و سريه پنهاني در دوراني كه در مكّه به سر مي

هايي كه  به خصوص انواع فتنه، بودند و در دوران خلفاي راشدين وحوادث بزرگ آن دوران
سرانجام به  صبر را تمرين و تجربه كرده بود تا آنكه، در دوران خالفت خود به وجود آمد

براي دعوتگران درسها و پندهايي وجود  ،�در تمام مراحل زندگي علي ، شهادت رسيد
، شود كه دعوت به دين خدا كه فقط به هدف رضاي خداوند باشد دارد و بر ايشان روشن مي

يارانش  علي . 2هاي مالي و جاني نياز دارد چقدر به صبر و تحمل مشكالت و پرداخت هزينه
اگر صبر «: فرمايد همانگونه كه به اشعث ابن قيس مي، كرد و مقاومت تشويق ميرا به صبر 

اگر . است اتفاق خواهد افتاد و به تو اجر و پاداش داده خواهد شد كني آنچه بر تو نوشته شده
رسد ولي گنه كار هم  بي صبري و بي تابي كني آنچه قلم تقدير برايت نوشته به تو مي

اگر سر بريده شود ، ي سر در بدن است نيد كه صبر در ايمان به منزلهبدا«: و فرموده 3شوي مي
، بدانيد كه هر كس صبر ندارد«: افتد و سپس صدايش را بلند كرد و فرمود بدن از كار مي

                                           
  .۱۲/۴۴۳ريخ االسالمي التا -١
  .٥٢٥/منهج علي يف الدعوه  -٢
  .۳۷۱/فرائد الكالم ، ۲۷۸/ادب الدنيا و الدين  -٣
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لغزيدن  امكان ي سواري است كه هرگز صبر آن مركب و وسيله: فرمود و مي 1ايمان ندارد
و خداوند در بسياري از آيات به دارد اي  ته شدهارزش شناخدين ديدگاه  صبر ازندارد و 

  : فرمايد اهميت صبر اشاره دارد و مي
�m�ë�ê�é�è�ç�æ�ål )قطعاً به شكيبايان اجر و پاداششان ): (10/زمر

  ).شود به تمام و كمال و بدون حساب داده مي
بر صبر : صبر بر سه نوع است. است در بسياري از روايات به فضايل صبر اشاره شده  

صبر بر پرهيز از نافرماني و معصيت خداوند و صبر بر ، عبادت و فرمانبرداري خداوند متعال
  .مصيبتها و مشكالت
اين بود كه تمام اعمالش خالصانه براي رضاي خداوند  همواره شيفته  �اميرمؤمنان علي

�: فرمايد تا به فرمان خدا عمل كرده باشد كه مي، متعال باشد �

�m�¾�½�¼�»º�¹�¸�¶��Æ�ÅÄ�Ã�Â�Á�À�¿
�É�È�Çl )29/اعراف(  

دستور (است و   به دادگري فرمان داده) همگان را در هر زمان و مكاني(پروردگارم : بگو
اطاعت نمائيد و او را  نهاكه در هر عبادتي رو به خدا كنيد و از وي مخلص) است(اين ) او

به همان سادگي پس (، است  خداوند همان گونه كه شما را در آغاز آفريده. صادقانه بپرستيد
  .گرديد برمي) كند و به سوي او از مرگ شما را زنده مي

  :فرمايد خداوند متعال مي
�mç�æ�å�ä���ã�â�áà��ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú��Ù�Ø��×�Ö��ê�é�è

�ï�î�í�ì�ël)110/كهف(  
و امتياز من اين است كه من (من فقط انساني همچون شما هستم : بگو) ! اي پيغمبر( 

يكي است   شود كه معبود شما و به من وحي مي) گويم بگو؛ مي: و آنچه گفت پيغمبر خدايم
بايد كه كار شايسته كند و در ، پس هركس كه خواهان ديدار خداي خويش است. و بس

  .پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد
�: فرمايد و نيز مي �

�m�«�ª�©��¨�§�¦�¥�¤�£l )14/غافر(  

                                           
  .۱۵۳/عدة الصابرين و ذخرية الشاكرين ابن قيم  -١
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هر ، فرياد بخوانيد و عبادت و طاعت را خاص او بدانيدخدا را به ، اكنون كه چنين است
  .چند كه كافران دوست نداشته باشند

  :فرمايد و مي

�m�±�°� �̄®�¬�«ª��©� �̈§�¦��¥��¤�£�¢�¡l�� �
  )65/غافر (

پس او را به فرياد خوانيد و ، وجود نداردمعبود بر حقي جز او . زنده جاويد او استتنها 
   . اس و ستايش اهللا را سزا است كه پروردگار جهانيان استسپ. عبادت را خاص او بدانيد

اعمال انسان مورد قبول خداوند متعال واقع  آموخته بود كه صاز رسول خدا  �علي 
مفهوم اين سخن . نخواهد شد مگر زماني كه با اراده و نيت خالصانه براي خداوند متعال باشد

رود و عبادتي كه بدون اخالص  ر مياخالص در عبادت ركني اساسي به شما آن است كه 
، أنا أغين الّشركاء عن الشرك«: در حديث قدسي آمده. باشد پذيرفتني نيست و بي اعتبار است

بي نياز ترين شريكان از شريك ) خداوند(من : (1»من عمل عمًال أشرك فيه غريی تركته و شركه
بداند او را با شركش و شرك هستم و هر كس عملي انجام دهد كه غير مرا در آن شريك 

  ).كنم رها مي
اعم از شرك در ربوبيت و الوهيت مبارزه ، با تمام انواع و صورتهاي شرك �علي 

اعمالش خالصانه براي رضاي خداوند متعال باشد و همه مردم به   ي اين بود كه كرده و شيفته
كرد و  ق ميخصوص علم جويان و طالبان علوم شرعي را به پرهيز و دوري از رياء تشوي

آموخته عمل  چون عالم كسي است كه به آنچه ، اي عالمان به علم خود عمل كنيد: فرمود مي
كند و عمل علم او هماهنگ و موافق با همديگر باشند و به زودي كساني عهده دار مسئوليت 

لشان باطن آنها با ظاهرشان و علم آنان با عم، رود از گلويشان پايين تر نمي علم خواهد شد كه 
برخي بر برخي ، دهند در تضاد و ناهمگون است و جلساتي پر هياهو وسر و صدا تشكيل مي

اگر كسي از طرفداران و شركت كنندگان در   تا جايي كه، كنند ديگر فخر و مباهات مي
اينها كساني . شود جلسات او در مجلس وعظ و ارشاد ديگري شركت كند از او خشمگين مي

                                           
  .۵۹۸/ش، كتاب الزهد،  مسلم -١
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مورد قبول خداوند واقع نخواهد ) كه در واقع عبادت است(ايشان  هستند كه مجالس علمي
  .1شد

است اشاره  به يكي از بيماريهاي خطرناكي كه رياء و سمعه  �در اين پيام اميرمؤمنان 
هاي درس و  بدينصورت كه برخي افراد براي كسب افتخار و رياء حلسات و حلقه، شده

يكي از طرفدارانشان  هرگاه ) ي خدا نيستو چون هدفشان رضا(، دهند موعظه تشكيل مي
شود حتّي اگر رفتن آنها  خشمگين مي، مجلس ايشان را ترك كند و به نزد كسي ديگر برود

. به جلسات درس ديگران برايشان سودمندتر باشد براي اين دعوتگران رياكار اهميتي ندارد
اما ازحالت و رفتارشان ، يدهر چند به زبان چيزي نگو، بلكه براي آنان نام و مقام مهم است

   2.مشخص است
هاي دعوتگر مخلص اين است كه تمام هم و غم او پيروي مردم از حق  يكي از نشانه

ي شخصي وي مخالف باشد و اميرمؤمنان علي اينگونه بود و  هر چند با سليقه، باشد
دانم كه  ميمن آنقدر اختالف را ناپسند ، خواهيد قضاوت كنيد هر طور كه مي: اند فرموده

  3.يارانم بميرم  يا همانند، يك جماعت شوند  خواهم يا همه مردم متحد و مي
بطور مثال علي معتقد بود فروختن كنيز ، علي در رأي و نظريات شخصي نيز اينگونه بود

سپس علي از رأي اول برگشت و جواز ، همان نظر را داشت �بچه دار جايز نيست و عمر 
دعوتگران و طالبان علم را آموزش  �و اينگونه علي  4.را قبول كردفروختن كنيز بچه دار 

چنانچه ي مشروع امري طبيعي است كه نبايد از آن ناراحت شويم  كه داشتن نظريه، دهد مي
ترديدي نيست كه دعوتگران امروزي شديداً . ثير داشته باشديكپارچگي ما تأ در وحدت و 

 -د نظر نمايند و بينند تا چه حد به اين صفتنيازمند هستند در مورد اين اخالق تجدي
است و خالصانه از خداوند متعال بخواهند  اند و موضع آنان در چنين مواردي چگونه  آراسته

تا پس از ، آنان گرداند - كه توفيق عمل به اين امر اساسي و صفت پسنديده و زيبا را نصيب
 .تشان در دنيا نتيجه بخش باشدمرگ پاداش آن را از خداوند متعال دريافت كنند و دعو

چرا كه تنها خداوند متعال ، است بوده صعبادت علي با اخالص براي خدا و پيروي از پيامبر

                                           
  .۱/۹۰اجلامع الخالق الراوي ، ۱/۱۰۶سنن دارمي يف املقدمه  -١
  .۵۱۳/منهج علي  -٢
  .۳/۲۳كتاب فضائل الصحابه ،  يالبخار  -٣
  .۷/۷۳ -فتح الباري -٤
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زيرا خداوند ، شايسته و سزوار عبادت است و پيوسته در سراسر زندگي مشغول عبادت بود
  :فرمايد متعال مي

��m�µ� �́³�²�±°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£

�¸��¶l )نماز و عبادت و زيستن و مردن من از آن خدا است كه : بگو). 63-62م انعا
كنم و كارهاي اين جهان  و اين است كه تنها خدا را پرستش مي(پروردگار جهانيان است 

كوشم و در اين راه  مي راه اهللاندازم و بر بذل مال و جان در  خود را در مسير رضايت او مي
خدا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده ). شود تا حياتم ذخيره مماتم، ميرم مي

نها براي اانس ترين فرد در ميان همه و مخلصدر ميان امت خود (ام و من اولين مسلمان  شده
  .هستم) خدا
اخالق و پايداري بر احكام شريعت  در تزكيه  بدون ترديد عبادت تأثير بسيار مهمي 

   1.است را به معناي اداي فرايض تفسير كرده » قامتاست« �به همين دليل علي، خداوند دارد

  از خداوند متعال سشكر و سپاسگزاريش: هفتم
در حقيقت شكر اين است كه بنده تمام نعمتهايي را كه به خاطر او خلق شده و در اختيار 

يعني تمام نعمتهاي ظاهري و باطني و مالي و  ، دارد در راه رضاي خالق به مصرف برساند
ترين شكل مصرف كند و  با تمام توان در جهت عبادت و بندگي پروردگار به كاملجاني را 

هر گاه چنين عمل كند نعمتهاي خداوند براي او ارجمند و با ارزش خواهد بود و شكر آن را 
شكر از مهمترين خصايص ايماني است كه بايد هر فرد مؤمن در تمام . است به جاي آورده 

ي اعتراف به مقام خالق  چون شكر نعمت نشانه، باشد لحظات زندگي به آن آراسته
راضي بودن به رضاي ، محبت: مانند، هاي ايماني نعمتهاست كه مهمترين بخش شاخصه

گيرد و شكر خدا كامل نخواهد بود مگر اينكه بنده به اين  خداوند و توكل به او را در بر مي
صفت اخالقي مهم به همان  قرآن به اين. صفت آراسته باشد و حقيقت آن را درك كند

خداوند متعال در حدود هفتاد آيه به بحث . اهميت داده كه در علم اخالق اهميت دارد  اندازه
اي  در برخي موارد به شكر فرمان داده و در برخي تشويق نموده و در پاره. است شكر پرداخته 

از آنچه خالف شكر  ي پاداش نيكو داده و موارد شكرگزران را مدح نموده و به آنان وعده

                                           
  ).۷/۲۵۴(زاد امليّسر  -١
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 -خداوند در كتابش، بر اهميت اين صفت اخالق واال داللت دارد  است كه  است نهي كرده
  : فرمايد ذكر و شكر را در كنار هم قرار داده و مي

�m�Á�À�¿�¾�½�¼�»l )152/بقره (  
به دل و زبان و قلم و قدم و سير ، با طاعت و عبادت و دوري از معاصي(ياد كنيد  پس مرا

با اعطاء ثواب (ياد كنم  تا من نيز شما را) جهت كشف عظمت و قدرت من، در آفاق و انفس
و از من سپاسگزاري ) و گشايش ابواب سعادت و خيرات و ادامه پيروزي و قدرت و نعمت

و (و از من ناسپاسي مكنيد ) ار انعام و احسان من باشيدذشكرگ، و با گفتار و كردار(كنيد 
  ).ه مگيريدنعمتهاي مرا ناديد

  : فرمايد گاهي خداوند متعال شكر را در كنار عبادت ذكر نموده و مي 
�m�t�s�r�qp�o�n��m�l�k�jl� ) 17/عنكبوت.(  

و بدانيد كه (، روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد و او را بندگي و سپاسگزاري كنيد
  .شويد به سوي او برگردانده مي) سرانجام براي حساب و كتاب و سزا و جزا

ام كه به تم صپيوندي محكم دارد و رسول خدا، اين نشانه آن است كه بندگي با شكر 
اصحابش را كه ، از جمله شكر از همه بيشتر پايبند بود صفات اخالقي و خصلتهاي پسنديده 

يكي از آنان است بر اين خصلت مهم تربيت نموده و شكر تمام نعمتهايي را كه به او  �علي 
كشيد  شد روي شكم خود دست مي از دستشويي خارج مي آورد و هر گاه  رسيد بجاي مي مي

دانستند و شكر آن را به جاي  اگر بندگان مي، اين راحتي چه نعمت بزرگي است: گفت و مي
  1آوردند  مي

نعمت و شكر به هم متصل هستند : به مردي از اهل همدان گفت �روايت است كه علي 
است و اين دو در كنار هم قرار دارند و افزايش زيادي و شكر با زياد شدن نعمت مرتبط 

نعمت از جانب خداوند هرگز قطع نخواهد شد مگر زماني كه بنده دست از شكرگذاري 
شود و  شكر نعمت محسوب مي نوعيمعتقد بود كه گذشت و عفو خصم  �علي . 2بردارد

و  او را عفو كن) وزيپير(به شكرانه اين نعمت ، هرگاه بر دشمنت چيره شدي: است فرموده 
  .3ازاو در گذر

                                           
  ۱/۱۸۷ صاخالق النيب -١
  ۵/۴۸۱الشكر ابن ايب الدنيا به نقل از علو اهلمة  -٢
  .۳۰/ثعاليب ، االعجاز واالجياز -٣
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  دعا و طلب فقط از خداوند متعال: هشتم
به ، دعا دروازه بزرگي است كه بر هر كس گشوده شود خيرات و بركات را به همراه دارد

بر داشتن پيوندي محكم و نيكو با خداوند و به دعاي زياد  �همين دليل امير مؤمنان علي
  : فرمايد مي خداوند متعال، شيفته بود خيلي
�m�Y�X�W�V�U�T�S�RQ�P�O�N�M
�[�Zl )60/غافر(  

كساني كه خود را بزرگتر از . مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم: گويد پروردگار شما مي :يعني
  .خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت، دانند كه مرا به فرياد خوانند آن مي

  :همچنين فرموده

�mÇÆ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÀ�¿�¾�½�¼�»��É�È
Ê��Î�Í�Ì�Ël )186/بقره.(  

من نزديكم و :) بگو. يا دور كه من نزديكم(كه بندگانم از تو درباره من بپرسند  و هنگامي
). سازم و نياز او را برآورده مي(گويم  پاسخ مي، كه مرا بخواند كننده را هنگامي دعاي دعا

بپذيرند و به من  )با ايمان و عباداتي همچون نماز و روزه و زكات(پس آنان هم دعوت مرا 
 ).و با نور ايمان به مقصد برسند(يابند  ايمان بياورند تا آنان راه

از  ديد كه چگونه  بود و مي صاهللا  رسولگام با همراه و هم �امير المؤمنين علي  
ي  امير مؤمنان شيفته كند و ترديدي نيست كه  خداوند طلب فريادرسي و كمك و ياري مي

بياموزد و دعا و تسبيحش با همان الفاظ و  صرا از رسول خدا  اين عبادت اين بود كه 
چون براي مسلمان ، كرد داد و تأييد مي به آن دستور مي صاهللا  رسولكلماتي باشد كه 

 صشايسته نيست كه در دعا و تسبيح كلمات و جمالت ديگري را بر كلمات و دعاي پيامبر 
 صچون رسول خدا ، عالي باشد اهيميهر چند به ظاهر كلماتي زيبا با مف، ترجيح دهد

و هدايت كننده به راه راست است و او آگاه ترين بشر از بهترينها و كامل بهترين معلم 
  .ترينهاست

ي خود را به دروغ به علي نسبت  برخي از اهل بدعت دعاها و ذكرهاي خود ساخته 
ي كند و علي بود كه پيرو �بايد از راه و روش علي ، اند و هر كس دوستدار علي است داده

كرد و او كسي بود كه دعايش  در گفتار و رفتار تشويق مي صاهللا  رسولهمه را به پيروي از 
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علي . حديثي روايت كرد �مردي براي علي: كند ابوعمر روايت مي) زازان(، مستجاب بود
اگر دروغ گفته باشي عليه تو دعا : علي گفت. نگفتم: گفت! به من دروغ گفتي: گفت

، قبل از اينكه آن مرد از جايش بلند شود. دعا كرد �علي. دعا كن: آن مرد گفت، كنم مي
  . 1.كور شد

دانند  نمي) از گناهانم(آنچه ! پروردگارا: گفت مي، كرد هر گاه كسي علي را مدح مي 
علي ، 2پندارند بهتر كن گويند مجازات مكن و مرا از آنچه مي برايم بيامرز و مرا بر آنچه مي

حدكم فليقل احلمدهللا و لريّد عليه من أذا عطس إ«: كند كه فرمود روايت مي صاهللا  سولراز 
، هر گاه كسي از شما عطسه زد: (3»لكميصلح با يهديكم اهللا و  يرمحك اهللا ولريد عليهم :حوله

يرحمك اهللا و او در جواب آنان   :الحمداهللا و كساني كه در اطرافش هستند بگويند: بگويد
  ). خداوند شما را هدايت كند و حالتان را اصالح كند(يصلح بالكم  يهديكم اهللا و  :بگويد

اين عمل از مكارم و خوبيهاي اخالق و رعايت ادب با خداوند متعال با حمد و ستايش 
 .اوست كه به اين مناسبت به بندگان دستور داده شده است

كر در آن است و مركز عطسه زدن بيماري را از مغز كه قدرت تف: گويد  حليمي مي 
با سالم بودن مغز است كه عضالت سالم ، كند كنترل اعصاب و حواس پنجگانه است دفع مي

شود كه عطسه زدن نعمتي بزرگ و ارزشمند است و  اينگونه روشن مي. آري، شود مي
اعتراف است به اينكه خالق و قادر مطلق  است كه بعد از آن الحمداهللا گفته شود كه  شايسته 

  . 4داوند متعال استخ
 صهر گاه پيامبر: يكي از آداب سفر را شرح داده و فرمود صعلي به نقل از پيامبر

پروردگارا به : (5»بك اللهّم أصول وبک أجول و بك أسري«: فرمود كرد مي ي سفر مي اراده
 يكي �علي ). روم گردم و به توفيق تو مي رسم و به توفيق تو بر مي توفيق تو به مقصد مي

بعد از ، است كه وقتي اراده كرد راهي سفر گردد ديگر از آداب سفر را اينگونه بيان كرده 
و سپس » ُد هللامحلا«: بعد از نشستن گفت» بسم اهللا«: گفت، اينكه پايش را در ركاب گذاشت

اين  خداوندي كه  است پاك و منزه: (»ُسْبحاَن الِذي َسخَر لََنا َهَذا َوَما ُكنا لَُه ُمْقرِِننيَ «: گفت

                                           
 )٨/٦( البداية و النهاية -١
  .۲/۲۸۸موعظة املومنني ، فرائد الكالم -٢
  .۲/۳۰۳الباين  صحيح سنن ابن ماجه، ۲/۱۲۲۴اجهسنن ابن م -٣
  .۱۰/۶۰۲فتح الباري  -٤
  .اسناد آن صحيح است امحد شاكر )٢/٨٣(مسند امحد  -٥
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در حاليكه ما قدرت رام كردن آن را نداشتيم و ما بسوي . وسيله را براي ما رام كرد
گفت و بعد از اين  اكبر مي سپس سه مرتبه الحمد اهللا و سه بار اهللا). گرديم پروردگامان باز مي

كسي  پس مرا ببخش كه، به خودم ستم كردم، معبود بر حقي جز تو نيست! پروردگارا: گفت
پيامبر : علّت تبسم چيست؟ گفت: پرسيدند، بخشد و سپس تبسم كرد جز تو گناهان را نمي

اي : گفتيم، سپس تبسم كرد: گفت، همين كار را كرد و آنچه من گفتمكه را ديدم  ص
اي  شگفت زده و خوشحال شدم از اينكه بنده: پيامبر خدا علت تبسم شما چيست؟ فرمود

خدايا معبود بر حقي جز تو نيست به خودم ظلم كردم «: گويد و ميخواند  چنين دعايي را مي
داند كه كسي جز خدا  چون مي، »بخشد پس گناهان مرا ببخش كه كسي جز تو گناهان نمي

  1.آمرزد گناهان را نمي
داني حق غذا و خوراك چيست؟  مي! اي ابن أعبد: علي به من گفت: گويد ابن أعبد مي

الّلهّم بارك لنا ، بسم اهللا«: اين است كه بگويي: چيست؟ گفت، لباي علي ابن ابي طا: گفتم
داني  و پرسيد مي) پروردگارا در آنچه به ما روزي دادي بركت بده، به نام خدا: (»فيما رزقتنا

چگونه شكر آن را : بعد از غذا خوردن چگونه حق شكرگذاري آن را به جاي آوري؟ گفتم
سپاس : (2»طعمنا و سقاناأاّلذي   احلمداهللا«: بگويي به اين صورت كه: بجاي آورم؟ فرمود

از تو خير و ! پروردگارا: گفت مي، ديد هرگاه ماه را مي). خدايي را كه به ما غذا و آب داد
خواهم و از شر آن و  رزق و روزي و پاكي و هدايت اين ماه را مي ،ياري و بركت پيروزي و

  3.برم مي شر آنچه در آن و بعد از آن است به تو پناه
من به خودم ستم ! پروردگارا: »ّين ظلمت نفسي فاغفريلإرّب «: گفت هايش مي در سجده 

الّلهّم اغفريل و ارمحين و اجربين و «: گفت در بين دو سجده مي 4.كردم پس گناهان مرا ببخش
  .ده به من رحم كن و بي نيازم كن و روزيم، مرا ببخش! پروردگارا: 5»ارزقتين

                                           
  .اسناد آن صحيح است: امحد شاكر مي گويد -۲/۱۸۳مسندامحد  -١
 .اسناد آن حسن است: حمقق گويد – ۲/۳۲۹ –مسند امحد  -2
  .۲۵۱/قلعجی ، ايب طالب فقه علي بن ۲۴۳۱۰/ش، كنز العمال  -٣
  .۲۵۱/فقه علي  -٤
  .منبع سابق-٥
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هرگاه : تگف داد كه دعاي زير را بخواند و مي آموزش مي، شد ارد بازار ميبه كسي كه و 
به : (»ّال باهللاإوالحول و القّوة ، الّرمحن الّرحيم توّکلُت علی اهللا بسم اهللا«:  وارد بازار شدي بگو

پروردگارا از سوگند دروغ . اي جز اهللا نيست خداوند توكل كردم و هيچ نيروي تغيير دهنده
و  1.برم است به تو پناه مي اين بازار را احاطه كرده  اي كه ضرر و از شر آنچه  و معامله

معبود بر ! پروردگارا: هيچ چيز براي خداوند محبوبتر از اين نيست كه بنده بگويد: گفت مي
پروردگارا هيچ چيز را شريك و ، كنم پروردگارا فقط تو را عبادت مي. حقي جز تو نيست
جز تو پروردگارا به خودم ستم كردم گناهانم را ببخش كه كسي ! همد انباز تو قرار نمي

پروردگارا ما را بر گفتن حق با خشنودي و در راه صحيح «: گفت و مي 2بخشد گناهان را نمي
يافته و هدايت  ثابت قدم بدار و ما را بر اجراي قوانين قرآن موفق واستوار بدار و ما را هدايت

اهي توفيق ده كه تو از ما خشنود باشي و ما را خرسند گردان ونه دهنده بگردان و ما را به ر
  .3گمراه و نه گمراه كننده گردان

خواهم كه به  از تو مي! پروردگارا: فرمود يكي ديگر از دعاهاي ايشان اين بود كه مي
رحمتت كه همه جا را فرا گرفته و قدرت تو كه بر همه چيز غلبه كرده و به عظمتت كه بر 

برگرفته و هيچ چيز در برابر آن توان  غلبه دارد و به قدرت تو كه همه چيز را در همه چيز
مقاومت ندارد و به نور تو كه بر همه چيز روشني بخشيده و با علم تو كه بر هر چيز احاطه 

شود و به ذات اقدس تو كه بعد از نابودي هر چيز  دارد و با نامت كه با آن هر چيز آشكار مي
آن گناهاني كه . گناهانم را عفو كن، يا رحيم، يا رحمن ، يا اهللا، ار ابدي استباقي و ماندگ

دهد و  كند و نعمتها را تغيير مي ام محروم مي مرا از بهره. مجازات و پشيماني در پي دارد
 نمايد و باران آسمان را قطع كند و دشمنانم را بر من مسلط مي مصيبتها را گريبانگيرم مي

  4.كند شود و مرا به مصيبت آتش گرفتار مي لي دعا ميو مانع قبو كرده
خودش را نيازمند  ،اميرمؤمنان علي كه در برابر خداوند اين دعا بيانگر اين است كه  

براي ما درسي است كه به چه صورت  است، انش بيمناك و هراس زده بودهدانسته و از گناه
ر حقيقت اين دعا پرتوي از ميزان نامهاي زيباي خدا را در دعاهايمان به كار ببريم و د

  .عبوديت و بندگي اميرمؤمنان علي است

                                           
  .منبع سابق-١
  .۲/۱۴۹شيبه ابی مصنف ابن  -٢
 .۲۵۱/فقه علي بن ابی طالب -٣
  .منبع سابق-٤
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به من آموخت كه هرگاه با مشكلي روبرو شدم  صاهللا  رسولاز علي روايت است كه 
احلمدهللا رب . تبارك اهللا رّب العرش العظيم، سبحانه احلكيم الكرمي  ال اهللاإ لهإ ال«: بگويم
است و نام  پاك و منزه ، هللا نيست حكيم و بخشايشگر استمعبود بر حقي جز ا: (1»العاملني

سپاس خداي را كه ، با بركت و واال مقام است، خداوند كه صاحب عرش عظيم است
  ).پروردگار جهانيان است

كرد و بر  عبداهللا بن جعفر همين دعا را به كسي كه در احتضار مرگ بود تلقين مي 
پاشيد و نيز به  خواند و بر او بسيار كم آب دهان مي ميبيماراني كه درد و تب شديد دارند، 

  . 2آموخت همين دعا را مي نداز داشتن دختر ناخوشايند بود كساني كه 
به خداوند متعال  �ي توحيد و ايمان علي  اينها برخي از صفاتي بود كه در حقيقت ثمره

در  انندگان گرامي خو. است و اينگونه براي رفتن به پيشگاه خداوند متعال آماده شده بود
بالغت و ، فصاحت، بردباري، شجاعت: مانند، عليديگر ي بحث با بسياري از صفات  ادامه
  .آشنا خواهند شد  غيره

  �اميرمؤمنان علي خالفتباالترين مرجع در : نهم
و اقتدا و پيروي از راه و  صقرآن و سنّت رسول خدا �باالترين مرجع در دولت علي 

  .است  دهروش ابوبكر و عمر بو

  اولين مرجع كتاب اهللا: الف
  :فرمايد همانگونه كه خداوند متعال مي

� m�Æ�Å�Ä� ÃÂ�Á� � � À�¿�¾�½�¼�»� �º�¹�¸
�È�Çl )105/نساء.(  

به حق بر تو ) قرآن را كه مشتمل بر حق و بيانگر هر آن چيزي كه حق است(ما كتاب 
  طبق آنچه خدا به تو نشان داده ميان مردمان) مشعل راه هدايت باشد و بدان(ايم تا  نازل كرده

  .است داوري كني و مدافع خائنان مباش

                                           
  .۷/۱۲۹سنن بيهقي  -١
  .اسناد آن حسن است ۲/۸۲۰فضايل الصحابه  -٢
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تمام احكام شرعي كه مربوط به امور زندگي است در قرآن وجود دارد و قرآن تمام 
بر «: فرمايد مي �علي . است  را بيان كرده ي حكومت و دولت اسالمي مباني مورد نياز اداره

وش پيامبر پايبند باشيد و از سنّت پيامبرتان پيروي كنيد و فهم و به راه و ر دينتان پايدار بمانيد
بود بپذيريد و  موافقهر چه قرآن با آن . از سنّت برايتان مشكل شد بر قرآن عرضه كنيد آنچه 

  1.رد كنيد و نپذيريد، بود مخالفبه آن عمل كنيد و آنچه با آن 

  صاهللا  رسولسنت : منبع دوم -ب
اجرا و تطبيق احكام قرآن   شود و شيوه از سنّت گرفته مي  ت اسالمياصول قوانين و دستورا

  2.است در سنت تشريح شده 
هاست و به  به راه و روش پيامبرتان اقتدا كنيد كه برترين راه و روش: فرمايد مي �علي 

  3.هاست عمل كنيد كه بهترين و افضل ترين سنّت صسنّت پيامبر 

  اقتدا به خلفاي راشدين -ج
بعد از من به ابوبكر و : (4»بی بكر و عمرأاقتدوا بالَذين من بعدي «: فرمايد مي صهللا رسول ا

نكه دانه را شكافت و جان سوگند به آ«: ابوبكر و عمر فرمود ي و علي درباره) عمر اقتدا كنيد
دارند و با آن دو  را كسي جز افراد با تقوي دوست نمي) ابوبكر و عمر(آن دو  را آفريد كه 

اهللا  رسولبا صداقت و وفاداري ، مگر افراد پست و فاسق ،دشمني نخواهد كرد) وبكر و عمراب(
به ، گفت پايبند بودند مي صاهللا  رسولرا همراهي كردند و در امر و نهي به آنچه  ص

به رأي كسي ، داد كرد و اهميت مي به رأي و نظر آن دو توجه مي صاي كه پيامبر اندازه
در  صرسول خدا ، داشت ي آن دو كسي را دوست نمي و به اندازه كرد ديگر توجهي نمي

كه مؤمنان  نداز آنها راضي و خشنود بود و آن دو در حالي وفات يافت  حالي از دنيا رفت كه
: ابوبكر گفت از آنها راضي بودند و همچنان به اين سخنان ادامه داد تا جايي كه درباره 

دلسوزتر و باتقواتر بود ، بهترين انسان بود و از همه مهربانتر سوگند به خدا بعد از پيامبر ابوبكر
تا اينكه وفات  رفتار كرد صي بيشتري داشت و در ميان ما به روش پيامبر و در اسالم سابقه

رفيق غار او ابوبكر و  صپيامبر يافت و سپس بعد از ايشان عمر خالفت كرد و بر همان روش

                                           
  )۷/۲۴۶(البداية و النهاية  -١
  .۴۳۲صاليب ، التمكني يف القرآن الكرمي فقه -٢
  .۷/۳۹۱البداية و النهاية -٣
  .۳/۲۰۰صحيح سنن ترمذي  -٤
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سي ديگر شما ك: آنچنان كه گفت، ن دو پايبند بودصديق خالفت كرد و كامالً به روش آ
اميدواريم توفيق اين را داشته باشيم كه ، نداريد ، ن دو بادهمانند آن دو كه رحمت خدا بر آ

چرا كه هيچ كس به درجه و مقام آنان نخواهد . به راه و روش آنان پايبندي و عمل كنيم
ها و بدانيد و آگاه باشيد كه هر كس رسيد مگر با پيروي از راه و روش و دوست داشتن آن

، بايد آن دو را دوست داشته باشد و هر كس ابوبكر و عمر را دوست ندارد، مرا دوست دارد
  1.است و من از او بيزارم و متنفرم را ناراحت كرده ) علي(من 
ي عثمان زياده  اي مردم درباره«: گفت كرد و مي دفاع مي �از كارها و اعمال عثمان  

قرآن را بزرگان صحابه  ،كه سوگند به خدا، نگوييدو نيكي كنيد و چيزي جز خير روي ن
بودم همان  جمع آوري كردند و سوگند به خدا اگر من هم ولي أمر مسلمانان در زمان او مي

  3.اي كه عمر بسته من باز نخواهم كرد گره: گفت مي 2.كردم كار او را مي

  امت حق دارد مراقب حكام باشند: دهم
حق دارد كه مراقب اعمال حاكمان باشد و آنها را أمر به معروف و نهي از منكر   مت اسالميا

  : فرمايد خداوند متعال مي، كنند
� m�s�r� qp�o�n� �m�l�k�j�i�h�g�f

�u�tl )104/آل عمران.(  
تربيت الزم را ببينند و قرآن و سنّت و احكام شريعت (بايد از ميان شما گروهي باشند كه 

دعوت به نيكي كنند و امر به معروف و نهي از منكر نمايند و آنان ) وزند و مردمان رارا بيام
  .خود رستگارند

اي  شما مسئله) رهبري(اين مسئوليت .... اولين چيزي كه بعد از خليفه شدن گفت اين بود 
اما . است كه هيچ كس در آن حقي ندارد جز همان كسي كه خودتان به رهبري انتخاب كنيد

  4.شما ندارم) رهبري(هم مسئوليتي جز  من

                                           
  .۱۲۰/ش، فنشيبه در املص ابی واسناد آن منقطع است و ابن ۱۴۰صاملختصر من كتاب املوافقة  -١
  .۴۴٥٦عة اللکائیشرح اعتقاد اهل السنة و اجلما -٢
  .اسناد آن صحيح است ۹/۸فتح الباري  -٣
  .۴۵۷-۵/۴۴۹تاريخ طربي  -٤
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: آنجا كه فرمود: ابوبكر بعد از به خالفت رسيدن گفت  ي است كهاين مشابه همان سخن
ياري دهيد و اگر مسئوليتم را به  اگر كارم درست بود و به خوبي مسئوليتم را انجام دادم مرا 

  . 1مرا راهنمايي و اصالح كنيد، خوبي انجام ندادم
محبوبترين : از اينكه مسئوليت خالفت را به عهده گرفت و انتخاب شد گفتعمر بعد  

من بيم آن دارم كه : و گفت 2هايم را به من تذكر دهند مردم براي من كساني هستند كه عيب
   3.اشتباه كنم و به خاطر هيبتم كسي به من تذكر ندهد 

يافتيد كه بر  كمي اگر در قرآن ح: عثمان پس از اين كه به خالفت برگزيده شد گفت
  4.پاهايم را به زنجير كنيد، كرديد مبناي آن بايد پاي من خليفه را به زنجير مي

مسلمانان به اتفاق بر اعمال و كارهاي حاكمان و خلفا ، آري در زمان خلفاي راشدين
اند و اجماع صحابه  اجماع كرده كردند و بر اين مسئله  نظارت داشتند و آنها را امر و نهي مي

يك مفهوم و معنا داشت كه  اعم از حاكمان و عموم مردم در دوران خالفت راشدين فقط
چون اصحاب بزرگوار در . است  همان فهم صحيح قرآن و راه درست عمل به سنّت بوده

لذا . يافته بودند اند و تربيت زندگي كرده صدوران نزول قرآن همراه و همگام رسول خدا
اند و از هر كسي  شريعت اسالم بوده ح دين و اهداف و مقاصدترين افراد به رو آنان آگاه

بنابراين بعيد و حتي محال به نظر ، ديگر بر شناخت و تشخيص حق از باطل تواناتر بودند
: فرمايد رسد كه بر باطل اجماع كرده باشند و دليل اين مدعا حديث پيامبر است كه مي مي

به همين دليل .) بر گمراهي اجماع نخواهد كرد امت من: (5»ضاللةی ميت الجتمع علأن إ«
. رود به شمار مي  معتبر است و از مراجع قوانين اسالمي) صحابه(اجماع آنان  گوييم كه مي

گاهي اجماع امت بر فهم نصي از نصوص است و نيز جايز است بر مسأله قياسي اجماع كنند 
  6.و در آن صورت حجت واقع گردد

وران خالفتش مسلمانان را به امر به معروف و نهي از منكر تشويق در د �اميرمؤمنان علي
علت ! اي مردم: يكي از سخنرانيهايش پس از حمد و ثناي خداوند گفت روزي در. كرد مي

شدند و عابدان و  است كه بي پروا مرتكب انواع گناهان مي نابودي امتهاي پيشين اين بوده 
                                           

  .۳۰۵-۶البداية و النهاية -١
  ۲۳۱/الشيخان ابوبكر و عمر من رواية البالذري  -٢
  .۱۸۹/و نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين  ۲۳۱مهان  -٣
  .۵۲۴/املوسوعة احلديثية ش، مسند امحد -٤
  .۴۰۱۴/ش ۲/۲۶۴سنن ابن ماجه  -٥
  .۱/۳۸۵و جنة املناظر الناضر  ةروض -٦
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به همين علّت به دام عذابهاي الهي ، كردند نمي از منكرعلمايشان آنها را امر به معروف و نهي 
مر به معروف ا، لذا قبل از آنكه همانند آنها به عذابهاي الهي گرفتار شويد، گرفتار شدند

شود رزق و روزي  امر به معروف و نهي از منكر موجب مي  ونهي از منكر كنيد و بدانيد كه
  .ويدكسي قطع نشود و به مرگ زود هنگام مبتال نش

  
  
  

  شورا: يازدهم
اين است كه رهبران و حاكمان دولت بايد با مسلمانان  يكي از قواعد مسّلم دولت اسالمي 

خداوند متعال . مشورت و رايزني كنند و به آراء آنان توجه نمايند و نظام شورا را اجرا كنند
  :فرمايد مي

��m�Z�Y�XW�V�U�T�S�R� �Q�P� ON�M�L�K�J�I
�d�c�b�a�`_�^�]�\�[�k�j�i�h�g�fel� �

  )159/آل عمران (  
دل بودي  اگر درشتخوي و سنگ. از پرتو رحمت الهي است كه تو با آنان نرمش نمودي

پس از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما و در كارها . شدند از پيرامون تو پراكنده مي
م به انجام كاري تصمي) پس از شور و تبادل آراء(كه  هنگامي. با آنان مشورت و رايزني كن

كنندگان را دوست  ؛ چرا كه خدا توكّل بر خدا توّكل كن) قاطعانه دست به كار شو و(گرفتي 
  .دارد مي

  : فرمايد و مي

�m�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�il   

  ).38/شوري (
گويند و نماز را چنان كه بايد  كسانيند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي :يعني

يكديگر است و از چيزهائي كه   به شيوه رايزني و بر پايه مشورت باخوانند و كارشان  مي
  .كنند صرف مي) در كارهاي خير(ايم  بديشان داده
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است و همانطور كه حكم   يك رديف قرار گرفته  در اين آيه حكم شورا با حكم نماز در
  1.حكم مشورت و رايزني نيز واجب است، نماز واجب است

ي  اعمال و تصميمات اجرايي شيفته، در تمام جوانب اختياراتاميرمؤمنان علي همواره  
بعد از آنكه نامه معقل بن قيس رياحي فرمانده علي كه مأمور به : از جمله. نظام شورايي بود

يارانش را جمع كرد و با آنان ، كشتن خريث بن راشد خارجي شده بود به دستش رسيد
در نتيجه همه به توافق رسيدند كه در ، مشورت كرد و از آنان در خواست اظهار نظر كرد

، يا دستگيري تعقيب كند و تبعيد كند  آن فاسق خارجي را تا كشتن: اش بنويسد جواب نامه
  2.اميرمؤمنان در امان نبودند از تحريك مردم عليه زيرا كه 

مشورت عين هدايت است و هر كس : فرمايد ي اهميت مشورت مي درباره �سيدنا علي 
مشورت بهترين : و فرموده 3قطعاً در معرض اشتباه قرار دارد، نياز بداند مشورت بي خود را از

نوع همكاري است و استبداد و خود رأيي بدترين بدي است كه فرد خويش را براي هر 
  5.رأي و مشورت پيران از همكاري جوانان بهتر است: و فرموده 4پندارد كاري آماده مي

خواست مالك اشتر را به مصر بعنوان استاندار بفرستد  ميكه  هنگامي  �اميرمؤمنان علي
بخيل را به مشورت خود راه مده كه تو را از نيكوكاري منصرف : به او سفارش كرد و فرمود

ي تو را تضعيف  ترساند و با افراد ترسو و بزدل مشورت نكن كه روحيه كند و از فقر مي مي
دارند و با افراد حريص مشورت نكن كه حرص  كند و تو را از تصميم گيري قاطع باز مي مي

هاي  غريزه، چون بخل و بزدلي و حريص بودن، دهند را ستمكارانه در نظرت زيبا جلوه مي
  6.گردد مختلفي است كه در مجموع موجب گمان بد نسبت به خداوند مي

محاسن و معايب ، اگر حكمران مشاوراني نداشته باشد دانست كه به خوبي مي �علي 
شناسد و بسياري از امور حاكميت و مسايل دولتش از او پوشيده  ت خود را نميحكوم

كند و راهنمايي  آشنا مي، داند دانست كه شورا فرد را با چيزهايي كه نمي ماند و مي مي
هايش را بشناسد و ترديدهايش برطرف شود و خطاب به مالك اشتر نخعي  كند تا ناشناخته مي

گفته بود رفتار كارگزارانت را به دقت ، وان استاندار مصر تعيين كرداو را به عن بعد از آنكه 

                                           
  .۹/أيب فارس، يف االسالمالنظام السياسي  -١
  .۶/۳۹تاريخ الطربي  -٢
  ۱/۲۷۹االدارة العسكريه  – ۲۹۱ – ۸۹ماوردي  ۰ادب الدنيا و الدين  -٣
  .۱/۲۷۹به نقل از االدارة العسكري  – ۶/۹۶اية االرب  -٤
  .۱/۲۷۹العسكريه  االداره -۶/۹۶ –مهان منبع  -٥
  .۱/۲۷۹االدارة العسكرية يف الدولة االسالمية  -٦
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  به كاري برمگزين كه، زير نظر داشته باش و هرگز آنان را از روي محبت نابجا و خود سرانه
ستم و خيانت به ، انتخاب كارگزاران به اين شيوه بدون مشورت و با استبداد از راههاي ظلم

كنند و امور مردم و استانداران اصالح نخواهد  جه مردم ضرر ميخداوند متعال است و در نتي
گيرند و آنها را براي جبران  شد مگر با اصالح كساني كه در كارهايشان از آنان كمك مي

، پاكدامن، ي حاكميت افراد با تقوي ي محدوده لذا براي اداره، گزينند نيازمنديهايشان بر مي
از   با وقار و با حيا كه، خردمند، با افراد با تجربهعالم و سياستمدار را انتخاب كن و 

چرا كه خلق ، ارتباط نزديك داشته باش، هاي اصيل و صالح و ديندار و با تقوا هستند خانواده
و براي ، و خوي آنان بهتر و نجابتشان اصيلتر و تربيتشان درست تر و طمع و اسرافشان كمتر

بايد چنين ، ترند تر و دورانديش ز ديگران شايستهاصالح امور و تدبير و ساماندهي كارها ا
  .ياوران تو باشند افرادي با آن اوصاف كارگزاران و 

  عدالت و مساوات: دوازدهم
هاي دين  اين است كه قوانين و برنامه هاي حاكميت اسالمي  يكي از مهمترين اهداف و برنامه

و از مهمترين اين قوانين عدالت  به صورت عملي اجرا شود  اسالمي  اسالم براي ايجاد جامعه
از هيچ تالشي  علي براي ايجاد عدالت و مساوات در جامعه . و برابري در ميان مردم است

و فقهي در او وجود داشت و در  كرد و تمام خصلتهاي پسنديده و ويژگيهاي علمي  دريغ نمي
ترين شكل از عهده  لاين صالحيت و شايستگي در او ايجاد شده بود كه بتواند به كام نتيجه 

به دليل اعتمادي كه به وي داشت او را به عنوان  صمسئوليتش برآيد تا جايي كه رسول خدا
اميرمؤمنان علي همان عدالت  ترديدي نيست كه عدالت در انديشه  1.قاضي به يمن فرستاد

، است و حاكميت اسالمي  اسالمي  است كه در واقع پشتوانه اصلي در ايجاد جامعه   اسالمي
اي كه ظلم و ستم بر آن حكمراني كند و با عدالت آشنايي نداشته باشند اسالم  لذا در جامعه

الگو بود و با عدالتش دلها را اسير و عقلها را  ،در عدالت و برابري �وجود ندارد و علي 
يكي از مهمترين اركان خالفت  �بنابراين عدالت از ديدگاه علي، حيرت زده كرده بود

به . كرد عمالً دعوتي براي اسالم بود كه دلهاي مردم را براي پذيرش ايمان آماده مي راشده و
كوشيد عدالت را به صورت عملي در تمام جوانب حكومتش  همين دليل علي همواره مي

ي عدالت فراگير و همه جانبه  سياستش را بر پايه صگسترش دهد و با پيروي از رسول خدا
                                           

  .۱۴۹/نظام احلكم يف العهد الراشدي  -١
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اش را  آنگاه كه علي در جنگ با معاويه زره: از شريح روايت است، در ميان مردم استوار كرد
يهودي ديد كه در بازار براي فروش آورده   گم كرد و پس از جنگ زره را به دست فردي

يهودي  . ام ام و نه به كسي بخشيده آن را فروخته اين زره مال من است كه نه : علي گفت، بود
به اين ترتيب . برويم پيش قاضي: علي گفت. استاين زره در دست من و مال خودم : گفت

اي : شريح گفت. يهودي روبروي او نشست علي در كنار شريح و، نزد شريح آمدند
  من است كه در دست اين مال گويم اين زره من مي: اميرمؤمنان جريان چيست؟ گفت

: اضي گفتشريح ق. ام نبخشيدههم ام و به كسي  يهودي است و من اين را به كسي نفروخته
دهند كه زره مال من  و حسن و حسين شهادت مي) خدمتكار(قنبر : شاهدت كيست؟ گفت

گواهي مردي از اهل : علي گفت، گواهي پسر به نفع پدر جايز نيست: قاضي گفت، است
حسن و حسين «: فرمود مي صاهللا  رسولشوند؟ شنيدم  بهشت جايز نيست و پذيرفته نمي

  1.»سردار جوانان بهشت اند
. او قضاوت كرد  اميرمؤمنان از من به قاضي خود شكايت كرد و قاضي عليه: يهودي گفت

دهم كه معبود بر حقي جز اهللا نيست و  اين دين حق است و گواهي مي دهم كه  گواهي مي
شبي كه سوار بر شتر به طرف . توست مالاين زره  كنم كه  محمد رسول اوست و اعتراف مي

زره مال تو و نيز ، اعتراف كردي  حال كه: علي گفت، ن برداشتمرفتي افتاد و م صفين مي
نهروان  خوارج دريهودي را ديدم كه به دفاع از علي با  همان : شريح گفت، اسبي به او داد

  .جنگيد
  :در دوران حاكميتش �از عدالت علي ينمونه ديگر

بوديم كه علي آمد كند كه ما بر دروازه قصر ايستاده  ي قُرشي از پدرش روايت مي ناحيه 
بعد از اينكه رفت پشت سرش رفتيم؛ در ، و وقتي او را ديديم از هيبتش خود را كنار كشيديم

به خاطر خدا كمكم كنيد؛ ديديم دو نفر درگيرند و در حال : همين حال مردي فرياد كشيد
رگير با هم د: به سينه هر دو زد و آنها را از هم جدا كرد و گفت �علي. زد و خورد هستند

اي اميرمؤمنان اين آقا از من گوسفندي خريده و بر او شرط كردم كه : يكي گفت  .نشويد
پول جعلي و معيوب به من ندهد؛ اما بعد از تحويل گوسفند پول جعلي به من داد و من قبول 

امام از شخص . زند انداخته و مرا كتك مي به همين علّت با من جنگ و دعوا راه، نكردم
به شرطت وفا كن و : علي گفت، گويد راست مي: گفت، گويي تو چه مي ضارب پرسيد

قصاص كن و : بنشين و به كتك خورده گفت: سپس به آن شخصي كه كتك زده بود گفت

                                           
  .صحيح است، اين حديث ۳/۱۲۶و املستدرك  ۱۲۲۲۵/مصنف ابن ايب شيبه ش -١
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اختيار در دست : توانم او را ببخشم؟ اميرمؤمنان فرمود مي: آن مرد پرسيد، كتكش بزن
مسلمان ضارب را : علي گفت، كرد آن مرد گذشت  بعد از اينكه: راوي گويد. خودت است

او را گرفتند و بر پشتش باري گذاشتند و سپس به دستور اميرمؤمنان پانزده شالق به ، بگيرند
  1 .حرمتي كردنت به او است اين مجازات به خاطر بي: او زدند وگفت

 كند كه به اي عالي و ارزشمند از تواضع اميرمؤمنان را بيان مي نمونه ي ديگردر روايت 
شود و به بررسي اوضاع و احوال مردم و حل  ي خود خارج مي از خانه  تنهايي با پاي پياده
پردازد و اين بهترين و عاليترين رفتاري است كه حضور و نقش برجسته  مشكالت آنان مي

دهد و الزم نيست  استاندار و غيره را در زندگي عموم مردم نشان مي، حاكمان اعم از خليفه
زيرا حضور گاه و بيگاه آنان موجب ، ئول در ميان مردم حضور داشته باشدكه هر روز مس

در پي حل مشكالتشان ، شود كه مردم احساس كنند حكّام و مسئوالن همواره با آنان مي
تواند از حق خود دفاع و آن را حفظ  هر كس صاحب حق باشد مطمئن است كه مي. باشد مي

ي تجاوزگر را بگيرد و به حق خود برسد و به اين جلو، كند و حتي اگر به حقش تجاوز كنند
شود و بيش از آن و حتي مهمتر از آن كسي  ترتيب جلوي تجاوز به حقوق مردم گرفته مي

  .تواند حق خداوند متعال را ضايع كند نمي
نها در تمامي اي نزديك بين حاكم و مردم به صورتهاي متعدد و به تناسب زم اين رابطه

و  �اينگونه رفتار مختص به اميرمؤمنان علي : شود و كسي حق ندارد بگويد مكانها بايد اجرا 
چون روشهاي ، توانند بدينگونه رفتار كنند دوران او بوده و در عصر حاكمان ديگر نمي

اين اهداف و مقاصد است كه   بلكه، حكومت داري در دورانهاي مختلف متفاوت است
در  چرا كه فقط در چنين نظامي، كند و محقق ميتضمين را مسلمانان  ي زندگي سعادتمندانه

  .شود ابتدا حقوق خداوند و سپس حقوق عام و خاص مردم رعايت مي
عليرغم گذشت صاحب حق از تجاوزگر باز هم او  �اميرمؤمنان علي  اما در مورد اينكه  

بود كه  واقعاً با مقاصد اسالم آشنا �به اين علّت بود كه علي ، را مورد مجازات قرار داد
اين   همان حفظ امنيت و گسترش صلح و آشتي بين مؤمنان است و به خوبي دريافته بود كه

فهمند كه حتّي اگر  يابد و مي شود كه گرايش تجاوزگر به تجاوز كاهش  روش موجب مي
  . اي مواجه خواهند شد طرف مقابل از آنها گذشت كنند به زودي با مجازات شايسته

                                           
  ۷۳-۷۲ص  ۶تاريخ طربی ج -١
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كند كه  اي عدالت علي را عاصم بن كليب از پدرش روايت ميه يكي ديگر از نمونه
آنها را به هفت قسمت  �علي ، در دوران خالفت علي از اصفهان اموالي آوردند: گفت

يك قرص نان را هم كه در بين آن اموال بود به هفت قسمت تقسيم كرد و  تقسيم كرد و 
  1.آنها را در اختيار مردم گذاشت  سپس به قيد قرعه

از مباني و ، كرد رعايت مي خالفتشاميرمؤمنان آن را در  مساوات و برابري كه  اصل
  :فرمايد خداوند متعال مي، است اسالم آن را مقرر كرده  رود كه  به شمار مي ياصول

�m�t�s�r�q�po�n�m�l�k�j�i�h��g�f�e
�{�z�y�x�w�vul�� ) 13/حجرات(  

ايم و شما را تيره تيره و  آفريده) دم و حواءبه نام آ(ما شما را از مرد و زني ! اي مردمان
و هر كسي با تفاوت و ويژگي خاص دروني و (ايم تا همديگر را بشناسيد  قبيله قبيله نموده

). انساني نقشي جداگانه داشته باشد  بيروني از ديگري مشخص شود و در پيكره جامعه
از (اوند مسّلماً آگاه و باخبر خد. ترين شما است ترين شما در نزد خدا متقي گمان گرامي بي

  .است) پندار و كردار و گفتار شما
موارد متعدد از رفتارهاي عادالنه كه به صورت تمرين و تكرار در عملكرد علي تجربه 

  .شده بهترين شاهد بر عدالت ايشان است
از ميان اموالي كه به دست او : د بيانگر عدالت علي اين است كهريكي ديگر از موا

كرد و در اسرع وقت به طور مساوي  را جدا مي عموميي مربوط به مصارف  سهميه، يدرس مي
ي خوارج  داشت و حتي سهميه كرد و خودش بيشتر از مردم برنمي در بين مسلمانان تقسيم مي

با اقتدا و  2.كرد به طور كامل پرداخت مي، را پيش از اقدامشان به خونريزي و دشمني آشكار
به طور مساوي بين ، رسيد ها و اموالي را كه به دستش مي بخشش �ديق ابوبكر ص از پيروي

داد و بين افراد هيچ تفاوتي قايل  كرد و عرب را بر غير عرب ترجيح نمي مردم تقسيم مي
يكي عرب و ديگري عجم بود به  يك مرتبه مقداري غذا و پول را ميان دو زن كه  . شد نمي

به خدا سوگند من عرب هستم و اين زن غير  :زن عرب گفت. صورت مساوي تقسيم كرد
دليلي براي برتري ، سوگند به خدا در تقسيم اموال غنيمت: در پاسخ گفت �علي ! عرب

                                           
  .۲/۴۴۲الكامل يف التاريخ  -١
  .۲۱۶الراشدين  ءعهد خلفانظام احلكم يف  -٢
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نيز وقتي از او خواستند . 1پسران اسماعيل بر پسران اسحاق سراغ ندارم و براي من فرقي ندارند
: گفت، و غير عربها ترجيح دهد )هاي آزاد شده برده(اشراف و بزرگان عرب را بر موالي  كه 

از  كردم اما اكنون كه  سوگند به خدا اگر اموال من بود به صورت برابر در ميانشان تقسيم مي
  .2آنِ خودشان است چگونه برابر تقسيم نكنم

بعد از ، علي عمرو بن سلمه را به استاندار اصفهان منصوب كرد: گويد يحيي بن سلمه مي
ام كلثوم دختر علي كسي را فرستاد ، اي پر از عسل و روغن بازگشته مدتي با اموال و مشك

. عمرو بن سلمه مقداري روغن و عسل برايش فرستاد. از عسلها و روغنها به او بدهند  كه
هاي عسل و  مشك، اموال و روغنها و عسلها را تقسيم كند آمد كه  �فرداي آن روز علي
حقيقت را ، علّت را جويا شد، است شده  متوجه شد كه دو كيسه كم، روغن را كه شمرد

لذا كسي را فرستاد و دو مشك را از ام ، واقعيت را به او گفتند، وقتي سخت گرفت، نگفتند
تاجران را صدا زد و از آنها خواست قيمت مقدار . ها باز شده بود چون كيسه. كلثوم گرفتند

سه درهم را از ، است م كم شدهسه دره: گفتند، از عسل و روغن را تخمين كنند كاسته شده 
  3.دخترش ام كلثوم گرفت و همه را تقسيم كرد

 �روزي علي: كند ابورافع خزانه دار ومسئول بيت المال در زمان خالفت علي روايت مي
از اموال بيت  دانست كه به خانه رفت و ديد دخترش گردنبند مرواريدي به گردن كرده و مي

اين گردنبند را برايت  به خدا دست كسي را كه ، اي جا آوردهاين را از ك: پرسيد، المال است
اي اميرمؤمنان من آن را : گفتم، وقتي ديدم بسيار جدي است: گويد. آورده قطع خواهم كرد

اين را كه : ابورافع گويد. آورد دادم از كجا مي ام اگر من نمي داده) دختر تو(ام  به برادرزاده
  4.گفتم سكوت كرد

  ها در دوران عليآزادي: سيزدهم

                                           
يهوديــان  اي كــه عمــوم پيــامربان از آــا و اق طايفــهو بــين اســح، از نســل امساعيــل فرزنــد ابــراهيم اســت كــه  صپيــامرب -١

  .نان مي دانندآ  خودشان را متعلق به
  .۱۰۱/تراث اخللفاء الراشدين  -٢
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يكي از مباني اساسي بوده كه نظام حكومتي در دوران خلفاي راشدين بر آن   اصل آزادي
را در چهارچوب قوانين شريعت اسالم براي همه تضمين كرده ) آزادي(اين اصل ، استوار بود

دعوتي گسترده و فراگير است و كمتر دعوتي ، است و دعوت اسالم براي آزادي همه مردم 
اين همه آزادي را براي بشر به ارمغان آورده باشد و اين دعوت در  تاريخ وجود دارد كه در 

آيات  همانگونه كه ، گام نخست به سوي توحيد و عبادت و بندگي خداوند متعال است
چون تنها با توحيد و يكتا پرستي همه مردم از دام ، متعدد قرآن بيانگر اين حقيقت است

شوند و دعوت به توحيد همه معاني آزادي و استقالل را مي راد آزاد عبادت ديگر اشياء و اف
انساني   در بردارد و آزادي را به معناي صحيح و با مصداقها و مفاهيم درست آن براي جامعه

مانند امر به معروف و نهي از منكر و نهي از اينكه كسي به اجبار دين را ، آورد به ارمغان مي
و در صورتهايي همچون مهرباني شده ي با معني رحمت مخلوط بپذيرد و در مواردي آزاد

اسالم  چون تمام اصول و مباني كه ، شود شورا و برابري مطرح مي، عدالت، نسبت به يكديگر
شود و  آيد و محقق نمي منادي آن است جز با رعايت اصل آزادي به درستي به اجرا در نمي

و گسترش  و هموار كردن راه فتوحات اسالمي  رعايت اين اصل در انتشار و تبليغ دين اسالم
، است حاكميت اسالم در دوران خلفاي راشدين سهم مؤثر داشته و نقش بسزايي ايفا كرده

دهد و آزادي را به بهترين شكل ممكن  اي مي اسالم به انسان كرامت و احترام در خور شايسته
حكومت ، روم در آن زمانكند و از طرفي نظامهاي حاكم بر ايران و  برايش تضمين مي

كردند و بويژه مخالفان  استبدادي و خودكامگي بودند كه با نهايت سنگدلي با مردم رفتار مي
گرفتند و تحت فشار  سياسي و اقليتهاي مذهبي به بدترين شكل مورد ظلم و ستم قرار مي

  .بودند
و  عمومي  و خلفاي راشدين آنقدر براي مردم آزادي صاما اسالم در دوران پيامبر 

به معناي  عدالت و برابري آورده بود كه تا امروز هم مشهور است و هر جا حاكميت اسالمي 
  1.عدالت هم وجود دارد، صحيح آن وجود داشته باشد

است و ايشان به   سخناني در مورد دفاع از آزادي روايت شده �از امير مؤمنان علي
دشمني با «: فرمايد كرد و مي مه كمك ميكرد كه در تضمين آزادي به ه اي رفتار مي گونه

امام بيانگر اين است كه دشمني با  اين سخن كوتاه  2.مردم توشه بسيار بدي براي قيامت است
شود كه هركس بدون دليل  يادآور مي مردم به هر شكلي كه باشد در اسالم ناروا است و 

                                           
  .۱۵۶/نظام احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين  -١
  .منبع سابق -٢
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  معروف است كه. شد در روز قيامت به عذاب گرفتار خواهد، شرعي با مردم دشمني كند
منظور از اين . 1اينكه بر اساس گمان قضاوت كنيم از عدالت به دور است: فرمودند ايشان

سخن اين است كه مردم را با شبهه متهم و محكوم كردن نادرست است و نبايد با شك و 
حكم ، يقيني كه مستند به ادله قطعي است  بلكه بر اساس، گمان عليه كسي حكم صادر كنيم

   2. ايد صادر شود و بهترين و معتبرترين ادلّه نصوص شرعي هستندب
مبني بر ، اند و توسط مسلمين اعمال شد امروز نظامهاي بشري تصويب كرده  قانوني كه

اسالم از هزار و چهارصد سال پيش اعالن كرده بود و ، است  اينكه متهم تا اثبات جرم تبرئه
به بهترين و  �آزادي در دوران سيدنا علي  3.است  توسط مسلمانان به اجراء در آمده

ها  توطئه، ها اين در حالي بود كه در آن زمان شرايط استثنايي فتنه، زيباترين شكل تجلّي يافت
آزاديها محدود شوند و   كرد كه ها حاكم بود و اين شرايط اقتضاء مي و جنگها و ناآرامي

  يا به تعبيري ديگر حكومت نظامي ند و ها را كنترل نماي ها و نشست و برخاست رفت و آمد
آزادي را براي هيچيك از طرفداران و مخالفانش  �اينها علي   اما با وجود همه. اعالم شود

يا به جبر كسي را بيرون  و، كرد كه تحت حاكميتش بماند محدود نكرد و كسي را مجبور نمي
شركت كند و مانع پيوستن در جنگ با دشمنان او  كرد  نكرد و حتّي كسي را مجبور نمي

  4.شد كسي به معاويه نمي
خواستند با او در جنگ شركت  عبيده سلماني و ربيع خُثيم را كه نمي، عبداهللا بن مسعود

خواهند  آنها را مخير كرد به هر مرزي كه مي بلكه . داشته باشند مجبور نكرد و آزاد گذاشت
دست به شورش زدند و  �ت توسط علي بعد از اينكه خوارج به بهانه قبول حكمي 5.بروند

ي حكومتش مجبور  يا بيرون رفتن از محدوده، ي حكومت او آنها را به ماندن در زير سايه
داد تا زمانيكه خوارج اقدام به خراب كاري و فساد  نكرد و حتّي به كارگذارانش دستور مي

شما نزد ما سه : رج فرمودو خطاب به خوا 6.كاري به كارشان نداشته باشند، اند در زمين نكرده

                                           
  .منبع سابق -١
  .منبع سابق -٢
  ١٦٠/احلكم يف عهد اخللفاء الراشدين  نظام -٣
  .۱۵۶/نظام احلكم يف عهد خلفا الراشدين  -٤
  .۱۶۰/نظام احلكم يف عهد خلفا الراشدين  -٥
  .منبع سابق -٦
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حق ، ياورمان باشيد  شما را از حضور در مساجد منع نكنيم تا زمانيكه در جنگها: حق داريد
  1.جنگيم تا شما اقدام به جنگ نكرديد با شما نمي، شما را از مال غنيمت پرداخت كنيم

  
***  

                                           
  .٥/٦٨٨تاريخ طربي  -١



 
  مبحث سوم

  منكر اهتمام او به امر به معروف و نهي از و �زندگي اجتماعي علي

  دعوت به توحيد و مبارزه با شرك: اول
به دعوت توحيدي و آشناكردن مردم  �طالب بن ابي ترديدي نيست كه سراسر زندگي علي

با مفاهيم ايمان و با اعتماد و توكل به خداوند و ترس از خداوند متعال و معرفي خداوند با 
نمود و در  تهاي شرك مبارزه ميانواع و صور نامهاي واال و صفات أعلي آباد بود و با همه 

اشكال مختلف شرك   مردم بر توحيد خالص و مبارزه با همه تربيتاثناي توجيه و تعليم و 
  .سخناني دارد

الّ ربـه وال يخـافّن أحـٌد إالّ إاليرجـون عبـد « :كه مي فرمايـد  �علياين فرمايش حضرت  -1
  »ذنبه

از گناهان خود از چيزي ديگر بيمناك  اي اميدوار نباشد مگر به پروردگارش و جز هيچ بنده
، اميد و آرزو  زيرا كه، اين سخن امام بهترين و بليغ ترين وكاملترين سخن است، 1نباشد

هميشه براي دستيابي به خير و خوبي است و ترس و هراس از شر و بدي است و بنده به سبب 
  �:دفرماي خداوند متعال مي، شود گناهانش به دام شر و بدي گرفتار مي

�m�Ù���Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ïl   

  ).30/شوري(
تازه . ايد به خاطر كارهائي است كه خود كرده، رسد از مصائب و بال به شما مي  آنچه

يا با  ايد و كه شما از آنها توبه نموده(كند  گذشت مي) از كارهاي شما(خداوند از بسياري 
  ).ايد اعمال زدوده و پاك كرده كارهاي نيك آنها را از نامه

خواهد شر و  خواهان خير و نيكي است و مي، بنابراين انسان وقتيكه به كسي اميدوار است
بخشد و تنها اوست كه گرفتاريها را  يقين دارد همه نعمتها را خداوند مي بدي از او دفع شود و 

�: فرمايد خداوند مي. كند بر طرف و مشكالت را حل مي �

�m�O�N�M�L�K�JI��H�G�F�E��D�C�B�A�R�QP
�\�[�Z�Y�XW�V�U�T�Sl )107/يونس(  

                                           
 .۸/۱۰۱الفتاوي  -١
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تواند آن را برطرف گرداند و اگر  هيچ كس جز او نمي، اگر خداوند زياني به تو برساند
خداوند . تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند هيچ كس نمي، بخواهد خيري به تو برساند

تواند مانع  كسي نميو (كند  فضل و لطف خود را شامل هركس از بندگانش كه بخواهد مي
  .و او داراي مغفرت و مهر فراوان است) آن گردد
��:فرمايد و مي �

�m¿�¾½�¼��»�º�¹�¸�¶�µ´�³�²�±�°��¯�®�¬�«���Á���À
�Âl )2/فاطر (  

از ) آن را ببندد و(تواند  كسي نمي، هر رحمتي را براي مردم بگشايد) درِ خزائن(خداوند 
كسي جز او ، كه باز دارد و از آن جلوگيري كند آن جلوگيري نمايد و خداوند هر چيزي را

ماند و نه  لذا نه در كاري در مي. (تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و كار بجا است نمي
  ).دهد انجام مي حكمتكاري را بدون 

چون كسي كه توكل ، شوند با توكل است و در كنار هم ذكر مي و همراه مقارن ،اميد
به غير از  ديگري يا چيز به كسي رسيدن به منفعت و دفع ضررهاست و توّكل  به اميد، كند مي
  : فرمايد همانگونه كه خداوند متعال مي، جايز نيست اهللا

�m{z�y�x�w�v�u�t�s�rq�p�o�n� �m�l��}�|
�`�_�~l )160/ عمران آل.(  
ر شما هيچ كس ب) ياري كرد  همان گونه كه در جنگ بدر(ياري كند   اگر خداوند شما را

همان گونه كه در جنگ ، ياريتان بردارد  و دست از(چيره نخواهد شد و اگر خوارتان گرداند 
و مؤمنان بايد تنها بر خدا توّكل كنند  ؟ياري دهد  كيست كه پس از او شما را) احد چنين شد

  .و بس

�me�d�c�b�a: فرمايد و مي  �̀ �_�~�}�|��f

�o�n�m�l��k�j�i�h�gl )59/توبه(   
) است و قسمت ايشان كرده(است  اگر آنان بدانچه خدا و پيغمبرش بديشان داده :يعني

است و خداوند از فضل و احسان خود   خدا ما را بسنده) دستور: (گفتند شدند و مي راضي مي
به (ما ) و، كند است اين بار به ما عطاء مي  بيش از آنچه به ما داده(دهد و پيغمبرش  به ما مي

اگر چنين (، جوئيم تنها رضاي خدا را مي) وردگار خود چشم دوخته وفضل و بخشايش پر
  ).به سود آنان بود، كردند گفتند و مي مي
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   :فرمايد مي همچنين
�mÔ�Ó�Ò��Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È��Ö�Õ

�Ù�Ø�×l )173/ عمران آل.(  
 هم دست به دست شما بر تاختن براي قريش( مردمان :گفتند بديشان مردمان كه كساني آن

 و تهديد چنين( ولي ،بترسيد ايشان از پس ،اند آمده فراهم يكديگر  گرد شما ضد بر )و اند ادهد
 او و بس را ما خدا :گفتند و افزود ايشان ايمان بر )برعكس بلكه نينداخت؛ هراسشان به  بيمي

  .است سرپرست و  حامي بهترين
 است بس ما براي او تنها گرفتاري و بال دفع در يعني ،است كافي را ما تعالي اهللا :گفتند آنان

 در و خوبي و خير هر آوردن دست به و نعمتها عطاي در :بگويند كه شده داده دستور آنان به و
 و نداريم نيازي ديگر كسي به و است كافي را ما خداوند ها بدي و آفت و شر ساخن دور و دفع
 رها خود حال به را او خداوند باشد داشته او غير به اميد و كند توكل خدا غير بر كس هر
   :فرمايد مي متعال خداوند ،گردد مي محروم او ياري و لطف از و كند مي

�mw��v�u�t�s�r�q�p�o� ��{�zy�x
d�c�b�a�`_�~�}�|�l )41/عنكبوت.(  

 ميان از و اند برگرفته دوستي به را اشيائي و اصنام و اشخاص( ،خدا جز كه كساني كار
 حفظ براي( كه است عنكبوت كار همچون ،اند برگزيده پرستانيسر )خود براي ،آفريدگان

 از را وي كه پيكري و در و سقف و ديوار بدون( است  برگزيده اي نهاخ )ناچيز تارهاي از خود
 كاشانه و خانه ها خانه ترين سست گمان بي ).دارد امان در ديگر حوادث و باران و باد گزند

 باخبر اند برگزيده خدا از غير كه پايگاههائي و بودهامع سستي از آنان( اگر ،است عنكبوت
  ).اند زده تكيه عنكبوت تار بر اصل در كه( دانستند مي )خوبي به ،بودند
  :فرمود و

�mn�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�c��p�o
�s�r�ql )82- 81/مريم(.  

 ودهائيمعب چنين كه اين تا اند برگزيده خود براي معبودهائي ،خدا جز هب )افراد گونه اين( 
 و دهند ياريشان  مشكالت رفع در دنيا در( .گردند ايشان )اخروي و دنيوي( احترام و عزّت مايه
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 )قيامت روز .انديشند مي كه( است چنين نه ).كنند ميانجيگري و شفاعت برايشان آخرت در
  .شد خواهند آنان دشمن و كرد خواهند انكار را ايشان عبادت ،پرستند مي كه را معبودهائي

   :فرمايد مي و
�mS�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G��V�U�T
�Wl )31/حج(  

 حضيض به ايمان اوج از سقوط خاطر به( انگار ،دهد قرار انبازي خدا براي كه كسي :يعني
 )بدن هاي تكّه( پرندگان و )است  داده جان شكل بدترين به و( است  افتاده فرو آسمان از )كفر

 وي و( كند مي پرتاب )ژرفي دره و( دوري بسيار مكان به را او دبادتن كه اين يا ،ربايند مي را او
  ).شود مي پرت اي نقطه به آن از اي قطعه هر و متالشي بدنش كه كوبد مي زمين بر چنان آن را

  )22/ اسراء( ��m�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|l:فرمايد مي و
 )مخوان فرياد به و مدان دخو معبود و( مده قرار ديگري خداي ،تعالي اهللا با ) !انسان اي( 

  .شوي زبون و نكوهيده كه
   :فرمايد مي خليل ابراهيم از نقل به متعال خداوند و

�md��c�b�a� �̀ _^�]�\�[�Z� �Y�X�W��f�e
r�qp�o�n��m�l�k�j�i�h�g��t�sl   

  )17/عنكبوت(
 خود دست با را آنها كه( پرستيد مي هم را بتهائي خدا از غير شما :)گفت بديشان ابراهيم( 
 و بوده ما معبودهاي اينها :گوئيد مي و( بافيد مي هم به را دروغي و )سازيد مي و تراشيد مي

 را شما به رساندن روزي توانائي كه پرستيد مي را كساني ،خدا جز هب ).خدايند به تقرّب وسيله
 كه دبداني و( ،كنيد سپاسگزاري و بندگي را او و بخواهيد خدا پيشگاه از را روزي و ندارند

  .شويد مي برگردانده او سوي به )جزا و سزا و كتاب و حساب براي سرانجام
 منفعتي و سود او جانب از  اينكه اميد به ،دهد انجام كاري خدا غير براي كس هر بنابراين

   :فرمايد مي متعال خداوند كه همانگونه ،بود خواهد زيانكار ،گردد او عايد
�mq�p�o�n�m�l�k��j�� � � �i�h�g�f��s�r

�}�|�{�z�yx�w�v�u�tl )39/نور(  
اي آن را آب  آب و علفي شخص تشنه ماند كه در بيابان بي كافران اعمالشان به سرابي مي

) او را بميراند و(مگر خدا را كه ، اصالً چيزي نيابد، كه به سراغ آن رود  اما هنگامي. پندارد
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خداوند در حسابرسي سريع . هدوي را به تمام و كمال بد) عمل(به حساب او برسد و سزاي 
  ).دارد اي او را از محاسبه بنده ديگر باز نمي و محاسبه بنده(است 
   :فرمايد مي و
mÃÂ�Á�À�¿�¾�½���¼�»�º¹��� �̧¶�µ��Æ�Å��Ä

�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÉ�È�Çl )18/ابراهيم(  
 مانند اعمالشان ]است گونه نيا[ شدند كافر پروردگارشان به كه يكسان حال وصف

 هرگز كه يصورت به را آن و[ بوزد آن بر يباد تند ،يتوفان روز كي در كه تاس يخاكستر
 يبرا[ يزيچ اند، داده انجام كه يريخ اعمال از توانند ينم آنان ]كند پراكنده كرد، جمع نتوان
  .دور يگمراه آن است نيا آورند؛ دست به ]پاداش و ثواب كسب جهت امتيق بازار به ارائه

  )23/فرقان( �m��c�b�k�j�i�h�g�f�e�dl :فرمايد ومي
 همه و رويم مي اند داده انجام آنان )دنيا در و بوده نيك ظاهر به( كه اعمالي تمام سراغ به ما

 محروم آن پاداش و اجر از را ايشان و( سازيم مي هوا در پراكنده غبار ذرات همچون را
 خوب اعمال شدن اعتبار بي و احسان نابودي و محو موجب ،ايمان نداشتن كه چرا .كنيم مي

  ).گردد مي انسان
��:فرمايد مي و �

�mm�l�kj�i�h�g�f�ed� �c�b�a�`_�~�}�|�{�z� ��o�n
�pl )88/قصص(.  

 چيز همه .ندارد وجود ديگري معبود هيچ او جز .مخوان فرياد به را ديگري معبود اهللا همراه
 او سوي به شما مگيه و بس و است او آن از فرماندهي .شود مي نابود و فاني او ذات جز

 ميانتان در و كند مي رسيدگي اعمالتان و اقوال كتاب و حساب به و( شويد مي برگردانده
  ).كرد خواهد داوري
 جز رود مي شمار به باطل و شود مي نابود بندگان اعمال تمام :شده گفته آيه اين تفسير در
 خدا غير براي كه تالشي و عمل هر بنابراين .دهند مي انجام خداوند رضاي خاطر به كه اعمالي

 اهللا غير به قلبي باور با گاهي كه است  بيهوده وتالششان است باطل دهند انجام او غير اميد به و
 تعالي غيراهللا از استعانت و عبادت انواع از يكي  اين و طلبند مي كمك اهللا غير از و برند مي پناه

� :خوانيم مي فاتحه ي سوره در كه همانگونه ،است �
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�m�V�U�T�S�R�Q�P�O�Nl :)و كنيم مي عبادت را تو فقط 
   )طلبيم مي ياري و استعانت تو از فقط

   :فرمايد مي و
�mkj�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`��n�m�l

�q�p�ol )123/ هود.(  
 امور و( گردد برمي بدو يكسره  كارها و است خدا ويژه زمين و نهااآسم غيب )از آگاهي(

 از پروردگارت )كه بدان( و كن تكيه او بر و بپرست را او پس ،)چرخد مي او فرمان به جهان
  .نيست خبر بي كنيد مي كه چيزهائي

  )30/رعد( ��m�g�f�e�d�c�b��a�`�_�^�]�\�[l:فرمايد مي و
 سوي به من بازگشت و ام كرده توّكل او بر .نيست خدائي او جز .است من پروردگار او بگو

  .است او
 انسان به كه نعمتي و خير هر :كه است روشن ،قرآن آيات يگرد و فوق آيات به توجه با

 خداوند ،شود مي دفع انسان از  كه هم مشكلي و مصيبت و بدي هر و است  اهللا جانب از رسد مي
 يا  و حل مشكلي هرگاه و كند مي برطرف را گرفتاريها و مشكالت خداوند .كند مي دفع

 كه است بديهي ،شود برطرف بندگان از اي بنده توسط و وسايل و اسباب از  استفاده با گرفتاري
 با و مستقيم صورت به اسباب آن  خواه ،است خداوند اسباب تمام ي آورنده بوجود و خالق

 يا  و حيوانات و انسانها و پري و فرشته حركت مانند باشد مخلوقات خود ي اراده و اختيار
 و بادها بوسيله ناخواسته حركتي و دهدا قرار جان بي موجودات در خداوند كه طبيعي حركت

 هيچ چون ،حركتهاست اين  همه خالق خداوند كه گيرد صورت غيره و سيالبها و دريا امواج
 كند اراده و بخواهد چه هر 1تعالي خداوند توسط و جانب از مگر نيست نيرويي و تحول و تغيير
 فقط ،باشد متعال خداوند متوجه ااميده  همه بايد لذا ،شود نمي نخواهد چه هر و شود مي همان

 ،كند آسان و بخواهد او  چه هر چون ،كنيم طلب او از تنها را چيز همه و كنيم توكل او بر
 صورت نخواهد كاري اهللا اگر و نخواهند مخلوقات و مردم گرچه ،بود خواهد آسان و شدني
  2.گرفت نخواهد انجام هرگز ،باشند انجامش به راغب و شوند جمع مردم تمام اگر ،گيرد

                                           
  .۸/۱۰۲الفتاوي  -١
  .۸/۱۰۲الفتاوي  -٢
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 پروردگارش جز به كسي« :بود فرموده كه بود اميرمؤمنان سخن مفاهيم از برخي اينها
 از جز نبايد بنده« :فرمايد مي كه علي اميرمؤمنان ديگر ي جمله توضيح در و »نباشد اميدوار
   :فرمايد مي خداوند :گفت بايد »بترسد و باشد بيمناك ديگر چيزي از خود گناهان
�m�B�A� ON�M�L�K�J�I�H� GF�E�D�Cl� � 

  ).131/اعراف(
 داد مي دست بديشان خوشي و نيكي كه هنگامي )بلكه ،نگرفتند پند تنها نه آنان( ولي

 مردمان ساير بر كه است امتيازي و استحقاق( خاطر به اين :گفتند مي )بود چنين هم اغلب كه(
  .است ما )مباركي و ميمنت از ناشي و داريم

 از رسد مي انسان به كه اي نيكي و خوبي هر كه رمودهف بيان روشن و واضح متعال خداوند
 سبب به رسد مي آنان به كه گرفتاريهايي و بديها و شود مي عطا بندگانش به خداوند جانب

   :فرمايد مي متعال خداوند دليل همين به و است گناهانشان

mÈ�Ç�Æ���Å�Ä�ÃÂ�Á��À�¿�¾�½�Ê�Él   

  ).33/انفال(    
 و كن ريشه را نانآ  كه اي گونه به( كند نمي عذاب را ايشان هستي آنان ميان در تو تا دخداون

  كه اميدواري و خواني مي فرا حق سوي به را آنان و بوده لِْلعاَلمني َرْمحَة تو كه چرا .سازد نابود
 عذاب را ايشان خداوند همچنين و )گيرند پيش در رستگاري راه و بپذيرند را اسالم ئينآ

 خود كرده از و( نمايند مي آمرزش و بخشش طلب آنان )از برخي( كه حالي در دهد نمي
  ).كنند مي توبه خويش ناشايست اعمال از و پشيمانند

 و استغفار چون ،كند نمي عذاب را استغفاركنندگان  كه داده خبر آيه اين در متعال خداوند
 ،كند مي دفع را الهي عذاب و ندك مي پاك را گناهان ،بنده جانب از نهاگنا بخشش طلب

 ضيقٍ  كل  ِمن و َفرَجاً  هم  كل  ِمن لهُ  اهللاُ  جعلَ  ،االستغفار أكثرَ  َمن« :است فرموده ص اهللا رسول

 اندوهي هر از را او خداوند ،كند استغفار زياد كس هر( :1» الحيسبُ  حيثُ  من رزَقهُ  و َخمرجاً 
 جايي از را او و داد خواهد قرار برايش نجاتي اهر گرفتاري و مصيبت هر براي و دهد مي نجات
  ).نكند گمان كه دهد مي روزي

  :فرمايد مي متعال خداوند 
                                           

  .۱۵۱۸ابوداود ش ، ٣٨١٩سنن ابن ماجه ش  -١
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��m¡���~�}��|�{�z�y��x�w�v��u�ts�r�q�p��£�¢
³�²�±�°�¯�®¬�«�ª���©� �̈§�¦�¥�¤��¸��¶��µ�´l   

  ).3-2/هود(
 دهنده بيم خدا سوي از نم بيگمان .نپرستيد را خدا جز كه اين :)بگو بديشان !پيغمبر اي( 

 از  كه اين .هستم )بهشت نعمت به مؤمنان( دهنده  مژده و )دوزخ عذاب به كافران(
 و صادقانه استغفار سبب به( خداوند كه برگرديد او سوي به و كنيد آمرزش طلب پروردگارتان

 مند بهره )جهان اين زندگي مواهب از( نيكوئي طرز به مرگ دم تا را شما )مخلصانه توبه
 فضيلت )پاداش( احساني و فضيلت صاحب هر به )خود داد و عدل برابر آخرت در( و سازد مي

 قيامت روز كه( بزرگي روز عذاب از شما بر من ،بكنيد پشت هم اگر .دهد مي را احسانش و
  .بيمناكم )است

 گناهانش از و باشد موحد حقيقت در كس هر كه است  داده توضيح يه آ اين در خداوند
 مند بهره اي تمندانهدسعا زندگي از معين مدتي تا را او خداوند ،كند استغفار و مغفرت طلب

 بيشتر او به خود وكرم فضل از خداوند ،دهد انجام خير اعمال ،آن از بعد كس هر و گرداند مي
 با مرا آنها و كردم هالك اهانگن با را مردم من :گويد مي شيطان« :آمده روايت در ،دهد مي
 را بدعتها و پرستي هوا ،ديدم صورت اين به را وضعيت وقتي ،كردند نابود استغفار و اهللا اال لهالإ
 كنند مي تصور چون ،كنند نمي توبه و كنند مي گناه آنها  نتيجه در ،كردم پخش ميانشان در

  .1دهند مي انجام نيك اعمال و خوب كارهاي
 سبب به مگر شود نمي انسان گير دامن گرفتاري و مصيبت هيچ :گويد مي عبدالعزيز بن عمر

��:فرمايد مي متعال خداوند دليل همين به .گناهان از توبه با مگر شود نمي طرف بر و گناه �

�m�Õ�Ô�Ó�Ò��Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È
�Ù�Ø�×�Ö�M�LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�]�\��[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�Nl�� �
  ).175-173/عمران آل(

 گرد شما ]با جنگ[ براى مردمان« :گفتند ايشان به مردم ]از ىبرخ[ كه كسانى همان
 است بس را ما خدا« :گفتند و افزود ايمانشان بر ] سخن اين لى[و ».بترسيد آن از پس، اند؛ آمده

                                           
  .اين روايت ضعيف است. ۱/۲۱۰جممع الزوائد ، ۱/۱۲۳يب يعلی مسند ا -١
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 ]نبرد ميدان از[ خدا، جانب از بخششى و نعمت با پس )173(  ».است حمايتگرى نيكو و
 پيروى را خدا خشنودى همچنان و بود، نرسيده آنان به آسيبى هيچ كه حالى در بازگشتند،

 دوستانش كه است شيطان اين واقع، در  )174(  .است عظيم بخششى داراى خداوند و كردند،
  )175(  .بترسيد من از و مترسيد آنان از مؤمنيد اگر پس ترساند؛ مى را

 نسبت و بترسند شيطان اندوست و طرفداران از  اينكه از را مؤمنان آيات اين در متعال خداوند
 از فقط كه دهد مي دستور ما به و كند مي نهي ،دنده راه دل به هراسي و بيم آنها قدرت به

 دهد مي دستور و فرمان چه هر به كه است اين خداوند از ترس ي الزمه و بترسيم متعال خداوند
 طلب گناهانمان از و آييم باز و كنيم دوري كند مي نهي آنچه و محرّمات تمام از و كنيم عمل

 پيروز دشمنان بر توانيم مي و شود مي دفع ما از گرفتاري و بال اينگونه ،كنيم توبه و مغفرت
 اگر و »بترسد گناهانش از بايد فقط بنده« :فرمايد مي �علي اميرمؤمنان دليل همين به ،شويم

 و بترسد تعالي اهللا از اربسي بايد بنابراين ،شده چيره گناهانش سبب به ،شود چيره او بر مخلوقي
 روايت در .كند توبه ،است  شده گرفتار مصيبتهايي و مشكالت به آنها سبب به كه گناهاني از

 لذا .است من دست به آنها پيشاني و دلها و شاهنشاهم و اهللا من :فرمايد مي متعال خداوند :آمده
 و خشم او بر ،كند ينافرمان كس هر و فرستم مي رحمت او بر ،كند اطاعت من از كس هر

 و نشويد سرگرم است شاهان اختيار در كه عواملي و اسباب به بنابراين .آورم مي فرو را غضبم
   1.كنم مي نرم را دلهايشان ،كنيد اطاعت تعالي اهللا من از

  كند را به مردم معرفي مي أاسماء و صفات خدا �علي  -2
��:فرمايد مي ودخ واالي صفات و حسني ياسما مورد در متعال خداوند �

�må�ä��ã�â�á�à�ß��Þ��Ý�Ü l )19/محمد(   
 و مردان و خود گناهان براي .ندارد وجود اهللا جز حق به معبودي هيچ قطعاً كه بدان :يعني

  .بخواه آمرزش مؤمن زنان
 خداوند ،ترسد مي و دارد بيم بيشتر او از ،بشناسد بهتر و بيشتر را خداوند كس هر بنابراين

   :ايدفرم مي متعال
�m�µ´�³�²�±�°�¯l )28/فاطر.(   

                                           
  .۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸/ الفتاوي -١
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  .دارند تعظيم با آميخته ترس ،خدا از ،دانشمند و دانا بندگان تنها
 و ها وسيله بزرگترين از يكي  خداوند تصفا و اسمها شناخت كه داده توضيح كريم قرآن

 نوع سه هر خداوند صفات و اسمها شناخت و است ايمان ثبات و تقويت و افزايش براي يعامل
 توحيد انواع اين حقيقت در و گيرد مي بر در را )صفات و اسما و الوهيت ،ربوبيت( توحيد

 صفات و اسمها به نسبت انسان آشنايي و شناخت اندازه هر و است ايمان اصل و هدف ،روح
  1.شود مي تر پخته او يقين و قويتر ايمانش ،باشد بيشتر خداوند

��:فرمايد مي متعال خداوند �

�mg�f�e�d�co�nm�l�k�j�i�h��r���q�p

�sl )180/اعراف.(  
 .نمايند مي داللت صفات كاملترين و معاني بهترين بر كه( است نامها زيباترين داراي خدا

 نامها نبدا را او )سبحان خداي از خويش حاجات درخواست و يزدان ستايش هنگام به پس
 و( كنيد ترك ،يازند مي ستد تحريف به خدا نامهاي در كه كساني و بخوانيد و داريد فرياد
 كيفر آنان ،)است خدا صفات يا  ذات منافي ،معني يا لفظ نظر از  كه برند مي كار به هائي واژه
  .ديد خواهند را خود كار

  :فرمايد مي همچنين
��m��gf�e�d�c�b�a�`_�~�}�|�{�zl )110/اسراء.(  

 به را خدا و كند نمي فرقي( طلبيد كمك به »  رحمن « يا » اهللا « نداي با )را خدا( :بگو :يعني
 ياسما از( كدام هر به را خدا )نيست توحيد مخالف ،خواندن فرياد به متعدد صفات و نامها

 زيبا نامهاي داراي او )و نيست مسمي تعدد نشانه اسما تعداد و ندارد مانعي( بخوانيد )حسني
   .است جهان يزدان  كماالت از يا زاويه بيانگر و كارها از كاري معرِّف يك  هر كه( است

 d F $(Nl,« :فرمود كه است روايت ص پيامبر از صحيحين در �(Nl m�� �n$ R, 

 9H� �o� 	<	�H� LU` $K�p�«: )را آنها كس هر كه است نام نُه و نود داراي خداوند همانا 

  2.)شود مي بهشت وارد نمايد ذكر و كند حفظ

                                           
  .۲۳۸/صاليب، ة يف القرآنيطوسال -١
 .۶۴۱۰/ش، كتاب الدعوات،  خباري -٢
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 آنها با را خدا و باشد داشته اعتقاد آنها به و بفهمد را آنها عانيم و كند حفظ را نامها يعني
 بهشت وارد مؤمنان فقط كه پيداست ناگفته .شود مي بهشت وارد ،كند پرستش و عبادت

  1.شوند مي
 كسي اي :فرمايد مي �علي اميرمؤمنان )صفات و اسما شناخت( علم اين اهميت دليل به

 و شناسد مي را تعالي اهللا :دارد نشانه سه دانشمند و عالم كه بدان ،هستي علم جستجوي به كه
 در چه هر از ،باشد آگاه دارد دوست متعال خداوند چه هر به نيز و باشد آگاه و عالم او به نسبت

  2.دارد آگاهي و علم است ناپسند اهللا نظر
 را اشياء .تزمانهاس و ها لحظه ،مكانها تمام به آگاه او :فرمايد مي متعال خداوند وصف در 

 خلقتش ،آفريده  چه هر بلكه ،است  نساخته شبيه و نمونه روي از و نيافريده سابق پايه و اصل بر
 مرتبه بلند در و آفريده شايسته و صورت و شكل بهترين به را چيز هر و بوده خداوند خود از

 اطاعت و ودش خداوند كار مانع تواند نمي چيز هيچ و كس هيچ ،است نظير بي و يكتا  بودنش
 را فريادكنندگاني و نيازمندان هاي خواسته زودي به ،ندارد سودي برايش مخلوقات و بندگان

 او فرمانبردار و مطيع زمين و آسمانها در فرشتگان ،كند مي اجابت خوانند مي فرياد به را او  كه
 و افراد از او آگاهي و علم همانند اند پوسيده كه مردگاني از او آگاهي و علم و هستند

 آگاهي همانند باال آسمانهاي از شا آگاهي ،اند زندگي سرگرم كه است اي زنده موجودات
 مشغول را او نهاازب و حيران را او صداها ،است آگاه چيز هر از .است زمين زيرين طبقات از شا

 اين از ترباال و پاك ،است پايدار و زنده ،است  آگاه امور تمام بر و بينا و تدبير با ،كنند نمي
  3.كنيم بيان چگونگي و كيفيت صفاتش براي بتوانيم كه است

 بوده؟ زماني چه از ما پروردگار :پرسيد و آمد � علي اميرمؤمنان پيش يهودي  شخصي
 او  كه نداشته وجود هستي ،است  بوده او  كه نبوده چيز هيچ :گفت و كرد تغيير امام ي چهره
 در آينده و گذشته هنوز ،است داشته وجود چگونگي و يفيتك بدون ،است بوده برقرار و پايدار

 و هدف هر پايان و هدف او و است پذير پايان او از غير چيز همه .است بوده او  كه نبوده كار
  4.آورد اسالم امام سخنان شنيدن از بعد يهودي  آن ،است پايان

                                           
  .۴۱/سعدي، االميان توضيح و البيان لشجره -١
  .۴۱/منهج علي ، ۲/۲۰۷يعقويب  تاريخ -٢
  .۱/۷۳جلسة االولياء  -٣
  ۲۰۶ص ، خ اخللفاء سيوطيتاري -٤
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 علي .است يرز حديث ،است  كرده روايت ص اهللا رسول از علي كه احاديثي از يكي
  :فرمود ص اهللا رسول :گويد مي

 »,d F� Q�@= �q Q@0�� a
(7 5�I Q@0�� 	� Ra
(7 5�I T�(��«  
 چيزهايي  نرمي با و دارد دوست را خويي نرم و است )مهربان و نرم( رفيق خداوند اهمان(

  .دهد نمي وخشونت خويي تند با كه دهد مي
 موجب آنها به ايمان و آن معاني در تامل و اتشصف و اسمها با خداوند شناخت قطعاً

 خداوند دستورات از  نتيجه در و ندك تعظيمش و بدارد دوست را خداوند بنده شود مي
 نيازها در و دبر پناه او به فقط مشكالت در و بكشد دست كرد نهي چه هر از و كند فرمانبرداري

 تمام و دكن استعاثه او از و خواند دفريا به را او سخت مصيبتهاي در و دبخواه او از فقط
  .دبرسان انجامش به و دهد انجام او براي فقط و بداند او مختص فقط را قلبي ادتهايعب

شان به جاي آورده شـود،  يد شكر و سپاسي را كه بانعمتهاي �اميرالمؤمنين علي -3
  .ده استمعرفي نمو
 اي :گويد مي ،كند مي يادآوري  بندگان به را خداوند نعمتهاي حاليكه در � اميرمؤمنان

 مدتهاي و زده مثالها شما براي كه كنم مي سفارش خداوند از بيم و ترس به را شما ،خدا بندگان
 داده چشماني و بفهميد گويد مي آنچه تا داده گوشهايي شما به و كرده تعيين برايتان يمشخص

 شكلي و تركيب را چيز هر و بشناسيد را ها حيله و نيرنگها تا داده دلهايي و ببينيد پرده بدون تا
 از و نيافريده بيهوده را شما خداوند كه بدانيد و است  كرده تعيين زماني مدت برايش و داده
 ثبت ي مالئكه و بخشيده شما به كامل طور به را شما نياز مورد نعمتهاي حتي و نيست غافل شما

 بندگان اي ،لذا .است گذاشته شما كمين در احوال تمام در را سزا و پاداش و اعمالتان ضبط و
 نيك اعمال انجام به و باشيد كوشا خدا از درخواست و طلب براي و بترسيد خدا از ،خدا

  .1گشت خواهند تلخ لذتها و شد خواهد قطع پرستيها شكم كه ورزيد مبادرت
 تشويق الهي نعمتهاي شكر و خداوند به شدن نزديك به را مردم �علي مؤمنان امير 

 كرد مي تشويق و داشت مي حذر بر آنها با آرامش و لذتها به زياد عالقه و توجه از و كرد يم
 خداوند تا آورند جاي به را الهي نعمتهاي شكر و باشند اميدوار است خداوند نزد آنچه به كه

 است مراد حسب بر نعمتها و زندگي اگر :فرمايد مي و بخشد ارزاني آنها به بيشتري نعمت
 با اگر و نكنيد فراموش را خداوند از ترس آن كنار در و گوييد شكر را متعال خداوند

                                           
  ۳۲۸/صفة الصفوة ، ۱/۷۸احللية  -١
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 به خداوند كه باشيد اميدوار خداوند به و كنيد ذكر را خداوند ،شديد روبرو مشكالت
 را نعمتهايش شكر هركس كه داده وعده و دهيد انجام نيك كارهاي كه كرده اعالن مسلمانان

  1.افزود خواهد داده هك نعمتهايي بر ،آورد جاي به
 و كرد مي تشويق و دعوت هستي و خودشان وجود در انديشه و تفكر به را مردم � علي
 متعال خداوند كه همانگونه 2.شناسد مي را پروردگارش ،بشناسد را خويشتن كس هر :فرموده

  :فرمايد مي
��m�w�v�u�ts�r�q�p�o�n�ml )21- 20/ذاريات.(  

 از و( برسند يقين به خواهند مي كه كساني براي است فراواني هاي نشانه و دالئل زمين در
 هاي نشانه ،نهااانس( شما وجود خود در ).ببينند را او قدرت آثار و بشناسند را خداي دليل روي

  ؟بينيد نمي مگر .است )او قدرت به بردن پي و خدا شناخت براي متقن دالئل و روشن

 ر نابود كردن آثار جاهليتب �ورزي علي و حرص بسيار زيادتوجه  -4

 یلإ يطلق  يكمأ« :فرمود اي جنازه تشييع مراسم در ص اهللا رسول :فرمود � طالب ابي بن علي
 مدينه به شما از كسي چه( :»لطخها الّ إ الصور و سّواه الإ قرباً  ال و كسره الّ إ وثناً  يدع فال املدينة

 و يكسان زمين با بود زمين سطح از ترباال قبري هر ،بشكند يافت تنديسي و بت هر و رود مي
 ص اهللا رسول ،روم مي من :گفت علي كند؟ نابود ،بود تصويري و عكس هر و كند برابرش

 مگر نگذاشتم مدينه در بتي  صخدا رسول اي :گفت و بازگشت و رفت علي ،برو :فرمود
 مگر نگذاشتم عكسي هيچ و كردم يكسان  خاك با اينكه مگر نگذاشتم قبري و شكستم اينكه
 يعني( ساخت را اينها از چيزي دوباره كس هر :فرمود ص اهللا رسول سپس ،كردم نابود اينكه

  3.است  ورزيده كفر شده نازل محمد بر آنچه بر قطعاً )عكس و قبر ،بت
 انجام براي را تو« :گفت اسدي ابوهياج به ،گرفت عهده به را خالفت � علي اينكه از بعد
 نابود اينكه مگر نگذاري اي مجسمه هيچ كه فرستاد مرا صخدا رسول كه كنم مي روانه كاري

                                           
  .۷/۳۰۹البداية و النهاية  -١
بـه نقـل از مــنهج ) خطـي اسـت(حممـد عبـداجلليل عمـري ، مطلـوب كـل طالـب مـن شـرح كلمـات علـي بـن ايب طالــب -٢

  ۹۶./علي بن ايب طالب فی الدعوة الی اهللا
  .گويد سند اين حديث صحيح می باشد  و امحد شاکر می، )۲/۶۸( ، مسند امام امحد -٣
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 هر از را شده ساخته قبرهاي يعني( 1.»كني يكسان زمين با اينكه مگر نگذاري قبري هيچ و كني
 ها مجسمه كه داد دستور علي سيدنا ترتيب اين به )كني برابر زمين با و خراب باشد كه كس
  .كنند خراب را شده ساخته قبرهاي و شود نابود

 كنار بار يك  ،بگيرد اندرز و پند قبور زيارت از تا رفت مي قبرستان به علي اوقات بسياري
 اين ما ميان در شما اخبار ،دهيد خبر اخبارتان از را ما قبرها صاحبان اي :گفت و ايستاد قبرستاني

 ديگر كساني هايتان خانه در و نمودند تقسيم را شما اموال و كردند ازدواج شما زنان كه است
 بهتر را چيز هيچ :گفتند مي زدند مي حرف اگر !خدا به سوگند :گفت سپس و اند كرده سكونت

  .نيافتيم پرهيزكاري و تقوا از
 كه وسايلي و اسباب و بماند پاك و خالص ،توحيد كوشيد مي همواره � علي اميرمؤمنان

 مسجد و خواندن نماز محل را قبرها اينكه از دليل همين به ،گردد قطع شود مي شرك به منجر
 شود مي موجب امر اين  كه چرا ،داد مي هشدار و داشت مي حذر بر بسيار را مردم ،دهند قرار

 و شود ها مرده پرستش براي عاملي عمل اين و بيفتند فتنه به كنند كارهايي چنين كه افرادي
 مخلوقات بدترين به دهند مي رارق عبادت محل و مسجد را قبرها كه را كساني �علي سيدنا

  2.دهند مي قرار مسجد را قبرها كه هستند كساني مردم بدترين :فرمايد مي و كرده توصيف
 اشتدّ « :است فرموده كه گفته ص اهللا رسول حديث آن از پيروي به �علي را سخن اين

 كه قومي آن بر خداوند غضب و خشم( :3»مساجد أنبيائهم قبور اّختذوا قومٍ  یعل اهللا غضبُ 
 نيز ديگري احاديث ،اين از غير ).است شديد و سخت ،دادند قرار مسجد را پيامبرشان قبرهاي

  .است ثابت ص پيامبر از
 سه ص رسول حضرت ديدگاه از قبور زيارت از هدف كه است توضيح به الزم اينجا در

 :دوم .مرگ از تنگرف وعبرت اندرز و پند :اول ،اند فرموده بيان ص اهللا رسول كه است چيز
 اين مؤيد كه ندارد وجود چيزي شرعي هدف دو اين از يك  هيچ در .مردگان براي خير دعاي
 با كس هر و برود قبرها زيارت به بردن نفع و نيازهايش شدن برآورده هدف به زائر كه باشد
 معتبر علماي و اسالم ديدگاه از كه زيارتي آداب و صپيامبر با برود قبور زيارت به نيتي چنين

  .است  كرده مخالفت ،است صحيح

                                           
  .۴۹۴قلعجي ص ، فقه علي -١
  .۲۲۵۲۲/ش، كنز العمال. ۱/۴۰۵مصنف عبدالرزاق  -٢
  .اسناد آن حسن است، ۴/۳۷۶فتح الباري  -٣
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 به كه است اين جايز و مشروع سفرهاي از يكي  :گويد مي سفر اهداف شرح در العربي ابن
 برادر ديدار به كه كسي فضيلت باب در را اين .برويم برادران و دوستان بازديد و ديد قصد
 وي قبر زيارت با تا است جايز نيز شقبر زيارت ،بود كرده وفات اگر اما ،كرده بيان زنده ديني

 به قبور زيارت اما .برساند نفع او به )او بر سالم و درود و خير دعاي با و( كند ترحم او حال به
  1.است ناجايز و بدعت ،شود حل مشكلش يا و برساند نفعي قبر و ميت از كه نيت اين

 همان عين ،برود زهايشنيا شدن برطرف و مشكل حل نيت به قبر زيارت به اگر حتّي 
 كه بود زماني اين ،است  داده هشدار آن به نسبت و كرده نهي آن از صپيامبر كه است چيزي

 ،دهد قرار »انواط ذات « مشركان مانند برايشان كه كردند خواست در او از صپيامبر اصحاب 
 عبور درختي كنار از بود حنين جنگ عازم ص اهللا رسول وقتي كند مي روايت ليثي واقد ابو

 آويزان آن بر )تبرّك نيت به( را هايشان اسلحه مشركان و شد مي ناميده »انواط ذات« كه كرد
 تا( كن تعيين درختي آنها همانند نيز ما براي ص اهللا رسول اي :گفتند اصحاب ،كردند مي

 اهلاً  لنا جعلا یملوس قيل كما هذا اهللا سبحان« :فرمود اهللا رسول ،)كنيم آويزان را هايمان اسلحه

 آن همانند دقيقاً اين !اهللا سبحان( :2» قبلکم كان من سنة لرتكنبّ  بيده نفسي الذي و هلةآ هلم كما
 مشركان آن  كه همانطور ،بده قرار معبودهايي ما براي :شد گفته موسي به كه است چيزي

 خود از قبل ايمّلته روش و راه از شما ،اوست دست در جانم آنكه به سوگند ،دارند معبوداني
  ).نمود خواهيد پيروي

 و تعظيم :گويند مي اسالم علماي :گويد مي فوق حديث ذكر از پس زروق شيخ
 هر بزرگداشت و احترام و نيست جايز عنوان هيچ به غيره و آثار و درخت ،مكان بزرگداشت

 به ندكرد مي گمان و بوده احترام و توجه مورد جاهليت عصر باورهاي و عقايد در كه چيزي
 ي عقيده از انحراف و نيست جايز ،شود مي برآورده نيازهايشان يا  و يابند مي شفاء آنها وسيله
  1.است اسالمي صحيح و پاك
 جاهليت عصر عبادات چه هر اينكه بر است دليلي حديث اين :نويسد مي ادامه در سپس 

 ،آهن ،چرمي اينكه از اعم شود مي مشركان عبادتهاي و اعتقادات دوام سبب يا و داشته اصلي

                                           
 .۳/۶۵فتح الباري  -١
  .حسن و صحيح است ۲۱۸۰/ش، سنن ترمذي -٢
 .۱۱۹/غرياين، الغلو يف الدين، ۳۰۶/عدة املريد  ١
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 و هالكت موجب و ندارد ارزشي هيچ باشد اينها امثال و باستاني آثار و ساختمان ،سنگي
  1.است انحراف

 است واضح و است  بوده جاهليت عصر اعتقادي اصول از يكي  پرستي قبر كه نيست شكي
 مردمان نام ،دو اين و است  بوده »منات« و »الت« كردند مي عبادت كه بتهايي مشهورترين كه

 جاي به كه كردند غلو بزرگداشتشان و احترام در جايي تا مرگشان از بعد كه بوده نيكوكاري
  2.كردند مي عبادت را آنها  اهللا

 بسزايي تأثير توحيد از حمايت در � علي سيدنا عمل و صپيامبر حديث اين حقيقت در
 احترام قالب در امروزه مسلمان النجاه برخي طرف از آنچه كه شود مي روشن ما براي و داشته

 دستور مخالف و حرام ،شود مي انجام اموات به توسل و آنها دور به طواف و قبرها تعظيم و
 روز به كه پرستي خدا و رباني علماي بر لذا ،است � علي سيدنا عمل و صپيامبر و خداوند

 تنها مردم كه كنند شتال و كنند اقتدا ص پيامبر به وار علي است واجب اميدوارند قيامت
 موانعي با و باشد قهار و واحد خداوند به متوسل دلهايشان و كنند بندگي و عبادت را خداوند

  .كنند مبارزه نيكو ي موعظه و حكمت با است خداوند به رسيدن راه سر بر كه

  زيارت مشروع قبرها: الف
 شيوه از مدام كردند شتال گروهي كه است  اسالمي مجهول سنتهاي از يكي  قبرها زيارت

 رواج اسالم جهان در را خرافات و بدعت  وسيله بدين تا ،بمانند خبر بي قبور زيارت صحيح
 شد موجب صحيح ي شيوه تبيين به دعوتگران و علماء دعوت و ارشاد و راهنمايي عدم و دهند

  .شود معرفي عبادت عنوان به قبور زيارت نادرست روشهاي و راه تا
 پايان و ارزش و مرگ ياد به انسان  كه است اين اسالم در قبور زيارت از هدف حقيقت در

 زيارت اكنون  كه است مكاني همين در او  جايگاه زودي به كه كند يقين و بيفتد خود كار
 با شود مي موجب و دهد مي ياري  متعال خداوند اطاعت و عبادت در را او امر اين و كند مي

 عبادت در كه زماني بويژه ،كند كنترل را خود و آورد روي عبادت به بيشتري استواري و ثبات
 اموات بر كه است جايز و بپردازد عبادي امور به اي شايسته نحو به تا ،باشد نشاط بي و سست
 :كند مي روايت عنها اهللا رضي عايشه ،نمائيم مغفرت طلب و خير دعاي برايشان و كنيم سالم

GX« :گفت مي و رفت مي بقيع ستانقبر به شبها آخر ص اهللا رسول KN�� Sh�5�  o=�`  rG*1 ����� 

                                           
  .۱۱۹/غرياين، الغلو يف الدين، ۳۰۶/ريد عدة امل -١
  .١١٩/الغلو يف الدين  -٢
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 ,	KE ,d  o8	� F� Sh� d*6HR,  KS45�� 0J]� L<s t�6-�� 910Y��«: )قوم سراي شما بر سالم 

  ).بيامرز را غرقد بقيع اهل !پروردگارا .پيوست خواهيم شما به خداوند خواست به ما و مؤمنان
 او به خداوند كه داد خبر ص پيامبر به و آمد جبريل :گويد مي ديگر روايتي در عايشه 

 :كردم عرض ص اهللا رسول به :گويد مي عايشه ،كند مغفرت طلب بقيع اهل براي داده دستور
 رحمت ،هستيد ديار اين اهل كه مسلماناني و مؤمنان شما بر سالم :بگو« :فرمود بگويم؟ چه

  .1پيوست خواهيم شما به بزودي خدا خواست به و باد ما آيندگان و گذشتگان بر خداوند
 ايراد را شافي و كافي بيانات ها قبر روي بر ساز و ساخت و بناسازي با رابطه در اسالم علماي

 را پروردگار با او نيايش و دعا و ص خدا رسول زيارت آداب  كه صورت همان به ،اند كرده
 كار در اي واسطه هيچ بندگان و خدا بين در كه اند كرده تأكيد نكته اين بر و اند داده توضيح

  :نيست
 و مكروه را قبر بر بناسازي ابوحنيفه :گويد مي »الصنائع بدائع« كتاب در حنفي انيكاس-*

 ،است بودن حرام منظور شود برده بكار مطلق بطور»مكروه« هرگاه و دانست مي ناپسند
  .2است كرده بيان را كار اين بودن حرام صراحت با حنفي مالك ابن  كه همانگونه

 اهل عادت اين چون ،زد بوسه نه و كرد لمس را قبر نبايد« :ميگويد حنفي طحاوي -*
 و نيست جايز حجراألسود و كعبه يماني ركن براي جز كار اين و بوده )نصاري و يهود( كتاب

 .3»است آن خاص تنها
 پيامبر قبر كنار در ايستادن نظرم به« :گفت كه كند مي نقل مالك امام از عياض قاضي -*
 به زائر :گفت كه كند مي روايت او از وهب ابن .رفت و كرد سالم بايد بلكه ،نيست جايز ص

  4.»كند لمس را قبر نبايد و كند مي سالم و شود مي نزديك قبر
 و كردن لمس... ،شايسته مردان نيك قبر روي بر مسجد ساختن « :گفته مالكي رزوق -*
 قبر خاك تنداش بر نيز و است نصرانيها روش هاقبر زيارت هنگام در آن برروي كشيدن دست

   .5»اند ممنوع و حرام و هستند دين در آوري نو و بدعت اينها همه ،تبرّك قصد به

                                           
  ۹۷۴/ش، ۱/۶۷۱مسلم  -١
  )١/٣٢/(بدائع الصنائع -٢
  .۳۴۰ص ، ی طحاوی بر مراقی الفالح حاشيه -٣
  ).۲/۱۵۲(کتاب شرح الشفاء  -٤
  ).١/٢٤٤(ی قريوانی  شرح رساله -٥
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 ...و گچكاري انصار و مهاجرين اصحاب قبر كه است اين بر من رأي« :فرموده شافعي و -*
 منهدم را گچ به آراسته هاي قبر كه ام ديده ار مدينه واليان و كارداران« :گفت نيز و »نشود

  1.»گرفتند نمي ايراد آنها از اسالم فقهاي ولي ،كردند مي
 ،است ناپسند و مكروه آن بوسيدن و ص خدا رسول قبر لمس و مسح« :گفته نووي امام -*
 نايشا حيات زمان در كه همانگونه ،كند توقّف آن از  فاصله با زائر كه است اين ادب  بلكه

  .2»است علما اتّفاق مورد كه درست و صواب و حق است اين ،كرد مي رعايت او با را فاصله
گردد و نبايد  لمس نمي صقبر رسول خدا « : گويد امام سبكي در فتاواي خود مي -*

  .3»به آن نزديك شد و طواف و گشتن به اطراف آن هم جايز نيست

  هاتاريخ برگزاري گردهمايي در مزارها وگنبد: ب
 ساالنه جشنهاي و گردهمايي گنبدها و مزارها براي كه كساني اولين  كه است مشهور

 فاطميها :گويد مي مقريزي علي بن احمد .بودند چهارم قرن عبيديان همان يا  فاطميان ،گرفتند
 ،حسن ،طالب ابي بن علي تولد ،صپيامبر تولد جشن :از عبارتند كه داشتند تولد جشن شش

  4.كردند مي قرباني گوسفند و گاو و شتر � حسين قبر كنار در و خليفه و فاطمه ،حسين
 احترام براي كه نداشته وجود مزاري و گنبد و بارگاه اصالً اسالم اول قرن سه در اين از قبل

 و مصر در صپيامبر اصحاب بيشتر كه است واضح ،شود برگزار اي جلسه آن بزرگداشت و
 است مشخص كه قبري هر و نيست مشخص قبرهاشان اصالً و اند شده دفن غيره و عراق ،شام

 در سازي بارگاه و قبر اگر .دارند نظر اختالف آن صاحب ي درباره نويسان سيره و مورخان
 امت اين هدايت پيشگامان و وعلما صالحان كه كساني قبر چگونه ،داشت مي اهميتي اسالم
 و اند بوده عبادت و جهاد و علم و دين راندا پرچم آنان  كه ويژه به ،ماند مي نامشخص بودند

 قطعاً ،داشت مي  اسالمي بوي و رنگ و ارزش وفات و تولد سالگرد گردهمايي و مراسم اگر
 مورخان بين اختالف براي جايي موضوع اهميت دليل به و ماند نمي باقي ناشناخته آنها قبور
  .ماند نمي باقي
 ،بوده)اسالم اول برتر قرن سه( القرون خير از بعد كه مردم عمل اين  كه است بديهي 
 و جشن محل را قبرش اينكه از ص پيامبر كه است حالي در اين و باشد عومشر تواند نمي

                                           
  ).۱۱/۹۱۶(األم -١
  ).۱/۲۴۴(الزواجر عن اقرتاب الکبائر  -٢
  ).۱/۲۸۹( فتاوی سبکی -٣
  .۱۰۳ص ، الغلو فی الّدين غريانی، )۴۹۰، ۱/۴۲۷(املواعظ و االعتبار بذکر اخلطط و اآلثار -٤
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 دقيقاً ،كند برگزار مراسم و جشن قبري سر بر كس هر و است  كرده نهي دهند قرار مراسم
 در .است  داده هشدار آن انجام به نسبت و كرده نهي آن از ص پيامبر كه شده عملي مرتكب

 ،اند داده ترجيح اصحابش و ص اهللا رسول سنّت بر را خود استاد و مرشد عمل افراد اين واقع
��m :فرمايد مي متعال خداوند ولي ji�h�gf�e�d�c�b�a� �̀_�~l 

  )1/حجرات(
 خدا از و مكنيد پيشدستي و مگيريد پيشي پيغمبرش و خدا بر !ايد آورده ايمان كه كساني اي
  .باشيد داشته پروا و بترسيد

   :فرمايد مي متعال خداوند 

�m�i�h�g��f�e�d�c�b�a�`�_�~�}l   

  )63/نور(
 كه عصياني برابر در( بالئي كه بترسند اين از بايد ،كنند مي مخالفت او فرمان با كه آنان

 و قحطي از اعم( شود دچارشان دردناكي عذاب كه اين يا  گردد گريبانگيرشان )ورزند مي
  ).اخروي هاي شكنجه ديگر و دوزخ و دنيوي مصائب ديگر و زلزله

  ها با عقب ماندگي و جاهليت ي مزار و ضريح و بارگاه رابطه -ج
 روي ص اهللا رسول دستور خالف بر پرستان قبر جانب از  كه گنبدسازي اهميت و ارزش

 قبرهاي داده دستور صرپيامب چون ،يافت افزون روز افزايش و گرفت باال ،شد مي اعمال قبرها
 را اسالم شريعت دستور اين علي اميرمؤمنان و كند همسطح زمين با و خراب را شده افراشته بر

 قبرها روي بر كه هايي گلدسته و گنبدها ،قبرها مردم متأسفانه اما ،داده شرح ما براي عمالً
 هاي پرده با را قبرها يرو و كنند مي درست ،توجه جالب هاي رنگ و نماها انواع با ،سازند مي

 حفاظت قبرها از فاخر و قيمت گران دربهاي با و پوشانند مي كعبه هاي پرده همانند ابريشمي
 و پول زائران تا گذارند مي قبرها كنار گاهي و قبرها روي بر صندوقهايي گاو و كنند مي

 مشكالتشان و برآورده ننيازهايشا تا ، ! ! !بريزند آنها در بخشند مي ها مرده به كه را نذوراتي
 زندگي بارگاهها اين نمتوليا و باناننگه و خادمان نتيجه در .برسند انآرزويش به و شود حل

 خارق كارهاي ي درباره كه است اين آنها تالش و كار واقع در ولي ،دارند راحتي و مرفه بسيار
 )لوح ساده( مردم و )خورده فريب( زائران سمع به را قبرها اين صاحبان كرامتهاي و العاده
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 هشدار آنها به ،كنند مي شك قبور صاحبان كرامات به نسبت كه كساني بد عاقبت از و برسانند
  .ترسانند مي را مردم و دهند مي

 ،اند آورده روي مزارها و بارگاه و گنبد و قبر به مسلمانان زماني از  كه است اين حقيقت 
 فرهنگي و  علمي سقوط و انحطاط و ماندگي عقب دوران و شده ضعيف و سست هايشان همت

 چهل در توانست كه را محمدي رسالت نور و شد شروع زمان آن از مسلمين فكري جمود و
  .كردند تحريف و داده تغيير ،كند خويش دين تابع را مغرب تا ايران از اول سال

 و تنبلي ،ماندگي عقب به ،بود پيشرفت و تمدن و فرهنگ سرتاسر كه را دين اين !آري
 سلف كه كردند مسايلي به محدود را مسلمانان همت و تالش و كردند تبديل پرستي اوهام
 هيچ از و بود صالح عمل و علم زندگيشان تمام كه كساني همان ،بودند خبر بي آنها از ما صالح
 و ها پرستي اوهام اين به توجهي كوچكترين آنها ،كردند نمي دريغ اي شايسته و صالح عمل

 و صپيامبر زمان در آيا :كنيم سؤال خود از نيست شايسته آيا ،كردند نمي بافيها يالخ
 قبر بر صحابه آيا و است  داشته وجود مسلمين ميان در رسوم و رسم اين ،بزرگوار ي صحابه
 كه صحابه قبور براي آيا اند؟ ساخته گنبدهايي چنين قبرهاست ترين افضل  كه صپيامبر

 :همچون پيشواياني زمان در آيا است؟  شده ساخته مزارهايي چنين اند هبود انسانها برترين
 كنند مي پيروي آنها از مسلمانان قاطع اكثريت  كه حنبل بن احمد و شافعي ،مالك ،ابوحنيفه

 و عصر بهترين در چيزهايي چنين وجود عدم آيا است؟  داشته وجود ها قبرسازي اين از چيزي
 در اساسي و اصل هيچ نه اعمال اين  كه نيست حقيقت اين بر شنيرو دليل مسلمانان هاي دوره
 جاهليت و ماندگي عقب مظاهر اينها  بلكه ،دارد واليت و عبادت به ارتباطي  نه و داشته دين

 !آري .كنند مي برداري بهره آنها از خود شخصي مصلحت براي و دين نام به اي عده كه است
 چيره شعورشان و عقل بر و كرده تخدير را مردم از زيادي هاي توده كه شخصي مصلحت

 آنها همواره و خورند مي باطل و ناحق به را اموالشان و كنند مي خالي را هايشان جيب و شوند مي
  .دارند مي نگه مانده عقب را

 و فرهنگ و دانش و علم و رهبري زمام متمادي قرنهاي اسالم  كه است حالي در اين 
 به پيشرفت و بشريت خيرخواهي و رحمت موجب و داشت دست در را اخالق و قانونگذاري

 مسلمان واقعاً مسلمانان قرنها آن در ،داشت عهده به را اخالقي ارزشهاي و مادي نوآوري سوي
 افتخار و عزت ديگران و خود براي را اسالم احكام به عمل و بودند اسالم به متعهد و

 مغالطه به و كردند عوض را اسالم مفاهيم و گرفتند صلهفا اسالم حقيقت از وقتي اما .دانستند مي
 و تنبلي به درويشي مسلك گرفتن پيش در و خدا بر توّكل نام به و آوردند روي سفسطه و

 خداوند و نداشتند آن بر معتبري شرعي دليل هيچ كه غيبي مسائل به بستن دل و پرستي اوهام
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 سنت و قرآن( هدايت و علم كه حالي در ،آوردند روي بود نداده ما به فرماني و دستور
 و اشياء به جستن تبرك را اساس بي و باطل اعمال آن تمامي آنها و بود دسترسشان در )صحيح

 ولي ،دانستند مي خالف را بود آن مخالف چه هر نامگذاري اين با و ناميدند مي اشخاص
 بركت از دوري و گمراهي ،باشد رويگردان آن عوامل و هدايت از  كه سيك آن  شايسته
  .1هست

  ها ارتباط تهاجم استعماري و ساخت بارگاه و گنبدها بر قبر -د
 دادن سوق براي را هايي دسيسه و ها نقشه خود يورشهاي و حمالت در غربي استعمارگران

 .بگيرند فاصله دين اصل از تا كردند طراحي بدعت و خرافات سوي و سمت به مسلمانان
 اوهام و بدعتها به را مسلمانان كه بريتانيا استعمار رهبران از يكي  زبان از انگليسي تايمز روزنامه
 دور براي قطعي اي شيوه پرستيها اوهام و خرافات و بدعتها :نويسد مي ،كرد مي تشويق پرستي
  .است اسالم اصل از مسلمانان كردن

 در تعمارياس هاي شيوه از برخي ،بزرگ مستشرقان از يكي  :گويد مي باقوري احمد شيخ
 از را استعماري كاروانهاي كه كرد مي ايجاب ضرورت :بود گفته و كرده بازگو برايش را آسيا
 به تا آيد بوجود جديد تفكري و گرايش طوالني مسير اين طول در و بياوريم بغداد به هند

 متوجه اخيراً ،يافتيم نمي كاروانها انتقال و نقل براي راهي چون و برسيم مان استعماري اهداف
 در و شود ساخته نزديك مسافتهاي با گنبدهايي و قبرها ،بارگاه مسير اين در است الزم شديم

 از زيادي كرامات و است خداوند ياوليا ضريح و بارگاه اين  كه كرديم مي شايع مردم ميان
 پر و رونق پر راهي ،راه آن  كه داديم ادامه شايعات و سازيها قبر اين به جايي تا و شده ديده آنها

  2.شد مي فراوان زائران زيارت محل و آمد و رفت
 در كمونيستي رشد كمين در زيرا ،داد مي اي ويژه اهميت مصر ديني وضعيت به انگليس

 آرامش و اميد انگليس حكومت به ديني باور به مصر مردم پايبندي طرفي از و بود منطقه
 كرده زيارت طنطا شهر در را بدوي احمد  آرامگاه مسلمان ميليون سه سال آن در چون ،داد مي

  .است انگليس تأييد مورد دينداري اين ،آري ،بودند

                                           
  .۱۰۵/غرياين ، الغلو يف الّدين -١
  .۲۲۴/حممد غزايل ، ليس من االسالم -٢
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 بود شده اعزام زائران نصيحت و سخنراني براي اوقاف طرف از كه علمايي از يكي 
 زبان و حرف با نه ،زديم مي شالق با را آنها بايستي كه ديدم مي زائران از كارهايي :گفت مي

 جهاد و روزه و نماز :مانند( ديني فرائض از يكي به خواستيم مي زائران آن از اگر و كنيم توبيخ
 آنان بداني كه بس همين و كردند مي فرار  تنفر با ديني دستورات به عمل از ،كنند عمل )حج و

  .آمدند مي تضرع و دعا و صدقات و نذرها به كردن وفا براي

  دين هستند؟ درو جديد آيا مزارها از مسايل نوپا  - -ه
 از بيشتر همه از ،بود خداوند نزد انسان باتقواترين و مخلوق برترين كه صاهللا رسول

 و نيست پوشيده كسي بر داشتند او به نسبت اصحابش  كه احترامي و داشت بيم و ترس خداوند
 شا خانه در  ايشان وفات از پس حال اين با ،بود زياد بسيار داشتند ايشان به نسبت كه محبتي
 قبرش .نبود پوشيده اصحابش بر بويژه همگان بر ايشان شريف قبر محل و كردند دفنش

 اي قبه و گنبد ،ساختمان ،بارگاه ايشان قبر روي حال اين با اما ،دنياست در قبرها افضلترين
 كه نكردند تعيين را روزي وقت هيچ بزرگوارشان صحابه ديگر و راشدين خلفاي و نساختند

 فرصتي را آن و كنند اجتماع شريف روضه اطراف و قبر سر بر ايشان نام و ياد  نكرد زنده براي
 دستور طبق كردند مي عبور صپيامبر قبر كنار از وقتي البته ،بدانند عبادت و ذكر براي

 و كردند مي پيروي دستوراتش از  اينكه بر عالوه ،فرستادند مي درود و سالم ايشان بر پرودگار
 و او نهي و امر تسليم وفاتش از بعد و حيات زمان در و بودند پايبند ايشان وشور راه و سنّت به

  :فرمايد مي كه بودند پروردگار فرمان مطيع
�m�xw�v�u�t�s�r�q�pl )7/حشر.(   

 كه چيزهائي از و كنيد اجراء است آورده )الهي احكام از( شما براي پيغمبر كه را چيزهائي
  .بكشيد تدس ،است بازداشته آن از را شما

   :فرمايد مي و
�m�Ò���Ñ�Ð�Ï��Î�Í�Ì�Ë���Ê��É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã��Â�Ál 

 .است شما براي خدا پيغمبر )كردار و گفتار شيوه( در زيبائي الگوي و سرمشق ).21/احزاب(
 را خداي و باشند قيامت جوياي و داشته خدا به اميد :)باشند ويژگي سه داراي( كه كساني براي
   .كنند ياد  بسيار
 و راه از  داده دستور ص اهللا رسول كه چرا ،هستند نيكويي الگوهاي ص پيامبر جانشينان 

 را روزي يا شبي يا  سالي ص پيامبر اصحاب  كه نكرده نقل كسي اما كنيم؛ پيروي آنان روش
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 از و دهند اختصاص زيارت و عبادت ،ذكر براي ص پيامبر آرامگاه كنار در شدن جمع به
 اصحاب و راشدين خلفاي كه نيست ترديدي باشند؛ داشته غيره و بركت اميد ايشان قبر زيارت

 دين كف بر جان سپاهيان و حقيقت و حق ياوران  و يافته هدايت حزب و خدا اولياء ،صپيامبر
 داشته دوست را اعمالي چه ص اهللا رسول اينكه به بودند آگاهتر ما امثال و ما از قطعاً و اند بوده

 در ص اهللا رسول احترام و محبت قدري به قرآن تصريح و تأييد به و بودند او تاطاع ي شيفته و
 قلباً را خدا رسول مسلمانان تمام اجماع به و بود روشن همگان بر كه بود دوانيده ريشه دلهايشان

 سالگرد در اگر و كردند مي رعايت ايشان حق در را بزرگواري و احترام كمال و داشتند دوست
 عزاداري براي آرامگاه كنار در شدن جمع با كه بود عيدي ص پيامبر مبعث يا  و لدتو يا  وفات

 پيشي ما بر آنها قطعاً ،نداشت فاسدي نتايج و پيامد هيچ و داشت مي ثواب ،شادي و جشن يا 
  .گرفتند مي

 و تقريري يا قولي ،سنّت در و نداده اعمالي چنين انجام به دستوري هيچ ص پيامبر اما 
 از بعد كسي و كند تأييد را رفتار و اعمال اين مشروعيت كه نيامده چيزي نيز صپيامبر يتأييد

 انجام صحابه از كسي قبر يا و پيامبر آرامگاه كنار در را اعمالي چنين صحابه و ص پيامبر وفات
 نتري كامل به ايشان و بودند همراه و همدم بزرگوار آن با سالها اينكه به توجه با .است  نداده
 و راضي اعمالي  چه از خداوند كه بود گاهترآ  همه از و كرد مي وعبادت بندگي را خدا شكل

 ابالغ آنها به باشد امتش نفع به چه هر كه بود اين ي شيفته و امت  خيرخواه و شود مي خشنود
 در متعال خداوند ،اند نكرده عبادت را خدا صورت اين به اصحابش و او هم باز حال اين با .كند

� :فرمايد مي امتش به نسبت صپيامبر دلسوزي و خيرخواهي مورد �

�m�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|

�«�ª�©�¨l )28/توبه.(  
 و درد هرگونه .است  آمده سويتان به )نهااانس( شما خود از ،)نام محمد( پيغمبري بيگمان

 و ورزد مي قعش شما به .آيد مي گران و سخت او بر ،برسد شما به كه مصيبتي و بال و رنج
  .است مهربان بسيار و فراوان لطف و محبت داراي مؤمنان به نسبت و دارد شما هدايت به اصرار

 و كرده نهي ،بگيريم جشن برگزاري و تجمع محل را قبرش اينكه از را ما ص پيامبر حتي 
 حيثما تبلعين التكمصَ  فان  علي  صّلوا و عيداً  قربي الجتعلوا و قبوراً  بيوتكم الجتعلوا« :فرمايد مي

 صلوات من بر ،ندهيد قرار عيد و تجمع محل را قبرم و نكنيد قبر به تبديل را هايتان خانه( :»كنتم
 كه شده گرفته »العود« از »عيد« واژه .)رسانند مي من به باشيد كه جا هر ،شما درود كه بفرستيد
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 من قبر زيارت براي :يعني  ،شود مي تكرار پياپي چون ،است رجوع و بازگشت معناي به
 صورتي به كه نكنيد تعيين وغيره سال هر ،ماه هر مانند مخصوصي اوقات و مشخص روزهاي

 عبادت براي ثابت مكاني نصارا و يهود  همانند را قبرم و شود تكرار سال هر در عيد مانند ثابت
 را السالم عليه حمسي عيسي كه كردند روي زياده و غلو جايي تا مسيحيان .ندهيد قرار حج مانند

 اطرت كما تطروين ال« :فرمود و داشته برحذر اين از را اصحابش ص پيامبر و دادند قرار معبود

 طور آن ،نكنيد روي زياده من حق در( :»رسوله و عبداهللا فقولوا ،عبده أنا ّمناإف ،مرمي ابن الّنصاري
 و بنده :بگوييد ،نيستم بيش اي بنده من كه ،كردند روي زياده مريم ابن حق در مسيحيان كه

  .)خدا رسول
 آخرين و اولين سردار و خداوند نزد در مخلوقات اشرف  كه پيامبر قبر به شدن متوسل وقتي

 بيشتر كس هر از خداوند نزد در شفاعتش قبول به اميد و است مخلوقات همه افضل و انسانها
 سالگرد مراسم و يادواره  آرامگاه كنار در اينكه به ،ايشان دستور و نهي با مخالفت پس ،است

 نزديكتر ص پيامبر مخالفين به كسي چنين كه است حديث دوم قسمت وارد ،كنند برگزار
�:فرموده متعال خداوند كه همانگونه ،پيامبر به تا است �

��m�i�h�g��f�e�d�c�b�a� �̀_�~�}l   

  )63/نور(
 كه عصياني برابر در( بالئي كه بترسند اين از بايد ،كنند مي مخالفت او اوامر با كه آنان

 و قحطي از اعم( شود دچارشان دردناكي عذاب كه اين يا ،گردد گريبانگيرشان )ورزند مي
  ).اخروي هاي شكنجه ديگر و دوزخ و دنيوي مصائب ديگر و زلزله

 گمان به برخيزد آنها با مخالفت به كس هر پس ،قرنها بهترين هدايت و روش و راه بود اين
 صورت دو از كساني چنين حال ،خداست به جستن تقرّب و اطاعت و عبادت رشكا اينكه

 لحاظ از است مدعي اينكه يا داده انجام ستم و ظلم ازروي را بدعتش اينكه يا :نيست خارج
  .دارد برتري آنها بر فضيلت و علم

 ميان در كه آورد پديد را چيزي امت اين در كس هر « :گفت مي اهللا رحمه مالك امام
 خيانت اسالم دين به ص خدا رسول كه كرده گمان كسي چنين ،نبوده صالح گذشتگان

   :فرمايد مي متعال خداوند زيرا ،كرده
�m�n�m�l�kl )3/مائده(  

   .كردم كامل برايتان را شما دين )احكام( امروز 
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 ولي ،است عبادت كنند مي را كارها اين كه كساني پندار به اماكن اين به رفتن كه وقتي
 صپيامبر با مخالفت و اند كرده نهي آن از حتي و اند نداده انجام را كاري اصحابش و پيامبر

 در جمعه هر در ص پيامبر و كشاند مي گمراهي به را انسان بدعت و است بدعت
 و خداوند كتاب سخن بهترين :بعد اما « :فرمود مي و داد مي هشدار مردم به هايش سخنراني

 و است دين در نوپيدا و بدعت امور ،امور بدترين ،است محمد روش و راه روشها و راه برترين
 هر( :2» رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من« :فرموده و 1»است گمراهي بدعتها تمام
  .است اعتبار بي و مردود بدعتش و نوآوري ،نبوده دين در كه كند نوآوري ما دين در كس
 مكاني در مردم گردهمايي ،وصريح صحيح داليل يگرد و مذكور حديث به توجه با

 دليل با مگر نيست جايز باشند آمده زيارت و عبادت قصد به و ديار و شهر هر از  كه مشخص
 و روند مي مزدلفه و مني ،عرفه به حجاج كه مكّه در حج مناسك انجام مانند معتبر شرعي

 آنها بزرگداشت و انجام به خداوند كه است الهي شعائر كه جماعت و جمعه ،عيد دو نمازهاي
  :فرمايد مي و ستوده كنند عمل شعائر اين به كه را وكساني داده دستور
��m�a��`�_� �̂]�\�[�Z�Y�Xl )32/حج(  
 ،دارد بزرگ را الهي هاي برنامه و مراسم كس هر و )شد گفته كه( است چنين )مطلب( 

  .است )خدا از هراس و فخو و( دلها پرهيزگاري نشانه آنها بزرگداشت گمان بي
 ماه يا و سال در مشخص اوقات در كه مذكور موارد جز ديگر زيارتگاههاي ايجاد و ساخت

 خداوند كه شده افزوده عبادات و دين به كه است بدعتهايي از كنند سفر سويشان به مردم
 و ديار و شهر در امروزه  كه زيارتگاههايي به رفتن است واضح همگان بر و نداده قرار مشروع

 عبادات ديگر همچون عبادتي مردم عموم عقيده و باور به اند شده ايجاد برزني و كوي هر در
 ،روند مي آنجا به عبادت و حيوانات ذبح قصد به مشخصي روزهاي يا  روز در مردم كه است

 رمعتب داليل بوسيله عبادات تمام بايد مطلقاً كه چرا ،است  نكوهيده و مذموم ذاتاً عمل اين
 بدون گيرد انجام معيني مكان و وقت در عبادتي هر لذا ،شود انجام خداوند براي و شرعي
 در عبادت كه باشند معتقد افراد و باشد شده تعيين شريعت در زمان يا روز آن خصوصيت اينكه

 يا ،افراد زندگي و روزي و رزق در بركت همچون دارد؛ خاصي تأثير معين مكان و وقت آن

                                           
  .۸۶۷/ش، مسلم -١
  .۲۶۹۷/ش، خباري -٢
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 و مقبول انسان عمل يا  و برد مي باالتر خداوند نزد در را افراد ي درجه و مقام دباشن معتقد
 اسالم امت اتفاق به اعمال اين ،شد خواهد داده انسان به بيشتر اجر يا ،بود خواهد شده پذيرفته

 توقيفي ،اعمال براي پاداش و ثواب كردن مشخص چون ،شود مي متحول بدعت به عبادات از
 مردم عموم :جمله از شود مي بزرگ مفاسد به منجر باورها و اعمال اين ،است ارعش حق فقط و

 و برسانند مردم به ضرري يا  نفع توانند مي گنبدها و بارگاه و قبر اين صاحب كنند مي گمان
 رسول دستور خالف بر آنكه حال ،كنند مي برطرف را گرفتاريها و برآورده نيازهايشان

 .است كرده نهي كارها اين از صپيامبر و اند ساخته مجلل مانهايساخت آنها روي بر صخدا
 زيارتگاه كنار در مشخص روزهاي در قرباني و ذبح ،افراد اين ادعاي و گفته به همچنين
 كه كنند مي شايعه قبور كنار در عبادتها اين انجام از بعد و شود مي خدا به آنها نزديكي موجب
 فقط كه است حالي در اين ،اند شده فرزندي صاحب ،اند بوده اناز اگر و يافته شفا ما بيماران
 آن  نتيجه در .كند برآورده را ،شده آورده بر كنند مي ادعا  كه نيازهايي چنين تواند مي خداوند

 كنند مي چيزهايي درخواست زيارتگاهها از .شود مي گرفتاران و نيازمندان اهگاهپن ،زيارتگاهها
 فريادرسي و كمك طلب قبرها صاحبان از آنان ولي ،است وردگارپر قدرت حيطه در تنها كه

 نبارد باران اگر  كه دارند اعتقاد قبور صاحبان به جايي تا و نمايند مي را نيازهايشان برآوردن و

 روي صخدا رسول سنّت و قرآن از .ببارد باران تا كنند مي ذبح ميش و گاو قبر كنار در
 .اند فرموده امر باران نماز پاداشتن بر و دعا و استغفار و توبه به باران طلب براي كه هستند گردان

 به خداوند ،باران طلب براي ها قبر كنار در آنها قرباني و ذبح از پس اوقات گاهي چند هر
 همواره كارشان اما ،كند مي نازل باران مقداري استدراج با آنها گرفتاركردن و آزمون عنوان

  1.شود مي محسوب اهليج اعتقادات از و شيطاني
 عوامل و راهها و شرك با و كرد مي دعوت توحيد به را مردم همواره � علي اميرمؤمنان

 آن رفتار و گفتار به كه است الزم پيروانش و دوستان بر بنابراين ،كرد مي مبارزه شرك
 و نيمك عمل كرد مي راهنمايي صپيامبر روش و راه و قرآن  از پايبندي به را ما كه بزرگوار

 و بود؛ اميدوار ديگر كسي به ،پروردگار به جز نبايد « :فرمايد مي كه آنجا سخنش زيباست چه
 براي را تو :فرمايد مي اسدي هياج ابو به خطاب كه آنجا ).باشد نداشته بيم چيزي از گناهش جز

 اينكه مگر نگذاري اي مجسمه هيچ كه فرستاد مرا ص اهللا رسول كه فرستم مي كاري انجام
  2.نمايي يكسان زمين با اينكه مگر نگذاري باقي را اي شده ساخته قبر هيچ و كني نابود

                                           
  .۱۰۱-۸/ یالفتاو  -١
  .۲/۶۶۶ئز مسلم كتاب اجلنا -٢
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  بر باطل نمودن اعتقاد به ستارگان ساميرمؤمنانحرص  -و
 روي از  كه كسي( منجمي با ،شود خوارج با جنگ عازم خواست � علي اميرمؤمنان وقتي
 اي :گفت منجم .كرد ردبرخو )كند مي پيشگويي ستارگان غروب و طلوع و حركت

 بروي جنگ به تو و باشد عقرب در ماه هرگاه و است عقرب در ماه كه نرو جنگ به اميرمؤمنان
 تكذيب و خدا به توّكل و اعتماد با :گفت علي .گفت را اين  شبيه چيزي يا  ،خوري مي شكست

  1.شد تمام جخوار عموم شدن كشته به و بود بركت و خير پر سفرش و رفت امام .روم مي تو
 را خداوند سپاس و حمد � علي ،نهروان جنگ از فراغت از بعد :...آمده ديگر روايتي در

 و جاهالن قطعاً آمديم مي ،بود كرده تعيين ما براي منجم زمانيكه اگر :فرمود سپس آورد؛ جا به
 پيروز و درفتن ،بود گفته منجم زمانيكه همان در چون :گفتند مي دين حقيقت از خبر بي افراد

 سخن به ،بود يارانش  باورهاي و اعتقاد تصحيح ي شيفته چقدر �علي اميرمؤمنان ببين .2شدند
 ياران تا كرده مخالفت او با و كرد تكذيب را او تمام صراحت با بلكه ،نكرد توجهي هيچ منجم

 تموقعي در � علي سيدنا كه بود حالي در اين و شوند حفظ فاسد ي عقيده از همراهانش و
 در هم باز اين عليرغم ،بود مهم بسيار برايش جنگ نتيجه و داشت قرار خوارج با جنگ حساس

 وقتي در جنگ از بعد و نكرد فراموش بود گفته حركتش ابتداي در كه را سخني ،جنگ پايان
  3.داد تذّكر يارانش به را منجم فاسد عقيده خوارج شدن وكشته شكست از بعد مناسب بسيار

ني را كه با غلو و افراط مدعي شدند علـي خداسـت در آتـش    كسا �علي -ز
  انداخت

 مسجد از بيرون :شد گفته � علي به :كند مي روايت پدرش از عامري شريك بن عبداهللا
 :وگفت زد صدا را آنها علي :گويد ،هستي پروردگارشان تو كنند مي ادعا  كه هستند كساني

 !شما بر واي :گفت علي .مايي رازق و خالق ،ارپروردگ تو :گفتند گوييد؟ مي چه !شما بر واي
 را خدا اگر ،نوشم مي شما همچون و خورم مي غذا شما همچون ،هستم شما مانند اي بنده من

 ترسم مي كنم نافرماني را او اگر و دهد مي نيك پاداش من به شاءاهللا ان ،كنم اطاعت و عبادت
 فاسدتان عقيده و حرفها اين از ،كنيد پروا او از و بترسيد تعالي اهللا از لذا .كند عذاب مرا

                                           
  .۷/۲۸۸البداية و النهاية، ۳۵/۱۷۹جمموع الفتاوی  -١
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 قنبر ،آمدند  دوباره روز آن فرداي ،نداشتند بر دست اعتقادشان از :گويد راوي ،برگرديد
 :گفت علي .كنند مي تكرار را حرفشان همان !خدا به سوگند :گفت� علي به آمد )علي خادم(

 چنين اگر :گفت �علي ،مدندآ كه سوم روز .شد بدل و رد حرفها همان ،آمدند ،بيايند بگو
 و حرفها بر آنها ،رسانم مي قتل به شكل ترين فجيع و بدترين به را شما نكنيد ترك را حرفهايي

 را كانالي مسجد و خانه بين در و كرد دستگير را آنها علي نتيجه در ،ورزيدند اصرار اعتقادشان
 اگر ،برگرديد حرفهايتان اين از :گفت آنها به خطاب سپس ،افروخت آتش درآن و كرد حفر

 آتش در را آنها لذا برنگشتند آنها ،سوزانم مي آتش اين در را شما نكنيد توبه و برنگرديد
  :سرود را زير شعر و1سوختند و انداخت

  ٢قنرباً  دعوت و ناری أوقدتُ  ،منکراً      أمراً  األمر رأيت إذا إّنی
   است منكر بسيار ،ديدم وقتي من

  .زدم صدا را )خدمتكار غالم( قنبر و كردم روشن را آتشم
 آتش در را آنها ،آمدند علي نزد دين بي و زنديق انسانهاي :كند مي روايت عكرمه

 ،سوزاندم نمي را آنها بودم مي علي جاي به من اگر :گفت ،رسيد عباس ابن به خبر ،انداخت
 حق كه سوزاندن بهlR [(��/ F�«: ))]�*�« :فرموده و كرده نهي كار اين از ص پيامبر چون

 دينه بّدل من« :فرموده پيامبر چون .كشتم مي را آنها  بلكه ،.)ندهيد عذاب ار كسي خداست

  .بكشيد را او شد مرتد و كرد عوض را دينش كس هر :3»فاقتلوه
 به معتقد كه را )افراطي :غاليه( ي فرقه افراد بيشتر � علي كه است ثابت :گويد مي تيميه ابن

  4.رساند هالكت به و سوزاند آتش با بودند علي بودن داخ و الوهيت
 به من اگر :گفت دليل همين به ،نبود عقيده هم علي با سبئيه فرقه سوزاندن در � عباس ابن 
 :فرمود كه كند مي ذكر دليل عنوان به را ص پيامبر نهي و سوزاندم نمي را آنها بودم علي جاي

 ابن .»بكشيد را او شد مرتد كس هر« :فرموده و نيدنك مجازات است خداوند عذاب كه آتش با
 برخي از يا ،باشد شنيده ص پيامبر از را حديث اين عباس ابن دارد احتمال :گويد مي حجر

 علي به خبر اين  كه آمده ابوداود وايتر در .اند كرده روايت پيامبر از آنها  كه شنيده اصحاب
 دليل به � علي كه رود مي احتمال ).عباس ابن مادر بر واي( :»عباس ابن ام ويح «:گفت ،رسيد
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 پيامبر نهي اين  كه بوده معتقد و باشد گفته را حرف اين عباس ابن اعتراض از رضايتش عدم
   1.تحريمي نه است تنزيهي
 از علي لذا .رود مي كار به دلسوزي و ترحم براي گاهي »ويح« ي واژه :گويد حجر ابن

 تحريم براي نهي اين  كرده تصور و نمود حمل ظاهرش بر را فوق حديث عباس ابن  اينكه
 احتمال و است دانسته ناپسند را سخنش و آمده رحم به او حال به دلش و شده ناراحت ،است

 ابن  كه چرا .باشد گفته رضايت با و خوشحالي از را »عباس ابن ام ويح« :ي جمله كه رود مي
 كه است درست صورتي در اين .است  داشته ياد هب بود كرده فراموش علي كه را چيزي عباس

  2.كنيم فرض تعجب و مدح كاربردي مفهوم به را »ويح« واژه
 ابن و خطاب بن عمر ،داشتند اختالف سوزاندن مورد در صالح سلف :گويد مي حجر ابن
 جهت يا  و جنگ حال در يا  ،شدن مرتد سبب به خواه را سوزاندن مطلقاً ديگر اي وعده عباس

 را سوزاندن با مجازات ديگر جمعي و وليد بن وخالد علي و اند دانسته ناجايز غيره و صاصق
 و تواضع بلكه ،نيست تحريم براي باره اين در ص پيامبر نهي :گويد مي مهلب .اند دانسته جايز

  .است خداوند برابر در فروتني
 و است جايز عمل اين اند داده انجام را سوزاندن عمل صحابه است ثابت اينكه دليل به اما 

 به را المال بيت شتران و كشتند را ص پيامبر ساربان كه را ها يعرين چشمان هم ص اهللا رسول
 سركشان صديق ابوبكر همچنين .برد بين از را ايشان بينايي و سوزاند داغ آهني با بردند سرقت

 را برگشته دين از دانمرت از گروهي وليد بن خالد .سوزاند صحابه حضور در را انياغي  و
 ي نظريه اين .اند دانسته جايز آنها ساكنان با را ها قلعه و دژها سوزاندن مدينه اهل بيشتر و سوزاند

 براي يدليل تواند نمي مذكور موارد :اند گفته ديگر كساني و منير ابن .است اوزاعي و ثوري
 و بوده مثل به قصاص يا :نيست جخار حال دو از ها يعرين داستان كه چرا ،باشد سوزاندن جواز

 ديگر اي دسته مخالفت و منع با صحابه از گروهي دانستن جايز .است  شده منسوخ آن حكم يا 
 هاي سواري و مركب و ها قلعه و ادژه سوزاندن جواز داستان و است تعارض در صحابه از

 داده تشكس دشمن طريق اين از تنها و كند ايجاب ضرورت كه است شرايطي در جنگي
  3.شود

                                           
  .آلباين اين روايت را صحيح دانسته ۴/۲۵۰، كتاب احلدود،  سنن ابوداود -١
  .۲/۲۷۲فتح الباري  -٢
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 را آنها دنيا همين در .سوزاند آتش با را كنندگان لواط � صديق ابوبكر :گويد مي قيم ابن
 امام و خليفه نظر به مربوط مسأله اين :اند گفته ما ياران دليل همين به .كرد مجازات آتش با

 است مردي نشين عرب مناطق از يكي در نوشت ابوبكر به وليد بن خالد كه چرا ،است مسلمين
 ،كرد مشورت ص اهللا رسول اصحاب با ابوبكر ،گيرد مي قرار جنسي استفاده مورد زن مانند كه
 قوم( قوم يك  جز امتي هيچ كه است گناهي اين :گفت بود ميانشان در نيز علي كه حالي در

 با مرد آن بايد من نظر به ،دانيد مي كه كرد كاري آنها با خداوند و اند نبوده مبتال آن به )لوط
 آتش با شد جنايتي چنين مرتكب كس هر :نوشت خالد به ابوبكر لذا .شود سوزانده آتش

 مبتال كه را كس هر خود خالفت دوران در زبير بن عبداهللا بعدها .سوزاند را او خالد ،بسوزانيد
 را كنندگان لواط صورت همين به نيز عبدالملك بن هشام .سوزاند مي شد مي جنايتي چنين به

  1.كرد مي ازاتمج

  و تعريف تقوا �اميرمؤمنان علي قلب از ديدگاه  تثبيت ايمان درچگونگي  -ح
 بر چه هر ،است قلب روي سفيدي ي نقطه همانند ايمان :فرمايد مي � علي اميرمؤمنان

 افزوده فرد نفاق بر چه هر و شود مي افزوده دلش روشني و سفيدي بر ،شود افزوده انسان ايمان
 سياه كامالً نيز قلب ،شود منافق كامالً فرد كه وقتي تا ،شود مي تاريك و سياه تربيش قلب شود
 قلب اگر و كنيد مي مشاهده را آن سفيدي ،شود شكافته مؤمن قلب اگر خدا به سوگند ،شود مي

  2.ديد خواهند همگان را آن سياهي شود شكافته منافق و كافر
 ،قلب به تصديق ايمان  كه اند كرده تعريف صورت اين به را ايمان حقيقت سنّت اهل علماي

 ،ايمان يعني  ،است )اندام و اعضا( جوارح بوسيله عمل و )شهادتين گفتن( زبان به اعتراف
 ايمان حقيقت بخش سه اين .است آن مقتضيات به عمل و زبان به كردن اعتراف ،داشتن اعتقاد

 از را تعريف اين آنان و است ثابت معتبر علماي از تواتر به تعريف اين و دهند مي تشكيل را
  :فرمايد مي متعال خداوند ،اند كرده برداشت ص پيامبر صحيح احاديث و قرآن آيات
��m�d�c�b�a� �̀_�^�]�\�[�Z�Y�X�W

�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e
�ts�rl )4-2/انفال.(  
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 .۷/۱۹۱الفتاوي  -2



 سلي مرتضي ع     448
  

 

 در و( گردد مي هراسان دلهايشان ،شود برده خدا نام وقت هر كه هستند كساني تنها ،مؤمنان
 بر ،شود مي خوانده آنان بر او ياتآ كه هنگامي و )كوشند مي بيشتر خوبيها و نيكيها انجام

 و دارند مي او  پناه در را خويشتن و( كنند مي توّكل خود پروردگار بر و افزايد مي ايمانشان
 آنچه از و دخوانن مي بايد كه چنان را نماز كه كسانيند آنان ).سپارند مي بدو را خويش هستي

 داراي و هستند مؤمن واقعاً آنان .بخشند مي )نيازمندان به را مقداري( ،ايم كرده عطا بديشان
  .باشند مي خود خداي پيشگاه در ،فراوان و پاك روزي و الهي مغفرت ،عالي درجات

 ذكر هم با را اندام و اعضا و قلب عمل ،كند مي توصيف را مؤمنان خداوند كه آيات اين در
 با و دانسته مذكور اعمال به منحصر را ايمان و آورده حساب به ايمان هم با را همه و ودنم

»W« كردن اضافه به ،است »حصر« براي كه �mts�r�q�pl: )مؤمنان آنان 
 در صدقه و انفاق و نماز پاداشتن بر و است  كرده معرفي جامع صفات با را مؤمنان )اند حقيقي

  1.هاست اندام و اعضا مالاع از آيات اين در خدا هرا

 �\dm7u� t«:فرمايد مي نيز ص اهللا رسول  d*(-� $-(�, �	45\@  C)*1 R,�� ,R F�  
�	<	E` ,$�	� vs�w �� Q70
��   C8	�.� $-(� �� dm7u�«2: )دارد شاخه چند و هفتاد ايمان. 

 ،راه سر از )خاشاك و خار مثل( اذيت و آزار كردن دور و آن افضلترين   �R,�� ,R F گفتن
  ).است ايمان از اي شاخه شرم و حيا و است آن بخش كمترين
 دور و » �R,�� ,R F« گفتن ص اهللا رسول كه است اين حديث اين در استدالل مورد ي نكته

 و اخالقي صفات از  كه را حياء و شرم و عمل عنوان به را راه سر از مزاحم يچيزها كردن
 حقيقت هاي نشانه عنوان به را مورد سه اين و اند برشمرده ايمان هاي شاخه زا ،است رفتاري

  3.است اعمال از ايمان هاي شاخه بيشتر و اند كرده ذكر ايمان
 اندام و اعضاء به عمل و زبان به اقرار ايمان :گويد مي ايمان تعريف در اهللا رحمه بخاري امام

  .شود مي محسوب ايمان از خدا خاطر به دشمني و دوستي و شود مي زياد و كم ،است
 هر كه دارد سنتّهايي و چارچوبه ،ها پايه ،فرائض ايمان :گويد مي :عبدالعزيز بن عمر 

 كامل ايمانش نباشد چنين كس هر .است كامل ايمانش ،باشد پايبند همه به كامل طور به كس
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 وفات هم اگر ،كنيد عمل آنها به تا ،داد خواهم شرح برايتان را همه بود باقي اگرعمر ،نيست
  1.نيستم حريص شما با ماندن به يافتم

 ،يقين  ،صبر :پايه چهار بر ايمان :فرمود ايمان  درباره سؤالي به پاسخ در سعلي اميرمؤمنان
 :از عبارتند كه .است  شاخه چهار داراي صبر ،پايه چهار اين از و است استوار جهاد و عدالت

 از ،باشد داشته را بهشت به رسيدن شوق كس هر لذا .بتمراق و پارسايي ،دلسوزي ،شوق
 كس هر و كند مي پرهيز حرام از باشد خويش دلسوز كس هر و كشد مي دست ها شهوتراني

 مراقب هركس و است آسان برايش دنيا مصيبتهاي و مشكالت تحمل ،باشد پارسا و زاهد
 چهار يقين  هم شاخه چهار اين ميان در .است خير كارهاي انجام تالش در باشد خود مرگ
 و آميز عبرت و پند حكمتهاي شرح و تفسير ،هوشياري و بينش :از عبارتند كه دارد شعبه

 باشد داشته هوشياري و بينش كس هر لذا ،شايسته و صالح پيشينيان روش و راه از آگاهي
 و جا به و باشد داشته حكمت كارها در كس هر و شد خواهد روشن برايش كارها در حكمت
 پند و درس كس هر و گيرد مي ياد  را گذشته حوادث از عبرت و درس كند عمل درست
 بر اينها ميان از عدالت .است پيشينيان ميان در گويا كه است چنان ،باشد آموخته را گرفتن

 بردباري و شكوفا حكمت و گسترده علم ،عميق درك و فهم :از عبارتند كه است شعبه چهار
 هدايت راست راه به كند تفكر و شود ور غوطه درآن و بفهمد را  لميع كس هر چون ،راسخ

 كارش در ،باشد بردبار كس هر و فهمد مي را شريعت قوانين و احكام راز و حكمت و شود مي
 شعبه چهار نيز جهاد .نمود خواهد زندگي مردم ميان در خوشنامي با و كرد نخواهد كوتاهي

 دشمني و جا همه در راستگويي و صداقت و منكر از نهي و معروف به امر :از عبارتند كه دارد
 هركه و است مؤمنين پشتيباني و تقويت موجب ،دهد انجام معروف به امر كس هر و فاسقان با

 را وظايفي بود راستگو جا همه در كس هر و مالد مي خاك به را منافقان بيني كند منكر از نهي
 خاطررضاي به و ورزيد دشمني فاسقان با كس هر و دهد مي انجام خوبي به دارد عهده بر كه

  .2گرداند مي خشنود قيامت در را او و كرده خشم او براي هم خداوند ،شد خشمگين خدا
 پافشاري و اصرار يعني تقوا :فرمود پرهيزگاري و تقوا تعريف در سعلي المؤمنين امير 

 ترس يعني تقوا :گفت همچنين .3خدا طاعت به نشدن مغرور و معصيت و گناه انجام بر نكردن

                                           
  .۱/۹خباري كتاب االميان  -١
  .٦٦٨-٦٦٧ص، ج البالغه -٢
  )٢/۲۱(تفسري رازی  -٣
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 امير اهتمام .1 است قيامت سفر براي شدن آماده و اندك به قناعت و قرآن به عمل ،خدا از بيم و
 بر در را مفيدي هاي بهره و ثمرات جامعه و افراد براي ،پرهيزگاري بر مردم تشويق به المؤمنين

   :جمله از ،دارد
   :متعال خداوند جانب از او داشتن دوست -*
m��w�v�u�t�sl )4/توبه(  

  ).دارد مي دوست را پرهيزگاران خداوند بيگمان( 
  :خدا با بودن و همراهي -*

 �m�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñl )128/نحل.(  
 خشم از را خود ،نواهي از دوري با( و كنند پيشه تقوا كه است كساني همراه ،خدا گمان بي

 اوامر انجام با( و باشند نيكوكار كه است سانيك با )قدرت و نيرو تمام با و دارند دور به خدا
  ).سازند نزديك اهللا الطاف به را خويشتن الهي

   :قرآن از شدن مند بهره -*

�m�L�K�J�IH�GF�E�D�Cl )2/بقره(  
  .)است پرهيزگاران راهنماي و نيست آن در گماني هيچ كتاب اين(
� :شيطان هاي وسوسه از بودن محفوظ -* �

�ma� �̀_�~�}�|�{�z�y�c�b��e�dl   

  ).201/اعراف(
 نيرنگ و عداوت( ياد به شوند مي شيطان از اي وسوسه گرفتار كه هنگامي رهيزگارانپ

 )شيطان دشمنانگي آوردن خاطر به و خدا ياد پرتو در( و افتند مي )اهللا ثواب و عقاب و شيطان
 به شتابان لذا و اند دهش منحرف حق راه از و اند كرده اشتباه  كه شوند مي آگاه و( گردند مي بينا

  ).گردند برمي حق سوي
   ):مرگ از بعد( غم و ترس نداشتن

�m�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§l )35/اعراف(،   

                                           
  .٣٣٤ص، فوائد الکالم -١
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 از را خويشتن ،محرّمات ترك و طاعات انجام با و( كنند پرهيزگاري كه كساني پس
 بر ترسي نه )آخرت در( ،بپردازند )ديگران و خود حال( اصالح به و )دارند امان در خدا عذاب

  .گردند مي غمگين نه و است آنان

  )27/مائده( m��n�m�l�k�j�il :خدا نزد در عمل شدن قبول -*
  ). !پذيرد مي پرهيزگاران از تنها خدا( 

  
   :گرفتاري و مشكل از بعد آسودگي -*
m��Ë�����Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ãl )2/طالق(  

  ).سازد مي آسان و ساده را شكار خدا ،كند پرهيزگاري و بترسد خدا از  كس هر( 

  :فراست و زيركي و بهره مندي از حكمت و نور -*
��m�t�s�r�q�p�o�n�m�ll )29/انفال.(  

اي به  خدا بينش ويژه، بپرهيزيد) بترسيد و از مخالفت فرمان او(اگر از خدا ! اي مؤمنان
  .شناسيد دهد كه در پرتو آن حق را از باطل مي شما مي

�: وارد شدن به بهشت -* �

�m�M�L�K�J�I�H�Gl )133/آل عمران.(  
نها و اآسمعرض آن همچون و بر همديگر پيشي گيريد كه  بشتابيد به سوي بهشت :يعني

  .است  براي پرهيزگاران تهيه ديده شده) و چنين چيز با ارزشي(زمين است؛ 
��:نجات يافتن از آتش دوزخ -* �

�m�s�r�q��p�o�n�m�l�kl ) 72/مريم.(  
  .سازيم دهيم و ستمگران را ذليالنه در آن رها مي را نجات ميسپس پرهيزگاران 

  : داشتن جايگاه و مقام باال در قيامت -*
�m�fe�d�c�b�al )212/بقره(  

  .)و روز رستاخيز پرهيزگاران باالتر از ايشانند( 

  سقضا و قدر از ديدگاه علي  -ط
در روي زمين اتفاق هيچ چيزي ، ي خدا در آسمان نباشد تا قضا و اراده: فرمود �علي

او وجود دارند كه تا  ي موّكل همراه  افتد و هيچ كسي وجود ندارد مگر اينكه دو فرشته نمي
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كنند و من از  ر او رسيد او را رها مييوقتي كه تقد، كنند فرا رسيدن تقدير الهي از او دفاع مي
سپر ، رسيدوقتي كه زمان اجل و مرگم فرا ، شوم جانب خدا با سپري محكم محافظت مي

شوم و قطعاً كسي طعم ايمان را نخواهد چشيد تا وقتي كه معتقد نباشد  كنار رفته و كشف مي
از او خطا نخواهد كرد و آنچه در قدر به او نرسيده هرگز  شده  آنچه در تقدير براي او نوشته

  .1به او اصابت نخواهد كرد
 شخصياران براي هر هاي ب فرمان خدا از آسمان همچون قطره: گفت �همچنين علي

هر كس در خود يا اهل و مالش ، آيند و مال و خانواده فرود مي بر فردبدون كم و زياد شدن 
اين امر موجب فتنه ، نقص و كمبودي را مشاهده كرد و ديد كه ديگران به چيزي دست يافتند

ع و فروتني برند دچار خشو زيرا مؤمن آن است كه وقتي از دنيا نام مي، و بال براي او نگردد
مانند عالم فقير به محض اينكه ثروت و مال برايش ، نشود و فريب انسانهاي خسيس را نخورد

 از خيانت نيز به همان مسلمان مبرا. آورد يز به حساب ميآن را حقير و ناچ، شودفراهم 
آنچه نزد خداست ، اگر از خدا در خواست كند، صورت در بين يكي از دو نيكي قرار دارد

كه ناگهان صاحب خانواده و مال و ، بخشد يا خدا به او مال ارزاني مي، ه چيز بهتر استاز هم
يا اينكه خداوند در قيامت به او عطاء ، شود عالوه بر اينكه دين و حسب را هم دارد ثروت مي

زراعت دنيا مال و : زراعت دو نوع است، خرت بهترين و ماندگارترين استآ كه، كند مي
 نهاكه نتايج آنها جاوداست اي  اعمال شايستهري است و رزاعت آخرت هم گازتقوا و پرهي

  .2كند هر دو را همزمان جمع مي افرادكه گاهي خدا براي برخي ، است

  ؟ كند با تعداد زيادشان محاسبه مي خداوند چگونه بندگان را -ي
دگان را با چگونه خداوند بن: به امير المومنين علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه گفته شد

  ؟دهد وجود آن كه تعدادشان خيلي زياد است مورد بازخواست و محاسبه قرار مي
  .3دهد  آنها را با آن كه تعداد شان زياد است روزي مي همان طور كه : گفت

  و تحليل آن �خطبه علي بن ابي طالب : دوم

                                           
  .۳۴۸، ؛ فرائد الکالم)٢/۶۱۴(حياة الصحابة -١
  .۳۴۳؛ فرائد الکالم ص) ۸/۸(داية و النهاية الب -٢
  ۳۳۹ص ، فوائد الکالم، ۲۶ص ، ادب الدنيا والدين -٣
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پرداخت  م آنها ميهمواره به توجيه مردم و تربيت و تعلي �امير المومنين علي بن ابي طالب 
او ، امت بود ها براي راهنمايي و توجيه  از مهم ترين تريبون  ي نماز جمعه و از آن جا كه خطبه

در تاريخ ، كرد مهم استفاده مي امر از تريبون نماز جمعه براي اين به خصوص در روز جمعه 
اي  ر اينجا اشارهاست و اينك د خطبه هاي زيادي از خطبه هاي امير المومنين علي ثبت شده 

ي بي نظير و شگفت انگيزي از خطبه  شود و در اينجا نمونه گذرا به سخنراني و خطبه او مي
  .شود هاي او ارائه مي

  : فرمايد در اين خطبه او مي
امروز روز آمادگي و ، است و آخرت روي آورده  دنيا پشت كرده و اعالم رفتن نموده

سوي اين روزها آن  ه شما در روزهاي اميد هستيد كه آگاه باشيد ك، است فردا روز مسابقه 
تقصير و كوتاهي  آرزوهاپس هركس قبل از فرارسيدن اجل در ، ستاجل در انتظار شما

همانگونه كه به هنگام ترس و هراس خدا ، آگاه باشيد، واقعاً كه ناكام و زيانكار است، ورزد
كنم كه طالب  تعجب مي، گي نمائيدكنيد در زمان شادي و رفاه هم او را بند را عبادت مي

بدانيد هر كس كه . برد گريزد در خواب به سر مي از جهّنم مي  بهشت ميخوابد و آن كس كه
باطل به او زيان خواهد رساند و هركس كه هدايت او را راست نكرده ، حق به او سود نرساند

ايد و توشه  امر شده بدانيد كه شما به كوچ كردن، گمراهي او را منحرف خواهد كرد، باشد
اي است كه  دنيا كاالي حاضر و آماده، آگاه باشيد اي مردم، است به شما نشان داده شده
ي راستين و واقعي است كه در آن پادشاه توانا  خورند و آخرت وعده صالح و فاسد از آن مي

وعده ) وترساند  به هنگام انفاق مي(شما را  شيطان بدانيد كه، كند و قدرتند حكمراني مي
آمرزش  ي ولي خداوند به شما وعده، دهد دهد و به انجام گناه شما را دستور مي تهيدستي مي

 آگاه) و از همه چيز(وسيع ) فضل و مرحمتش(خداوند . دهد مي) نعمت(خويش و فزوني 
اي مردم اعمال نيك انجام دهيد تا سرانجام خوبي داشته باشيد و خوشنام گرديد  .است 

است و هر كس از فرمان او  خدا به او وعده بهشت داده ، ند اطاعت نمايدهركس از خداو
هاي آن  جهنّم آتشي است كه شعله، است ي جهّنم داده  خدا به او وعده، سرپيچي نمايد

گردد و كسي كه گرفتار آن شده  كند و هر كس در آن گرفتار شود آزاد نمي فروكش نمي
گرماي آن سخت و عمق آن دور و آب آن خونابه ، تواند او را پناه دهد باشد هيچ كس نمي

  1.است

                                           
  ۷و  ۸البداية و الّنهاية  -١
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بينيم كه عوامل تأثير در دعوت شدگان به  مي، اگر به اين سخنان اميرالمؤمنين بينديشيم
  :دهند كه عبارتند از  اسالم در نكات زير خود را نشان مي

عوت صداقت گفتار كه ناشي از ايمان و باور عميق او به چيزهايي است كه به آن د - 1
هاي فروزاني از وجود مشتعل اوست و تصويري از عواطف  دهد و گويي سخنان او مشعل مي

بالفاصله در دل و ذهن ، گويد او مي اي كه  هر جمله، باشد و احساسات خروشان او مي
  . بندد شنوندگان نقش مي

و پر  از طرفي پر معني، كلمات اميرالمؤمنين با اينكه ساده و دلنشين و شيرين هستند - 2
كند  شنوندگان را كمك مي ،شايد اين سبك سخن، ها كوتاهند عبارات واضح و جمله، بارند

  .كه منظور او را بهتر بفهمند
كند و شنونده را بيشتر تحت تأثير  تكرار مفاهيم مقابل كه معاني را بيشتر واضح مي - 3

آخرت به سوي شما ... ، تاس دنيا پشت كرده و اعالم رفتن نموده: گويد مثالً مي: دهد قرار مي
است و همچنين در  كنم كه طالب بهشت خوابيده  تعجب مي: گويد است و مي  روي آورده

 . است  گريزد به خواب فرو رفته از جهّنم مي شگفتم كه چگونه كسي كه 
دهد  بدانيد كه شيطان به شما وعده فقر مي: گويد همانگونه كه مي، اقتباس از قرآن كريم

دهد  دهد و خداوند شما را به آمرزش و فضل خويش نويد مي ها فرمان مي زشتي و شما را به
از اين آيات است كه خداوند متعال  اين سخنان علي برگرفته ، و خداوند گشايشگر داناست

°�m: فرمايد مي �̄®�¬�«�ª�© �̈§�¦�¥�¤

� �́³�²�±l )286/بقره.(  
دهد و به انجام گناه شما را  دستي ميوعده تهي) ترساند و به هنگام انفاق مي(شما را  شيطان
دهد و  مي) نعمت(مرزش خويش و فزوني آ  ولي خداوند به شما وعده، دهد دستور مي

  .است  آگاه) و از همه چيز(وسيع ) فضل و مرحمتش(خداوند 
عناصر تشكيل دهنده خطبه مذكور نمايانگر اين است كه گوينده به شدت تحت تأثير  

  پردازد و ارتباطي صميمي هاي زندگي مي بوده و خطبه به واقعيت صقرآن و سخنان پيامبر 
است و او بسيار خوب  نمايد و معاني آن عميق و واال و فراگيرنده  با زندگي بشر برقرار مي

مفاهيم و كلمات ، با ارائه تمثيل. دهد ها را زيبا و مختصر ارائه مي كلمات را برگزيده و جمله
اين  ي سخن اينكه  خالصه، راند زيبا سخن مي ،تكيه بر ابزارهاي بيانآورد و با  را به زبان مي

اي  داراي اهميت ويژه، خطبه چون از مزاياي ديني و ادبي و شخصيتي برخوردار است
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نگر شخصيت واالي اميرالمومنين علي بن ابي طالب است ااز اين رو اين خطبه نماي، باشد مي
نظريات درست و به جاي اسالم را كه طبيعت دنيا و مفاهيم و  �و نشانگر اين است كه علي 
ي  است و اين خطبه ترسيم كننده بسيار درست درك كرده ، كند فرجام بشريت را تبيين مي

ق و صفاي ذهن و پاكي روح از اين چيزها گرفته و نيز ديدگاه عمي �نتايجي است كه علي 
ديگر مزاياي عقلي و ، آن به اضافه ، نمايد منين و فرزانگي او را به خوبي روشن مياميرالمؤ

مند بود و دستاورد تقوا و ايمان و تمسك او به اسالم و به  او از آن بهره  روحي وااليي را كه
ها او را كمك كرده بودند تا  ي اين ويژگي همه، دهد را نيز به ما نشان مي، پروردگار بودند

او شهسوار و رهبر و امام كامل دنياي   به حق كه، بتواند در چنين حد واال و زيبا سخن بگويد
ي حكيم و ا عادل و زاهد و فرمانده همانگونه كه در ميان مردم امامي ، ادب و گفتار بود

  1.مجرّب و جنگاوري قهرمان بود
ها را غنيمت شمرده و در هر مناسبتي به موعظه مردم  امير المؤمنين فرصت مناسبت

كردند  اي را دفن مي وقتي جنازه، كرد بسنده نمي هاي روز جمعه پرداخت و فقط به خطبه مي
چرا گريه : گفت پرداخت و مي به تذّكر آنها مي، دادند اش فرياد و شيون سر مي و خانواده

از ، كردند مشاهده مي، كند ي آنها مشاهده مي كنيد؟ سوگند به خدا اگر آنچه را كه مرده مي
سپس هيچ كسي از اينها باقي ، ميرند مي اينها يكي يكي همه ، شدند ي خويش غافل مي مرده
از خدا بترسيد و بكوشيد پيش از آن كه مرگ فرا رسد كه  !پس اي بندگان خدا... ، ماند نمي

بدانيد كه نعمت ، عمل صالح انجام دهيد، برد ها را از بين مي كند و لذّت آرزوها را قطع مي
ي  دنيا مايه، دنيا در امان نخواهد ماندماند و هيچ كس از بالها و مصائب  دنيا هميشه باقي نمي

از اتّفاقات و ، اي بندگان خدا، باشد فريب و غرور و تكيه گاهي است كه در شُرف سقوط مي
آييد و از مواعظ  ها پند بياموزيد و با هشدارها باز حوادث درس عبرت بگيريد و از نشانه

و خانه خاك شما را به آغوش  در حقيقت گويا چنگال مرگ شما را فرا گرفته، استفاده كنيد
ناگهان شما را در معرض دميده شدن ، گذارد تمام ميكارهايتان را نامرگ كه گرفته و گويا 

شوند و براي حساب و  آنگاه كه مردم از قبرها بلند مي، است  قيامت قرار داده) بوق: (»صور« 
كه با هركس آنگاه خيزند و قدرت خداوند جبار آنها را احاطه كرده و  كتاب به پا مي

برد و يك شاهد با اوست كه به كارهايش گواهي  او را به سوي محشر پيش مي همراهي دارد 
�: دهد مي �
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شود و  شود و كتاب گذاشته مي گارش روشن ميبا نور خداوند) قيامتمحشر و (زمين 
گردد و اصالً  مردم داوري مي و راست و درست ميانشوند  پيغمبران و گواهان آورده مي

  .شود شان ستم نميبدي
روز دهد و  افتند و منادي ندا مي به جنب و جوش ميو ها تكان  در آن روز شهرها و آبادي

شوند و از رازها  گردد و حيوانات همه جمع آوري مي خورشيد بي نور مياست و  روياروئي
  1.افتند گردند و دلها به لرزه و تكان مي هالك ميشود و بدكاران  پرده برداشته مي

  : دهيم ايم كه بدين صورت ارائه مي از بررسي اين موعظه به چند عامل تأثير گذار پي برده
ايراد شده   موعظه در يك تشييع جنازه، اين موعظه متناسب با زمان و مكان ايراد شده -*

ي مرگ بوده و از جهان  ند كه دربارهكه در چنين وقتي مردم آماده فراگيري سخناني هست
  .كند آخرت بحث مي

ها  آنچه مواعظ اميرالمؤمنين را از ديگر موعظه، ساختار بالغي و شيوايي موعظه -*
، دهد كه شنوندگان را تحت تاثير قرار مي، نمايد اسلوب بالغي آن است برجسته و متمايز مي

 :د از هاي بالغي و شيوايي در نمونه مذكور عبارتن نمونه
او مرگ ، است هاي مرگ شما را فرا گرفته گويا چنگال: چنان كه فرمود، استعاره – الف

اي كه چنگال دارد تشبيه كرده و مشبه به را حذف نمود و چيزي از لوازم و  را به درنده
  . صفات آن كه چنگال است در آن ذكر كرد

نّ إ«:آنجا كه گفت ، شدهم قافيه بودن سخنان او بدون اينكه دچار تكلّف شده با -ب
  .»غرور حائل و سند مائل، وال تؤمن فجائعها، الدنيا ال يدوم نعمها

كنيد؟  مثال چرا گريه مي: خورند كه در همه خطبه به چشم مي 2هاي انشايي جمله -ج
درس عبرت ، پند بگيريد(، ....ندا) از اتفاقات پند بگيريد اي بندگان خدا، ...استفهام است

  .امر است  اينها با صيغه همه ) ، استفاده كنيد، بياييدباز ، بگيريد

                                           
  ۳۲۸/  ۱صفة الصفوة  ۷۸/  ۱حلية االولياء ابی نعيم  -١
 احتمال تصديق و تکذيب را ندارد سخنی که -2
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چون همه خطبه ، شود در هر بخشي از خطبه اين چيز مشاهده مي، اختصار كلمات -د
  .بدون ضعف و نقص است

قرآن در  ي شيوه ،موعظه با تكيه بر مفاهيم قرآني ايراد شده و در ارشاد و قانع كردن -*
او را به سوي  آنگاه كه با هر كس همراهي هست كه : فتچنان كه گ، است  پيش گرفته شده
  . دهد برد و گواهي با اوست كه بر كارهايش گواهي مي محشر پيش مي

  ايراد نموده 2) و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد(اين جمله را با تكيه بر اين آيه كه 
  . است

گواهي به همراه دارد برد و  يعني هركس در حالي كه راهنمايي دارد او را به پيش مي
مرگ كه كارهايتان را ناتمام : آنجا كه گفت، هاي قيامت بيم دادن با بيان سختي -. *آيد مي
آنگاه ، دهد قيامت قرار مي) بوق(گويا ناگهان شما را در معرض دميده شدن صور ، گذارد مي

ت خداوند جبار ايستند و قدر خيزند و براي حساب و دادرسي برپا مي كه مردم از قبرها بر مي
  . است آنها را احاطه كرده

چه بسا افرادي از بيماراني كه در تالش براي بهبودي : چنانكه گفت، اقناع مخاطب -*
خواهد  يعني با اين جمالت مي... ، ايد خوانده ايد و پزشكان را به درمان آن فرا مي آنها بوده

كردن از دنيا به سوي سراي  در باور آنها بگنجاند كه مرگشان فرا خواهد رسيد و كوچ
  . و راه گريزي از آن نيست است آخرت قطعي

به اين صورت كه با فعل ماضي از حوادث آينده تعبير ، به خاطر آوردن تصوير -*
، شود تا شنونده چيزي را كه منتظر وقوع آن است تصور كند كند و اين روش سبب مي مي

شما را به  يي خاك ا در برگرفته و خانههاي مرگ شما ر گويا چنگال: گويد چنان كه مي
  .است آغوش گرفته و مرگ ناگهان به شما يورش برده

نمايد و آنها را متنفّر  اي كه شنوندگان را جذب مي ها به گونه زيبا ارائه دادن جمله -*
  1.كند نمي

  ه كههايي بود از خطبه ها و مواعظ اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب رضي اهللا عن اينها نمونه
اين موعظه در ميان مردم شهرت يافته و در تربيت و خود سازي و پاك كردن دلها سهيم 

  .است ثير گذار بودهز و در نسلهاي بعد تا به امروز تأبوده و مواعظ و خطبه ها در نسل آن رو
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  و شعر و ادب سعلي : سوم
لفاي راشدين فعال آيد كه جنبش شعر و سروده در دوران خ از اخبار و روايات چنين بر مي

ولي ، اند دانند كه كتابهاي ادبي بر راويان مورد اعتماد تكيه نكرده است و نيز همه مي بوده 
توان اخبار ادبي و هنري مربوط به خلفاي راشدين و عموم اصحاب  تنها منابعي هستند كه مي

از رجزهايي را توان بخشي  فقط مي وت سندو تابعين را از آنها نقل كرد و از نظر صحت و ق
  اند و كتابهاي حديث آن را روايت كرده شده تكرار مي صنام برد كه در دوران پيامبر 

  1.است
بنابراين مراجع در مورد شعر و شعرا در دوران اميرالمؤمنين علي رضي اهللا عنه كتابهاي 

ورد شعر موضوع غني هستند و موضع علي رضي اهللا عنه در م اين باشند كه در ادبي و ادبا مي
از قرآن و سنّت استدالل   چون همه، با مواضع خلفاي راشدين پيش از او تفاوتي ندارد

داد و اگر شعر مورد  دار شاعران گوش فرا مي علي به شعر درست و معني، بنابراين، كردند مي
 چنانكه قبالً گذشت كه وقتي باديه نشين شعر زير، داد به شاعر جايزه مي، شد پسند او واقع مي

  : را سرود علي آن را پسنديد
  2»الً ّلة تبلی حماسنها فسوف       اکُسوَک من حسن الثنا حلّ کسوتنی ح« 

اما من عباهاي زيادي از ستايش ، عبايي بر تنم پوشيدي كه زيبايي آن كهنه خواهد شد
  . پوشانم نيك را به تن تو مي

ني هم معيارهاي اي در شعر است كه در عصر كنو رفتهشنقدهاي پيداراي  �و علي
 3،شعر ترازوي سنجش گفتار است: گويد مي  �علي. سنجش خوبي براي نقّادان ادبي هستند

ي يآشنا آن كساني كه با هنر كالمي هاي هنري است كه بوسيله  يعني شعر داراي خصوصيت
گر چه ممكن است اين ، دهند دارند گفتارهاي درست را از نادرست تشخيص مي

كند اما  اما شعر اميرالمومنين فرق مي، 4هاي اقوام ديگر مخالف باشند ها با ارزش خصوصيت
كاهد و او همچنان در زبان و ادب پيشگام و  او به عنوان يك شاعر نمي  اين تفاوت از جايگاه

شود كه شعرسرايي  اما هر كسي به كاوش در سخنان و اشعار او بپردازد متوجه مي، پيشواست

                                           
  ۲/۹۸املدينة النبوية فجر االسالم  -١
  ).۱۶ص ۱ج(ابن رشيق  لعمدها -٢
  )۱۴ص ۱ج(العمده البن رشيق  -٣
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او  كه  همان طور كه پردازش به امور سياسي و رخدادهاي مهمي ، است  هدف نهايي او نبوده
داد كه به صنعت شعر و روايت آن و انتخاب مفاهيم  به او اجازه نمي، را به خود مشغول كرده

هاي شعري  اما با وجود اين اشعار زياد و قصائد و قطعه، هاي موثر بپردازد زيبا و گزينش قافيه
اليي است و اولين اهاي و ه گويي و انديشههكه سرشار از بدي فراواني به او نسبت داده شده

ها به علي رضي اهللا عنه شك كرد ابن هشام  كسي كه در مورد منسوب بودن بعضي از قصيده
  :سرود  شد علي اين شعر را مي روايت شده كه وقتي مسجد نبوي در مدينه ساخته مي، بود

  يعمــــــــر املســــــــجدا  يســــــــتوي مــــــــن ال
  

  ا وقاعـــــــــــــــًدايـــــــــــــــدأب فيـــــــــــــــه قائًمـــــــــــــــ 
  1 يرى عن الغبار حائًدا ومن  

كند و همواره در آن نشست و بر خاست  سازد و آباد مي كسي كه مسجد را مي: يعني
  . ايستد برابر نيست از گرد و خاك دور مي با كسي كه ، دارد

بسياري از آگاهان به شعر در مورد اين شعر از : گويد ابن هشام بعد از ذكر اين شعر مي
  اين شعر را علي بن ابي طالب سروده  است كه به ما رسيده : آنان در پاسخ گفتند، پرسيدم

و ابن هشام در  .2معلوم نيست كه سراينده علي است يا كسي ديگر: گويد سپس مي، است
اند و  ابن اسحاق سه قصيده روايت كرده كه به علي نسبت داده شده: گويد جايي ديگر مي

شعار به علي صحت ندارد و بلكه واقعيت امر اين است كه در حال آن كه نسبت دادن اين ا
است و روايان با توجه به  يكي از مسلمين اين اشعار را سروده  يكي از جنگهاي اسالمي 

بنابراين ، اند كه نسبت دادن اين اشعار به علي متناسب است مفاهيم ديني اين اشعارتصور كرده
ديوان شعري كه به او منسوب است نظر دكتر نايف  اند و در مورد آن را به او نسبت داده

امير المؤمنين علي و شيوا گويي و بالغت معروفش فراتر از اين است  معروف بر اين است كه 
اي  اين ديوان آميخته اين ديوان به او نسبت داده شود و گمان غالب اين است كه  كه مجموعه 

اند و يكي از دوستداران علي آن را جمع  از اشعار شعرايي است كه در سطوح مختلفي بوده
كنند كه نسبت دادن اين مجموعه شعر مقام  آوري كرده و به او نسبت داده و آنها فكر مي

مسئوليت  صدانيم شاعراني كه در زمان پيامبر با اينكه همه مي، برد علي را نزد مردم باالتر مي
  .3بودني آنها  عهده داشتند علي از زمرهاسالم را به  پاسخگويي به حمله تبليغاتي مشركين عليه 

                                           
 ۱/۴۹۷سرية ابن هشام  -١
  )۱/۴۹۷(السرية النبوية البن هشام  -٢
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ياقوت حموي از ابي عثمان مازني نقل كرده كه علي جز دو بيت  اما آنگونه هم نيست كه 
بلكه روايات متعددي وجود دارد كه با اين سخن مخالف است و  .1است   هيچ شعري نسروده

به علي رضي اهللا عنه  اند كه منسوب بودن آن هاي شعري را به او نسبت داده راويان قطعه
اشعاري كه به امير المومنين علي بن ابي طالب رضي اهللا عنه نسبت   و از جمله 2حقيقت دارد

  : برخي عبارتند از. است  داده شده

  ي سختي در باره -1
  إذا اشـــتملت علـــى اليـــأس القلـــوب

  
  وضــــــاق مبــــــا بــــــه الصــــــدر الرحيــــــب 

ـــــــــــــت     وأوطنـــــــــــــت املكـــــــــــــاره واطمأن
  

  خلطــــــــــوبوأرســــــــــت يف أماكنهــــــــــا ا 

ــــــا    ــــــر النكشــــــاف الضــــــر وجًه   ومل ت
  

  األريب وال أغـــــــــــــــــــــــــــــىن حبيلتـــــــــــــــــــــــــــــه 
  أتــــــاك علــــــى قنــــــوط منــــــك غــــــوث  

  
  ميـــــــــــن بـــــــــــه القريـــــــــــب املســـــــــــتجيب 

  وكــــــــــــــل احلادثــــــــــــــات إذا تناهــــــــــــــت  
  

  فموصــــــــــول ــــــــــا الفــــــــــرج القريــــــــــب 

  شوند  آنگاه كه مردم دلگير و دلتنگ مي  
   ،دوانند گيرد و حوادث بزرگ و تلخ ريشه مي و ناخوشي جاي مي

  ، ماند انديشي در مي بينيد و عاقل از چاره راهي را نمي ،و شما براي دور شدن زيان
گذارد و به فريادت  ي دعا منت مي در كمال نا اميدي بر تو خداوند نزديك و پذيرنده

  .نمايد رسد و تو را ياري مي مي
 رسند به زودي فرج و راه خروج از آن فرا و همه حوادث وقتي به اوج سختي مي

  3.رسد مي

  در مورد صبر و بردباري -2
  أال فاصــــــــرب علــــــــى احلــــــــدث اجلليــــــــل

  
  وداو جـــــــــــــــواك بالصـــــــــــــــرب اجلميـــــــــــــــل 

  يوًما وال جتــــــــــــــــزع فـــــــــــــــــإن أعســـــــــــــــــرت  
  

  فقــــــــد أيســــــــرت يف الــــــــدهر الطويــــــــل 
  

                                           
  ۵/۲۶۳معجم االدباء ياقوت  -١
  ۱۹۵االدب فی االسالم ص  -٢
  )۸/۱۰(الّنهاية البداية و  -٣
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  وال تظـــــــــــــنن بربـــــــــــــك ظـــــــــــــن ســـــــــــــوء
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن اهللا    اوىل باجلمي
  يســــــــــــــــــــــــــــــــــــار يتبعه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن العسر  

  
ـــــــــــــول اهللا    اصـــــــــــــدق كـــــــــــــل قيـــــــــــــل  وق

ـــــــــــــــو أن العقـــــــــــــــول جتـــــــــــــــ   ـــــــــــــــافل   ر رزًق
  

  لكــــــــان الــــــــرزق عنــــــــد ذوى العقــــــــول 
ــــــــد جاع   ــــــــا فكــــــــم مــــــــن مــــــــؤمن ق   يوًم

  
ــــــــــق السلســــــــــبيل    ســــــــــريوى مــــــــــن رحي

ي تلخ و مهم بردبار و صبور باش و اشتياق و تمايل خويش را با صبر زيبا  در مقابل حادثه   
  .مداواكن و بي قراري ممكن

  ، اي ذراندهسالها را با آسايش گ، اي اگر در يك روز به سختي گرفتار آمده
  .به پروردگارت گمان بد مبر زيرا خداوند به زيبايي سزاوارتر است

راست ترين ، است آيد و سخن خداوند كه چنين گفته  بعد از سختي آساني و گشايش مي
  سخن است 

  .روزي فقط با عاقالن بود ، آورد اگر عقل رزق و روزي مي
   1زودي از چشمه سيراب خواهد شدچه بسيار افراد مؤمني كه روزي گرسنه مانده و به 

  در مورد طمع و آزمندي مردم -3
  للنــــــاس حــــــرص علــــــى الــــــدنيا وتــــــدبري

  
  ويف مـــــــــراد اهلـــــــــوى عقـــــــــل وتشـــــــــمري 

ـــــــــــــــــــــــوا طاعـــــــــــــــــــــــة اهللا رـــــــــــــــــــــــم     وإن أت
  

  فالعقـل مــنهم علـى الطاعــات مأســور 
  ألجـــل هـــذا وذاك احلـــرص قـــد مزجـــت  

  
  صـــــــــــفاء عيشـــــــــــاا هـــــــــــّم وتكـــــــــــدير 

  تيرزقوهــــــــــا بعقــــــــــل عنــــــــــدما قســــــــــم مل  
  

  لكـــــــــــــــــــــنهم رزقوهـــــــــــــــــــــا باملقـــــــــــــــــــــادير 
ــــــب ال تســــــاعده   ــــــب لبي   كــــــم مــــــن أدي

  
  ومــــــــــــــائق نــــــــــــــال دنيــــــــــــــاه بتقصــــــــــــــري 

  لـــــــو كـــــــان عـــــــن قـــــــوة أو عـــــــن مغالبـــــــة  
  

  طــــــــــــار البــــــــــــزاة بــــــــــــأرزاق العصــــــــــــافري 
  ، كنند انديشي مي مردم به دنيا حريص و آزمندند و براي جمع آوري آن چاره  

  . كنند ر بسته و خود را آماده ميهايشان عقل خود را به كا و براي رسيدن به خواسته 
  .كند اما در مورد انجام طاعت و بندگي پروردگارشان عقلشان كار نمي

  ، به خاطر اين سستي در عبادت و به علت آن آزمندي
  . شود صفاي زندگي با غم و اندوه مكدر مي 

                                           
  )۸/۱۱(البداية و الّنهاية  -١
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  ، است  بر اساس عقل به آنها داده نشده، روزيها وقتي تقسيم شده
  .است تقدير الهي به آنان داده شده  بلكه بر اساس 

  ، كند چه بسيار افراد هوشيار و زيركي هستند كه به او كمكي نمي
هايي كه دارند دنيا را به دست  و چه زيادند افراد احمق و ناداني كه با وجود كوتاهي 

  .اند آورده
  ، آمد روزي با قدرت به دست مي اگر رزق و 

  .1بردند خوردند و با خود مي را ميها  بازهاي قدرتمند روزي گنجشك 

  در مورد صداقت -4
  فـــــــــال تصـــــــــحب أخـــــــــا اجلهـــــــــل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك وإي   وإي

  فكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن جاهـــــــــــــــل أردى  
  

  حليًمــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــني آخــــــــــــــــــاه 
ــــــــــــــــــــــــاملرء     يقــــــــــــــــــــــــاس املــــــــــــــــــــــــرء ب

  
  إذا مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو ماشـــــــــــــــــــاه 

  وللشــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيء  
  

  مقـــــــــــــــــــــــــــــــاييس وأشـــــــــــــــــــــــــــــــباه 
  قيــــــــــــــــــــاس النعــــــــــــــــــــل بالنعــــــــــــــــــــل  

  
  إذا مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــاذاه 

  وللقلــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى القلــــــــــــــــــب  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــل     يلقــــــــــــــــــــــــــــــــاه حنيدلي
  هرگز با فرد جاهل همراهي مكن و از او به شدت بپرهيز   

  . اند خوار كرده، چه بسيار افراد جاهلي كه فرد بردبار را وقتي با او برادري نموده
  . شود انسان با هر كسي همراهي كند با او مقايسه مي

  .شود و هر چيزي با چيزي ديگر مشابهتي دارد و با آن مقايسه مي
  . كنند كه با آن همراه و همتاست ه كفش را با كفشي مقايسه و اندازه مييك لنگ

  . 2كند رسند يكي ديگري را راهنمايي مي وقتي دو دل به همديگر مي

  در مورد تواضع و قناعت -5
  ميـــــــــــــــوت حقيـــــــــــــــق بالتواضـــــــــــــــع من

  
ـــــــوت  ـــــــاه ق   ويكفـــــــى املـــــــرء مـــــــن دني

  
                                           

  ۸/۱۱البداية و الّنهاية  -١
  ۸/۱۲البداية و الّنهاية  -٢
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  يصــــــــــــــــبح ذا مهـــــــــــــــــوم فمــــــــــــــــا للمرء
  

  النعوت وحـــــــــــــرص لـــــــــــــيس تدركـــــــــــــه 
ــــــــــا حســــــــــن مجيــــــــــلصــــــــــني     ع مليكن

  
ــــــــــــــــا تفــــــــــــــــوت  ــــــــــــــــه عن   ومــــــــــــــــا أرزاق

  فيـــــــــا هـــــــــذا ســـــــــرتحل عـــــــــن قليـــــــــل  
  

  إىل قـــــــــــــوم كالمهـــــــــــــم الســـــــــــــكوت 
  ، ميرد بايد تواضع و فروتني داشته باشد كسي كه روزي مي  

  ، و براي هركس از دنيا خوراك روزانه كافي است 
  ، شايسته نيست انسان با غم و اندوه روز را آغاز كند

  .كند عروزش را شرو غير قابل توصيف هر و نيز با حرص و طمع
  ، عملكرد پروردگار و مالك ما خوب و زيباست

  .هاي او محروم نخواهيم ماند و ما از روزي 
   1.كوچ خواهي كرد كه ساكت هستند شما به زودي به سوي قومي !اي انسان

  در مورد رازداري -6
  وال تفـــــــــــــــــــش ســـــــــــــــــــرك إال إليـــــــــــــــــــك

  
  فــــــــــــإن لكــــــــــــل نصــــــــــــيح نصــــــــــــيًحا 

ـــــــــــــــإين رأيـــــــــــــــ     ت غـــــــــــــــواة الرجـــــــــــــــالف
  

  يرتكــــــــــــــــــون أدميًــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــحيًحا ال 
  ، راز خودت را جز از خود با كسي در ميان مگذار  

  2.ديگري دارد دوست صميمي ، و هر خير خواه و دوست صميمي 

  �ز عليسخنان حكمت آمي: چهارم
ديانت و ، ايمان عميق، صفاي وجود، پاكدلي، خرد و درك واال، شيوايي زبان، بداهت گويي

ري و نزديك بودن به رسول خدا صلي اهللا عليه و سلم و فرا گرفتن وحي از آن پرهيزگا
بنابراين ، شيوايي و زيبايي گفتار بخشيده بودند �همه عواملي بودند كه به علي ، حضرت

كرد كه  هاي سرشار از حكمت ايراد مي جمله. بود، هاي مرواريد سخنان او همچون دانه
سخنان او مراد اهل بالغت بوده و هدايت يافتگان از آن  اند و عاقالن را به شگفت آورده

كند و سخنان  او در سخنانش به كارهاي خوب و ارزشهاي واال تشويق مي، شوند مند مي هبهر
آيند و  ي دعوت و آموزش مردم به شمار مي ي ارزشمندي در زمينه حكمت آميز او ماده

                                           
  .منبع سابق -١
  ۱/۹۷عيون االخبار  -٢
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مردم و روشن كردن فكر و خرد  هاي زيباي او وسيله خوبي براي پاكسازي وجود جمله
نمايد و آنان را  آنهاست و زيبايي تعبير و واضح بودن معاني كلماتش دلهاي مردم را زنده مي

اي  اينكه سخنان او از دلي سرشار از پرهيزگاري و سينه برد و باالتر از همه  به فكر فرو مي
  : برخي از اين سخنان حكمت آميز عبارتند از، 1.آيند مي پاك بر

  2.است نماز شب باعث صفا و درخشندگي در روز - 1
  :فرمايند خداوند متعال مي

��m�µ�´�³��²�±�°l)64/فرقان(  
  . كنند كه شب را با سجده و قيام براي پروردگارشان سپري مي آنان( 
نور مؤمن از عبادت و شب زنده : گويد همچنين علي رضي اهللا عنه در مورد نماز شب مي 

  .3داري است
  4.الح دين انسان با پرهيزگاري است و فساد آن با طمع ورزي استص - 2
  5.خوشا به حال كسي كه به علم خود عمل كرد - 3
  .6گذرد فرصت چون ابرها مي - 4
  .7سنگدلي بر اثر سيري است - 5
  .8شرافت با فضيلت و ادب است نه با نژاد و نسب  - 6
  .9است  زيبايي اخالق بهتر از زيبايي صورت و قيافه - 7
  .10هاست  اخالق خوب گنجينه روزي - 8
  .١هاست  نيكي يكي از بهترين گنج - 9

                                           
  ۲۷۵منهج علی بن ابی طالب فی الدعوة الی اهللا ص  -١
  .۳۷۶نثر الآللی نسخه خطی به نقل از منهج علی بن ابی طالب ص  -٢
  .۲۷۶بن ابی طالب ص منهج علی  -٣
  ۲۷۶ص ... منهج علی بن ابی طالب -٤
  .۲۷۷منهج علی بن ابی طالب ص  -٥
  .منبع سابق -٦
  .۲۷۷منهج علی بن ابی طالب ص  -٧
  .۲۲۶به نقل از منهج علی بن ابی طالب ص  ۳۰االعجاز و االجياز ثعالبی ص  -٨
  .۲۲۸نسخه خطی به نقل از منهج علی ص ، نثر اآللی -٩

  .سابقمنبع  -١٠
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 �علي، جمعي نزد اميرالمؤمنين گرد هم آمدند و به بحث در مورد نيكي پرداختند
نيكي كردن بهترين : فرصت را غنيمت شمرد و آنان را به انجام نيكي تشويق كرد و گفت

شما را بر آن  ،د ناسپاسي و قدر نشناسي افرادگنج است و بهترين زراعت و كشت است و نباي
بسي برتر و ) يعني خدا(كند از تو سپاس و تقدير مي  زيرا كسي كه، دارد كه خوبي نكنيد

نيكي فقط با سه ، اي و در مقابل تو ناسپاسي كرده باالتر از كسي است كه تو با او نيكي كرده
نهان آن را پ، چك به حساب آوريآن را كو: گردد كه عبارتند از اينكه خصلت كامل مي

چون وقتي تو آن را ناچيز و كوچك قرار دهي در ، عجله كني انجام دهي و براي انجام آن
اي و  در حقيقت آن را كامل نموده، آن را پنهان نمودي اي و هرگاه  واقع آن را بزرگ كرده

  .2اي وقتي آن را زود انجام دهي آن را زيبا نموده
  3. نيست بي ادبي افتخار -10
  .4يابد آرامش نمي، ورزد و بدخواه ديگران است كسي كه حسادت مي -11
  .5است ورزد بر كسي خشمگين است كه مرتكب گناهي نشده كسي كه حسادت مي -12
  .6اند از احكم الحاكمين قهر كرده و ياغي شده واي برآنان كه  -13
  7.شد روزي با آن كشته خواهد، هر كس شمشيرتجاوزگري بركشيد -14
  .8گيرد ستمگر متجاوز فردا انگشت حسرت به دندان مي -15

  :فرمايد  الهي است كه مي  از فرموده  اين هشدار برگرفته شده
�m�k�j�i�h�gl )27/الفرقان(  

به ) از شدت حسرت و ندامت(هر دو دست خويش را ) كفرپيشه(در آن روز ستمكار  
  .گزد دندان مي

  9. جوانمردي است ي هها نشان پنهان كردن سختي -16

                                                                                                         
  ۲۳۰منهج علی بن ابی طالب ص  ۲/۲۱۰تاريخ اليعقوبی  -١
  .منبع سابق -٢
  .۲۸االعجاز و االجياز ثعالبی ص  -٣
  .۲۲۶نسخه خطی به نقل از منهج علی ص ، مطلوب کل طالب من کلمات علی بن ابی طالب -٤
  ۲۳۵منهج علی ص  ۲۹االعجاز و االجياز ثعالبی ص  -٥
 .منبع سابق -٦
  .۲۳۵الی اهللا ص  بن ابی طالب فی الدعوه منهج علی -٧
  .۲۳۶منهج علی بن ابی طالب ص  -٨
  ۲۴۳منهج علی بن ابی طالب ص  -٩
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  1.داري او را باز مي اينگونه  ،نيكي كن ،كند با كسي كه بد مي -17
  .2بندد  نيكي كردن دهان را مي -18
  .3. برادرانش زياد خواهند بود، هركس زبانش شيرين باشد -19
  4.هر كس صداقتش كم باشد دوستان او نيز كم خواهند بود -20
  5.چرخد هي همان طور ميزبانت را هر طور كه عادت د -21
  6.دهد چيزهاي مفيد را از دست مي، فائده باشد هر كسي كه به دنبال چيزهاي بي -22
  .7از شروران در امان است، كسي كه با خوبان است -23
  .8غنيمت است، همنشين خوب -24
  .9شود  همراهي با انسان احمق سبب نقص و زيان در دنيا و حسرت در آخرت مي -25
  .10كند براي ادب كردن خودت كفايت مي، پسندي براي ديگران نمي آنچه -26
  .11بلكه به گفتار بنگر، نگاه نكن به گوينده -27
  12.بهترين مردم كسي است كه براي مردم سودمند باشد -28
  .13انسان زير زبانش پنهان است -29
ي خرد  پرت و پالگويي آن نشانه جهالت و درست گويي آن نشانه، زبان معيار است -30

  .14است

                                           
  .۲۴۵ابی طالب به نقل از منهج علی ص  ئی من کالم علی بنالنشر ال -١
  .۲۴۹منبع گذشته ص  ۲۹االعجاز و االجياز ثالبی ص  -٢
  .۲۴۷به نقل از منهج علی ص  -٣
  .منبع سابق -٤
  .مهان منبع -٥
  .۲۴۹منبع گذشته ص  ۲۹االعجاز و االجياز ثالبی ص  -٦
  .۲۴۹نثر الآللی فی کالم علی بن ابی طالب و منبع گذشته ص  -٧
  .منبع سابق -٨
  ۲۴۹نثر الآللی فی کالم علی بن ابی طالب و منبع گذشته ص  -٩

  ۲۵۰لی عن کالم علی بن ابی طالب و منبع گذشته ص النثر ال -١٠
  .۲۵۰بع گذشته ص من -١١
  .۲۵۱منبع گذشته ص  -١٢
  .۲۵۲منبع گذشته ص  -١٣
  .۲۶۵ادب الدنيا و الدين ص  -١٤
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  .1كند  برادرت كسي است كه در سختي با تو همدردي مي -31
  . داند آن را خوب مي  ارزش هر فردي در چيزي است كه -32
از يورش سخاوتمند در وقت گرسنگي و از پرخاشگري بخيل در وقت سيري بر  -33

  . حذر باش
، گزيند مي ني را بردهد و آسا نفس آنچه را كه با هواي آن سازگار است ترجيح مي -34

، خواند به فساد فرا مي، دهد رود و انسان را به كارهاي بد فرمان مي و لهو مي به سوي سرگرمي
اگر  و آن را پرورش داده ايكني  مجبور را اگر آن، گريزد راحت طلب است و از كار مي

  2.اي رهايش كني خوار و ذليلش نموده
  .ت و پرهيزگاري سپر استناتواني آفت و صبر شجاعت و زهد ثرو -35
  . است  زيرا خدا تو را آزاد آفريده، ي ديگران مباش برده -36
چون اعتماد به خياالت و آرزوها سرمايه و كاالي افراد ، هرگز به آرزوها تكيه مكن -37

  .احمق است
  . شوند وقتي بميرند بيدار مي، برند سر مي همردم در خواب ب -38
  . دانند ند كه نميمردم دشمن چيزهايي هست -39
  .شود هرگز هالك و گمراه نمي، كسي كه قدر خود را بداند -40
   .گيرد نعمتي را از دست مي ،چه بسا كه سخني -41
   .آئينه صافي است  هاي نو و انديشه آداب لباس -42
تواند ارائه دهد و فقير در  كند كه دليلش را نمي فقر انسان هوشيار را چنان الل مي -43
  . ديار خود غريبه استشهر و 
دهد و هرگاه به  هاي ديگران را به او عاريه مي خوبي، هر گاه دنيا به كسي روي آورد -44

  3.گيرد هاي خودش را از او مي او پشت كند خوبي
ها  زيرا دل هم مانند بدن، دلهايتان را جمع كنيد و آن را به سوي حكمت سوق دهيد -45

  4.شوند خسته مي
  5اي ديگر است  ره و خوشرويي بهرهباز بودن چه -46

                                           
  .۲۵۳.منهج علی فی الدعوة الی اهللا ص -١
  .۲۰۱املرتضی ندوی ص  -٢
  .۲۰۲املرتضی ندوی ص  -٣
  .۲۰۱املرتضی ندوی ص  -٤
  .۲۳۸نثر الآللی فی کالم علی بن ابی طالب به نقل از منهج علی ص  -٥
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  .1شكر توانايي است، عفو و بخشيدن با وجود قدرت -47
  .2است  تكرار معذرت خواهي يادآوري گناه -48
  .3هاست بهترين و رساترين پند و موعظه نگاه كردن به مرده -49
  .4بخشد يادآوري مرگ به دلها صفا مي -50

بود كه ميان مردم پخش  �ابي طالباينها بخشي از سخنان حكمت آميز علي بن 
هاي مختصر و  در حقيقت بسياري از تجربه هاي زندگي خود را در قالب جمله ايشان، اند شده

ي او و در جوامع بعدي تا به امروز تاثير به  است و اين سخنان در جامعه پر معني ارائه داده
ا و اشعار و مواعظ از ه اينكه سخنان حكمت آميز و سخنراني خالصه . اند سزايي داشته

از آن  اسالمي  ايي و تعليم جامعهمدر توجيه و راهن  �اميرالمومنين علي  هايي بودند كه وسيله
  .كرد استفاده مي

 در مـورد صـفات بهتـرين بنـدگان اهللا،     �سخن علي بن ابـي طالـب    :پنجم
يشـان در مـورد   و گفتـار ا  صرسول خدا  )غير واجب( و سنت نفل نمازهاي
  نابهصح توصيف

  بندگان برگزيدهصفات  -1
بندگان : را در مورد بندگان برگزيده پرسيدند؟ فرمود �اميرمؤمنان علي بن ابي طالب 

كنند طلب  شادند و هرگاه كار بد مي، كنند برگزيده كساني هستند كه وقتي كار نيك مي
آنها را به  ه كه كنند و آنگا صبر پيشه مي، آيند نمايند و وقتي به مصيبت گرفتار مي آمرزش مي

خداوند بندگاني ، آگاه باشيد: همچنين گفت. 5كنند آورند عفو و بخشش پيشه مي خشم مي
اند و اهل  كه گويي اهل بهشت را در بهشت جاويد ديده)كنند آنقدر با يقين عمل مي(دارد 

شان دلهاي، مردم از شر و بدي ايشان در امان است، شوند اند كه عذاب داده مي دوزخ را ديده
صبر  روزهاي كمي ، پاكدامن و عفيفند و نيازهايشان سبك و خفيف است، غمگين است

                                           
  .۲۳۹مطلوب کل طالب به نقل از منهج علی  -١
  .۲۳۹به نقل از علی بن ابی طالب ص  ۲۹االعجاز واالجياز ص  -٢
  .۱۴۸نثر الآللی به نقل از منهج علی ص  -٣
  .۱۴۹منهج علی بن ابی طالب ص  -٤
  .۲/۴۳۱مروج الذهب  -٥
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شب آنها را ايستاده و با چشمان ، اند اند تا سرانجام از راحتي طوالني و هميشگي رسيده كرده
هايشان را آزاد  برند كه گردن كنند و به او پناه مي به درگاه خدا زاري مي، بيني اشك آلود مي

همچون چوبه هاي تير ، موقع روز آنان را افرادي بردبار و نيكوكار و پرهيزگار كند و
ولي در واقع پريشان حال هستند نه بيمار و ، بيمارند: گويد هر كس به آنها بنگرد مي، بيني مي

  .1است آنان را پريشان كرده  امر مهمي
و سخنش حكمت  نگاه مؤمن بايد عبرت آموز و سكوت او تفّكر و انديشه: گويد و مي

  .2باشد
اي كه معروف و سرشناس نيست و كسي به او توجه  خوشا به حال هر بنده: و گفت

اين ، اند و او خدا را با خشنودي شناخته او مردم را شناخته ولي مردم او را نشناخته، كند نمي
را  دارد و آنان هاي تاريك دور نگه مي خداوند آنان را از فتنه، افراد چراغهاي هدايتند

كنند و نه درشت خو و  مينآنها راز ديگران را فاش ، دهد مشمول رحمت خويش قرار مي
  3.رياكارند

د كه باش مي صي رسول اكرم  پس واضح است كه سخنان اميرالمؤمنين متاثر از فرموده
  4.دارد خداوند بنده پرهيزگار گمنام بي نياز را دوست مي: فرمود

   صز نفل رسول خدا پاسخ او در مورد سؤال از نما -2
در  صپيامبر ) واجب غير(را در مورد نمازهاي نفلي �علي : گويد عاصم بن صخره مي
  .توانيد آن را انجام دهيد شما نمي: روز پرسيديم؟ گفت

خواند صبر  وقتي نماز صبح را مي صپيامبر : گفت، دهيم آنچه بتوانيم انجام مي: گفتيم
آمد كه به هنگام عصر از سمت مغرب بلند  ن باال ميكرد تا اينكه خورشيد از مشرق چنا مي

كرد تا اينكه خورشيد به هنگام ظهر  سپس صبر مي، خواند درآن موقع دو ركعت مي، است
به هنگام زوال خورشيد . خواند خواست و چهار ركعت نماز مي از جاي بر مي رسيد آنگاه  مي

از عصر هم چهار ركعت به جاي قبل ، آورد چهار ركعت و بعد از ظهر دو ركعت به جا مي
داد و  سالم مي و مسلمانان و مؤمنانان آورد و در هر دو ركعت بر مالئكه مقرّب و پيامبر مي

  .خواند نمازها را اينگونه دو ركعتي مي
                                           

  ۸/۶البداية و الّنهاية  -١
  ۲/۴۳۴مروج الذهب  -٢
  ۱/۳۲۵صفة الصفوة  -٣
  )١/١٦٨(مسند امحد  -٤
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در روز آن را  صاين شانزده ركعت نماز نفل بودند كه پيامبر : آنگاه علي گفت 
  1.دنماي ومت ميانجام آن مداخواند و كمتر كسي بر  مي

پيامبر : گويد كند و مي را بيان مي صمنين در جايي ديگر نماز وِتر رسول خدا ؤامير الم 
كرد و  وقتي نمازش را تمام مي، 2در ابتداي شب و در وسط و در آخر آن وِتر خواند ص

أسررُت وماأعلنُت وماأسرفُت ماالّلهّم اغفرلی ماقدمت وماأّخرت و : (گفت داد مي سالم مي
  .3)الّ أنتإ  لهإ أنت املقدُم وأنت املؤّخر ال، أنت أعلم به مّنیوما

ام و  ام و آنچه را پنهان يا آشكار انجام داده بار خدايا آنچه را مقدم و يا مؤّخر نموده: يعني
تو مّقدم كننده و  ،هستي ههايم را بيامرز و آنچه را كه تو بهتر از من به آن آگا زياده روي

  .هستي هيچ معبود به حقي جز تو نيستمؤّخر كننده 

  سي كرام از زبان علي وصف صحابه -3
اند  گرفتار غفلت شده  يارانش كمي احساس كرد كه  �وقتي اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 

را به  صيعني اصحاب رسول خدا ، سيره و راه و روش اسالفشان، و در عبادت نشاط ندارند
نماز صبح را همراه علي به جا : كند ابوأراكه روايت مي  ه كههمانگون، كرد آنان يادآوري مي

گويا ، سكوت كردو از سمت راستش رو بسوي مردم كرد ، وقتي نماز تمام شد، آوردم
ي  تا اينكه خورشيد طلوع كرد و نور آن بر ديوار مسجد افتاد و آفتاب به اندازه، ناراحت بود

آنگونه كه من اصحاب : ز خواند و گفتآنگاه دو ركعت نما، يك نيزه باال آمده بود
آنان در حالي روز را ، امروز كسي را كه همانند آنها باشد سراغ ندارم، ام را ديده صمحمد

ميان چشمانشان چون زانوي ، هايشان زرد و موهايشان غبار آلود بود كردند كه چهره آغاز مي
گاهي در ، كردند ري ميآنها شب را با عبادت و تالوت قرآن سپ، شتر عالمت سجده بود

كردند چون  كردند و خدا را ياد مي وقتي صبح مي، حالت ايستاده و گاهي در سجده بودند
لرزيدند و اشك از چشمانشان سرازير  درخت كه در روز طوفاني تكان ميخورد به خود مي

سوگند به خدا گويي اين قوم شب را به غفلت ، گشت هايشان خيس مي شد طوريكه لباس مي

                                           
  .گويد اسناد آن صحيح است امحد شاگر می، ۲/۶۲مسند امحد  -١
  .گويد اسناد آن صحيح است امحد شاگر می ۲/۶۴سند امحد  -٢
  .آلبانی ۱/۲۸۳صحيح سنن ابی داود  -٣
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نديدند كه بخندد تا آن دشمن خدا ابن ملجم ديگر آنگاه بلند شد و بعداً ، اند ري كردهسپ
  1.فاسق او را به قتل رسانيد

  كند  دوستانش را به انجام بهترين اعمال گوشزد مي �علي  -4

زيرا بهترين ، كنم شما را به تقواي الهي وصيت مي: هاي علي آمده كه گفت در سخنراني
ي اخالص است كه  جويد ايمان و جهاد در راه خدا و كلمه ان توسل ميچيزي كه بنده بد

باشد و نيز بر پا داشتن نماز كه حقيقت دين نماز است و  ي اخالص فطرت مي واقعاً كلمه
ي الهي است و روزه گرفتن ماه رمضان است كه در  يك فريضه  پرداختن زكات است كه

زدايد و صله رحم  است كه گناهان را مي برابر عذاب خدا سپر است و رفتن به حج كعبه
گردد و صدقه دادن به  كند و در ميان خويشاوندان محبوب مي است كه عمر را طوالني مي

كند و نيكوكاري  صورت پنهاني است كه گناهان را زدوده و خشم پروردگار را خاموش مي
ها نجات  بوديمرگ بدفرجام و قرار گرفتن در معرض نارا از است كه نيكوكاري انسان 

  .2ياد او بهترين ياد است  بيشتر در ياد خدا غرق شويد كه، دهد مي

  عيادت از بيماران -5
: دستم را گرفت و گفت �علي : كند كه گفت از پدرش روايت مي  ثوير بن ابي فاخته

، وقتي پيش حسن رفتيم ديديم ابوموسي نزد اوست، از او عيادت كنيم برويم پيش حسن كه 
آنگاه ، ام بلكه براي عيادت آمده، نه: اي يا براي ديدار؟ گفت براي عيادت آمده :علي گفت
هر روز كه مسلماني به عيادت مسلماني : گفت شنيدم كه مي صاز رسول خدا : علي فرمود
كنند و اگر شامگاه به عيادت او برود تا  تا غروب هفتاد هزار فرشته برايش دعا مي، ديگر برود

  .3كنند هزار فرشته برايش دعا مي صبح روز بعد هفتاد

  تشويق فرزندش حسن براي سخنراني -6
كني تا بشنوم؟  آيا سخنراني نمي، فرزندم: امير المؤمنين علي روزي به فرزندش حسن گفت

آنگاه علي به جايي رفت كه ، كشم سخنراني كنم در جلوي تو خجالت مي: حسن گفت
وقتي ، ايستاد و سخنراني شيوايي ارائه نمودسپس حسن در ميان مردم ، ديد حسن او را نمي

                                           
  .۱/۷۶حلية األولياء  -١
  ۷/۳۱۹البداية و الّنهاية  -٢
  .۱/۲۸۶صحيح سنن ترمذی آلبانی  -٣
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نسلي كه : (�m�p�o�n�m�lk�j�i�hl: سخنراني را تمام كرد علي گفت
  1).بعضي از بعضي ديگرند و خداوند شنواي داناست

  گويي چنان نيستم كه تو مي -7
و مردي پيش علي آمد و از او ستايش : كند كه گفت از ابي البختري روايت مي  عمرو بن مرّه

گويي و  چنان نيستم كه تو مي: آنگاه علي فرمود، تعريف كرد و در مورد او چيزهايي گفت
  2.خواهي تن دهم باالتر از آن هستم كه به آنچه مي

  از هواپرستي بر حذر باش -8
اميال  از حاكم قرار دادن اميال نفساني برخود بپرهيزيد كه : فرمود �امير المؤمنين علي 

اگر نفس با هشدار و بيم دادن تسليم ، مذموم و در آينده وخيم هستند شهواني در حال حاضر
، چون بيم و اميد وقتي جمع شوند، آن را با تشويق و اميدوار كردن به دست بياوريد، نشد

  3.شود نفس تسليم مي

  شاد و مسرور كردن مسلمان -9
اين است كه  يكي از اسباب مغفرت و عفو گناهان ازجانب خدا: گفت �علي بن ابي طالب 

  4.برادر مسلمانت را شاد كني

  ترين كارها سه چيز هستند سخت -10
دادن حق از  !سخت ترين كارها سه چيز هستند: فرمود �منين علي بن ابي طالبامير المؤ

  .5در هر حال و همدردي و كمك مالي به برادر ذكر اهللا متعال، سوي خودت

  مرض هاي قلباز  �هشدار علي: ششم

                                           
  ۸/۳۷لبداية و الّنهاية ا -١
  .۲۴۶تاريخ الذهبی عهد اخللفاء الراشدين ص  -٢
  .۲۶ادب الدين و الدنيا ص  -٣
  .۲۴۵الغافلني ص  تنبيه -٤
  .۱/۸۵حلية األولياء  -٥
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  اهكيفر گن -1
سستي در عبادت و تنگي زندگي و نقصان  ،سزا و كيفر گناه: گفت �امير المؤمنين علي

آيد مگر آنكه  هيچ چيز حالل خوشايند نمي ؟لذت بردن چيست نقصان: گفتند، لذت است
  1.كند چيزي ديگر آن را تلخ مي

اه غافل نيز از تشويق به ترك گن �امير المؤمنين علي ، همراه با اين ترساندن از گناه
ند و با عزّت باشد و مخواهد بدون داشتن قبيله و عشيره قدرت هر كس مي: گويد او مي، نبود

بايد از ، خواهد بدون مال توانگر باشد نسلش زياد باشد و هر كس كه مي ،بدون فرزند زياد
ها  اگر به خوبي: و گفت 2ذلّت گناه خود را دور كرده و به عزّت طاعت و عبادت روي آورد

  3.قه داري پس از كارهاي حرام پرهيز كنعال

  آرزوي طوالني و پيروي از هواي نفس  -2
: بر منبر كوفه سخنراني ايراد كرد و بعد از حمد و ستايش خدا گفت �امير المؤمنين علي 

داشتن آرزوي طوالني و پيروي از ، ترسم اي مردم آنچه بيش از همه چيز از آن براي شما مي
برد و پيروي كردن از  ن آرزوي طوالني آخرت را از ياد انسان ميداشت. هواي نفس است

كند و آخرت  آگاه باشيد كه دنيا دارد پشت مي! هان ، دارد هواي نفس انسان را از حق باز مي
پس شما از فرزندان آخرت باشيد ، آورد و هر يك از دنيا و آخرت فرزنداني دارند روي مي

  4.و عملي در كار نيست ،ست و فردا حساب و بازخواستامروز كار ا، از فرزندان دنيا  نه
در اين سخنراني به دو امر مهم كه تأثير شگرفي در زندگي انسان  �امير المؤمنين علي 

داشتن آرزوي طوالني براي زنده ماندن؛ داشتن : دارند اشاره كرده و آن دو چيز عبارتند از
هاي  ها و بلند پروازي ها و برنامه پروژهآرزوي طوالني انسان را فريب داده و او را مشغول 

را از ياد او  تدهي و آخر بعداً عمل صالح انجام مي: گويد گرداند و به او مي دنيوي مي
هاي او بر امور دنيوي متمركز شده و كار او براي آخرت ضعيف و  بنابراين فعاليت، برد مي

اشته باشد كه هر لحظه ممكن شود و اگر هر انساني در ذهن خود اين انديشه را د اندك مي
ي نياز تالش خواهد كرد و براي آخرت عمل زيادي  براي دنيا كم و به اندازه، است بميرد
شود بعد از مرگ ماندگار است و  چون عمل و كاري كه براي آخرت انجام مي، خواهد كرد

                                           
  .۲۰۴تاريخ اخللفاء سيوطی ص  -١
 .۲/۲۰۶تاريخ يعقوبی  -٢
  ۵۷ام ص به نقل از سجع احلمام فی کلم االم ۳۰۷منهج علی فی الدعوه ص  -٣
  .۱/۳۲۱صفة الصفوة ، ۱/۷۶حلية االولياء  -٤
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 دهد و باالترين هدف در فكر و پيروي از هواي نفس رويكرد صاحب خود را تغيير مي
او  شود كه  ي كساني مي اي خود و بر آوردن آرزو و خواستهه ي او رسيدن به خواسته انديشه

كه به دست آوردن و جستجوي  كند و هدف واالي اسالمي آنها زندگي مي تحت اراده 
هاي عمل و  شيوه، برد و با توجه به تغيير اهداف رضامندي خدا و بهشت است را از ياد مي

شوند كه محقق كردن اهدافي است  هاي دنيوي تبديل مي كنند و به شيوه فعاليت هم تغيير مي
و به جاي آن  مي كندارتباطات نيز تغيير  همانطور كه ، روند از دايره زندگي دنيا فراتر نمي كه 

منافع و مصالح دنيوي اساس برادري قرار خواهند گرفت و ديگر اموري كه به دنبال تغيير 
  1. ندك اهداف تغيير مي

  رياكاري  -3
هيچ كار خيري را براي ريا انجام مده و نيز كار نيك را از روي : فرمود �امير المؤمنين علي 

كند و  تنبلي مي، وقتي تنها باشد: رياكار سه عالمت دارد: خجالت و شرم رها مكن و گفت
نجام وقتي ستايش شود كار را بيشتر ا، كند كه درميان مردم باشد با سرحالي كار مي هنگامي

نصوص شرعي رياكاري را شرك اصغر ، 2كاهد  دهد و چون نكوهش گردد از آن مي مي
آنچه بيش از همه چيز از آن برايتان بيم دارم شرك «: فرمايد مي صپيامبر خدا ، اند ناميده

خداوند در روز ، رياكاري: اي رسول خدا شرك اصغر چيست؟ فرمود: گفتند، اصغر است
برويد پيش كساني كه در دنيا به خاطر : گويد مي، دهد مردم را مي قيامت وقتي پاداش اعمال
بن  و از شداد 3، »يابيد كرديد و نگاه كنيد آيا پاداشي نزد آنها مي نشان دادن به آنها كار مي

  .4شمرديم  ما در زمان رسول خدا رياكاري را شرك اصغر مي: أوس روايت است كه گفت
طرناك قلبي كه متعلق به اراده و قصد انسان است از بيماري خ �امير المؤمنين علي 

كرد تا در كارها و عبادات هدفشان فقط خدا باشد و به  برحذر داشت و مردم را تشويق مي
هيچ قولي بدون عمل فايده ندارد و عمل بدون نيت و : گويد او مي، سنّت نبوي پايبند باشند

                                           
  ۲۰/۲۷۶محيدی  التاريخ االسالمی -١
  ۳۳۸فرائد الکالم ص ، ۱۴۵الکبائر ذهبی ص  -٢
  ۴۲۹، ۴۲۸/ مسند امحده  -٣
  ۱/۱۸است  آلبانی در صحيح الرتغيب آن را صحيح دانسته ۴/۳۲۹احلاکم  -٤
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از فضيل بن  1. د كه مطابق با سنّت باشدشو اي ندارد و نيت زماني مفيد واقع مي قصد فايده
  : فرمايد او اين آيه را خواند كه مي عياض روايت شده كه 

�m��SR�Q�P�O�N�M�L�Kl  

بهترين عمل آن : سپس گفت، )دهيد تا شما را بيازمايد كه كدام يك بهتر عمل انجام مي(
تر چيست اي ابو  حتر و صحي خالصانه: به او گفتند، تر باشد تر و صحيح است كه خالصانه

اما درست انجام داده نشود پذيرفته ، اگر عمل خالصانه براي خدا انجام گيرد: علي؟ گفت
شود و  شود و اگر درست انجام شود اما مخلصانه انجام داده نشود مورد قبول واقع نمي نمي

عمل درست و صحيح آن است كه . عمل خالصانه عملي است كه براي خداوند انجام گيرد
  . انجام شود )دستورات رسول خدا( ابق با سنتمط

مثل كسي كه نماز ، شود گاهي با اعمال انجام مي، هاي مختلفي دارد رياكاري صورت
كند و جلوي مردم خودش را فروتن نشان  خواند و قيام و ركوع و سجده را طوالني مي مي
ريا و حفظ روايت و  شود مانند موعظه گفتن براي گاهي با سخن و گفتار انجام مي. دهد مي

ها  ها تكان دادن لب احاديث به خاطر بحث و مجادله و اظهار علم و دانش و از جمله رياكاري
مانند ، شود در محضر مردم و غافل بودن از آن در خانه و گاهي ريا از طريق لباس انجام مي

لفت و باال هاي ك لباسهاي زبر و ُكلفت و گذاشتن اثر سجده بر پيشاني اش و پوشيدن لباس
عابد و زاهد است و يا پوشيدن لباس مخصوص : زدن و كوتاه كردن آن تا مردم بگويند

مثل كسي ، شود آوري دوستان و ديدار كنندگان انجام مي علماء و گاهي رياكاري با جمع
فالني به ديدار فالني : كوشد تا عالم يا عابدي را به ديدارش دعوت كند تا بگويند كه مي
اهل خير نزد او رفت و : كند تا بگويند و كسي كه مردم را به ديدارش دعوت مياست  آمده 

كند تا بگويند فالني از اساتيد زيادي استفاده  نمايند و همچنين با داشتن اساتيد ريا مي آمد مي
كند و  رود و يا اخم مي است و همچنين رياكاري اهل دنيا مثل كسي كه با تكبر راه مي كرده 

دهد و يا اينكه  پيچاند و يا ماشين خود را به صورت خاصي حركت مي ا مييا عبايش ر
كند تا مردم فكر  اظهار الغري مي شود مثل كسي كه  رياكاري از جهت جسم نشان داده مي

هايي  كند و ترس و هراس او از خدا زياد است و ديگر صورت او زياد عبادت مي كنند كه 
آن در دلهاي بندگان براي  خواهند بوسيله  دهند و مي يكه رياكاران براي رياكاري انجام م

  .2خود جا باز كنند 
                                           

  .اسناد آن ضعيف است ۲/۶۳۸الشريعة آجری  -١
  ۱۷۲، ۱/۱۷۱الشرک فی القدمي و احلديث ابوبکر حممد زکريا  ۲۱۲-۲۱۵خمتصر منهاج القاصدين ص  -٢
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اينكه مداومت بر انجام كارهاي خير و كثرت ذكر و عبادت خدا و هراس از  خالصه  
از اعمال  خداوند و بيم نداشتن از مردم در راه خدا و دوست داشتن بندگان صالح و غيره همه 

چون ريا ، اين كارها فقط براي رضاي خدا انجام شوند  د همهاما باي، نيكو و مطلوب هستند
بنابراين مؤمن بايد نيت خود را فقط ، شود انجام داده مي  يعني عملي صالح كه براي غير از اهللا

پس بايد از خطر مرض ، از ترس ريا عمل صالح را ترك كند اينكه  نه، براي خدا قرار دهد
هر كسي كه : (فرمايد را به ياد آورد كه مي صول خدا ي رس رياكاري پرهيز كرد و فرموده
آن با فقها و علما مجادله كند و يا توجه مردم را بسوي خود  به دنبال دانش برود تا بوسيله 

  .1) نمايد بگرداند خداوند او را وارد جهنم مي
اني اعمال زم  از رياكاري برحذر داشت و توضيح داد كه امير المؤمنين علي رضي اهللا عنه

شوند كه فقط براي رضامندي خدا انجام بگيرند و مطابق با سنت پيامبر صلي اهللا  پذيرفته مي
هاي مختلفي مردم را به تمسك  عليه و سلم انجام داده شوند و علي رضي اهللا عنه در مناسبت

رين زيرا بهت، به رهنمود پيامبرتان اقتدا كنيد: (گويد او مي، نمود تشويق مي صبه سنّت پيامبر 
  2. رهنمود است و از سنّت او پيروي كنيد چون سنّت آن حضرت بهترين سنّت است

  خود پسندي  -4
  3.»خود پسندي آفت خردهاست « : گفت �امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

كند و يكي  اعمال را فاسد و بندگان را هالك مي خود پسندي يكي از آفتهايي است كه  
دارند و با اخالص  است كه به سوي خدا و در راه خدا گام برمياز موانع پيش روي كساني 

بنابراين خود ، گردد منافات و تضاد دارد و مانع اظهار ذلّت و نيازمندي در مقابل خدا مي
ي نفس و باز  همانگونه كه مانع محاسبه، پسندي يعني رعايت نكردن ادب در مقابل خدا

كند و با  ها و عيوب وجود خود كور مي اريخواست خويش است و انسان را از شناختن بيم
  .است كمتر از اين آفت خطرناك و مضر و شايع سخن گفته شده ، اين وجود

خود پسندي يعني اينكه در خود چيزي را ببيني كه در : گويد عبداهللا بن مبارك مي 
  1. ديگران نيست

                                           
  ۲/۱۵۱۳مسلم  -١
  ۷/۳۱۹البداية و الّنهاية  -٢
  ۱/۵۷۱جامع بيان العلم و فضله  -٣
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ندي با رياكاري خودپس: گويد است و مي ابن تيميه بين خود پسندي و رياء فرق گذاشته
ولي رياكاري يعني شريك قرار دادن مخلوق و خودپسندي يعني شريك قرار ، است همراه 

ي  كند و خود پسند فرموده عمل نمي �m�S�Rlالهي كه  دادن نفس رياكار به اين گفته 
از ، عمل كند m�S�Rlكند پس هر كسي به  را محقق نمي�m��U�Tlالهي 

   2.رود رياكاري بيرون مي
خود پسندي انسان را به تكبر ، هاي خود پسندي زياد است فتآ  بدان كه: گويد لي ميغزا

آيد و از تكبر  خود بزرگ بيني و تكبر پديد مي، بنابراين از خود پسندي، دارد مي وا
شود انسان گناهانش را فراموش  آيد و خود پسندي سبب مي هاي زيادي به وجود مي آفت

شمارد و به خاطر انجام آن بر خداوند  بزرگ مي، دهد انجام مي هايي را كه  كند و عبادت
است و فرد  ام عبادت را داده كند كه خداوند به او توفيق انج نهد و فراموش مي منّت مي

ذاب عخورد و از مكر الهي و  شود و فريب مي به خود و فكر و نظرش مغرور مي ،پسندخود
كند كه نزد خدا مقام و جايگاهي دارد و  و گمان مي خود را ايمن مي پنداردخداوندي 

  .3دهد  ستايد و خود را پاك قرار مي رساند كه خود را مي خودپسندي او را به جايي مي
راز حرام بودن خود پسندي اين است كه خودپسندي بي ادبي است در : گويد فراقي مي 

و مواليش نزديك  زيرا بنده نبايد آنچه را كه بوسيله آن خود را به سرور، برابر خداوند
بلكه بايد كار و عمل خود را نسبت به عظمت آقا و پروردگارش ناچيز ، كند بزرگ بداند مي

) 67: الزمر( �m�¼�»�º�¹�¸l: فرمايد و كوچك بداند و بنابراين خداوند متعال مي
پس هر كسي كه در مورد ، كردند او را تعظيم نكردند آنگونه كه بايد خدا را تعظيم مي: يعني

است و خود را در  دچار خود پسندي شد به راستي كه هالك شده  شود و كار و عملخ
  4.است  معرض خشم و ناخوشنودي پروردگارش قرار داده

  : توان گفت كه سبب خود پسندي دو چيز است مي 
ندانستن حق خداوند متعال و نشناختن قدر الهي و اندك بودن دانش و آگاهي از  – الف

  .وندي و ضعف پرستش خداوند با اين نامها و صفاتنامها و صفات خدا

                                                                                                         
  ۸/۴۰۷سري اعالم النبالء  -١
  ۱/۲۷۷جمموع الفتاوی  -٢
  با اختصار ۳/۳۷۰االحياء  -٣
  ۴/۲۲۷الفروق  -٤
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غافل بودن از حقيقت نفس و عدم آگاهي كافي از طبيعت آن و ندانستن عيوب و  -ب
  1.هاي آن و توجه نكردن به محاسبه و بازخواست نفس و خويشتن بيماري

آنگونه كه حق تعظيم اوست ، بنابراين عالج آن شناخت خداوند و تعظيم كردن او است
پس خير  ،حسني و صفات واالي خداوندي ياسما با شناختهمچنين بندگي كردن خدا  و

  : است كامالً در دست خداوند است و رحمت او همه چيز را در بر گرفته
�m� ÒÑ�Ð�Ï�Î�Í�Ìl ) از آن برخورداريد از جانب  هر نعمتي كه): (53/النحل

  ).خداوند است
ادا گرفتار خود پسندي شوي به خاطر بياور هرگاه ترسيدي كه مب: گويد امام شافعي مي

جويي و به چه نعمتي عالقمند هستي و از عذاب چه كسي بيم  كه رضامندي چه كسي را مي
  2. نمايد عملش براي او ناچيز و كوچك مي، هر كس در اين چيزها فكر كند، و هراس داري

فضل و  ،م و دانشراه دور كردن خود پسندي اين است كه فرد بداند عل: گويد نووي مي 
از آنِ او   همه، لطفي از سوي خداوند است و هر چه خداوند از انسان بگيرد يا به انسان ببخشد

 بنابراين انسان نبايد در مورد چيزي دچار خودپسندي شود، هستند و همه چيز سرآمدي دارد
  3.خودش آن را به وجود نياورده و مالك آن نيست و به دوام آن يقين ندارد كه

انسان سخني را براي رضامندي خدا آغاز كند و در آن  بدان كه هرگاه : گويد بن قيم ميا
است و خداوند است كه به او  اين را مد نظر داشته باشد كه خداوند به او توفيق آن را داده 

را به او  ت و اوست كه توفيق آن سخن يا عملاس زبان و قلب و چشم و گوش بخشيده 
شود؛  اين امور را به خاطر داشته باشد دچار خود پسندي نمي هرگاه ، است عنايت كرده 

 4بيند  بيند و توفيق و احسان الهي را نمي انسان خودش را فقط مي يعني اينكه  خودپسندي 
هر كس به : گويد ابن جوزي مي، عالج ديگر خود پسندي شناخت نفس و محاسبه آن است

داند كه گناهكار و مقصر است و از خود  يخصوصيات و گناهان خود بنگرد به يقين م
كوشد تا در اعمال اخروي پيشروي كند و مؤمن همواره خود را  پرهيزد و مي پسندي مي

  .شمارد ناچيز و حقير مي
                                           

  .۹۸عبدالعزيز العبد اللطيف ص ، النفوس معامل فی السلوک و تزکيه -١
  ۱۰/۴۲سري اعالم النبالء  -٢
  ).۱/۵۵(اموع نووی  -٣
  .۱۴۴الفوائد ص  -٤
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دفن  صي پيامبر  وقتي وفات كني تو را در حجره: گفتند �بن عبدالعزيز  به عمر
برايم بهتر از آن است كه ، باشماگر هر گناهي جز شرك مرتكب شده : او گفت، كنيم مي

  .1بدانم  خود را شايسته چنين مقامي
هايش فكر كند و اگر  هر كس گرفتار خود پسندي شد؛ به عيب: گويد ابن حزم مي 

اگر ، به اخالق و رفتارهاي زشت خويش بينديشد، خوبيهايش او را به خود پسندي واداشتند
بايد بداند كه مصيبت ، اصالً عيبي ندارد  د كهكر همه عيبهايش بر او پوشيده بود و گمان مي

ي تشخيص او  تر و عيب او از همه بزرگتر است و قوه او هميشگي است و از همه مردم ناقص
از همه ضعيفتر است و او داراي عقل اندك و جاهل است و هيچ عيبي از اين دو عيب مهم 

براي از بين بردن آن تالش هاي خود را بشناسد و  چون عاقل كسي است كه عيب، تر نيست
هايتان شما را  اگر افكار و انديشه. داند هايش را نمي احمق و نادان كسي است كه عيب، نمايد

. به اشتباهات خود فكر كنيد و آن را به خاطر بسپاريد و از ياد نبريد، به خود پسندي واداشت
نداريد و اين فقط   يبدانيد كه شما در آن سهم، اگر عمل و كردارتان سبب خودپسندي شد

كاري نكنيد كه ، پس در مقابل اين نعمت، بخشش است كه خداوند آن را به شما بخشيده
  . خداوند ناخوشنود شود

به مذمت و نكوهش دشمنان نسبت به خود ، اگر برادرانتان شما را ستايش و تمجيد كردند
پس بدانيد كه خيري ، يداگر دشمني نداشت، شود آنگاه خودپسندي از شما دور مي، فكر كنيد

تر است و مانند كسي  جايگاهش از همه پايين، اصالً دشمني ندارد در شما نيست و كسي كه 
هايتان به  است كه خداوند به او هيچ نعمتي نداده كه مورد حسادت قرار گيرد و اگر عيب

ه خواهد اگر مردم از آن مطلع شوند چ  در آن فكر كنيد كه، آمد نظرتان ناچيز و اندك مي
  2.دانيد كشيد و كمبود خود را مي اينجاست كه خجالت مي، شد

اسرار  از جمله : گويد ابن قيم در بحث حكمت و اسرار مقدر شدن بديها و گناهان مي
او را از ، ي خير داشته باشد اي اراده گناهان يكي اين است كه هرگاه خداوند نسبت به بنده

كند و هرگاه مرتكب  آن را از دل و زبان او رفع مي گرداند و ديدن عباداتش فراموش مي
دهد و عبادت خويش را فراموش  آن را نصب العين خود قرار مي همواره ، گناهي شود

شود و همواره گناهش جلوي  نمايد و تمام فكرش به گناهي كه مرتكب شده مشغول مي مي
يكي از سلف  پس اين گناه رحمتي در حق اوست چنانكه ، شود چشمانش نمايان مي

                                           
  ۲۵۱-۲۵۰صيد اخلاطر ص  -١
  ۷۱-۶۶االخالق و السري ص  -٢
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كند و  شود و گاهي نيكي مي كند و به سبب آن وارد بهشت مي گاهي بنده گناه مي: گويد مي
شود و آن گناه همواره  مرتكب گناه مي: گفت ؟گفتند چگونه، رود به سبب آن به جهّنم مي

توبه شود و  كند و پشيمان مي افتد گريه مي گيرد و هر گاه به ياد آن مي نصب العين او قرار مي
نمايد و براي  كند و به درگاه خدا تضرّع و زاري مي نمايد و از خداوند طلب آمرزش مي مي

شود رحمت الهي  دهد كه سبب مي نمايد و كارهايي انجام مي خداوند فروتني و ُكرنش مي
آن كار   دهد و همواره از سوي ديگر گاهي انسان كار نيكي انجام مي. شامل حال او گردد

 بيند و آن را براي مردم و خداوند بر نهد و آن را مي عين اوست و با آن منّت مينيك نصب ال
او را تعظيم   كند كه چگونه كند و از مردم تعجب مي شمارد و به سبب آن تكبر مي مي

او را به جهّنم وارد  اين احساس در او هست تا اينكه   دانند و همواره كنند و بزرگ نمي نمي
  1.كند مي

خود پسندي : فرمايد كه مي �كوتاه و گذرايي بود بر سخن امير المؤمنين علي اين شرح 
   2.آفت عقلهاست

  مردم با به ساماندهي بازارها و مواضع گوناگون  �توجه و اهتمام علي: هفتم
، پردازند كوشيد تا اوضاع كساني را كه در بازارها به داد و ستد مي مي �امير المؤمنين علي 
نها را وادار كند براساس شريعت اسالم داد و ستد نمايند و ثابت شده كه بررسي نمايد و آ

حرّ بن جرموز مرادي از پدرش روايت ، ايشان رضي اهللا عنه به بازار توجه خاصي داشت 
ازار او  از قصر بيرون آمد در حالي كه  را ديدم كه  �علي بن ابي طالب : كند كه گفت مي

كرد  نيز بال زده بود و با شالقي در بازارها گشت زني مي تا نصف ساقش بلند بود و چادرش
كيل و ترازو را : گفت داد و مي و اهل بازار را به پرهيزگاري و درست معامله كردن فرمان مي

  .اند را بيرون نكشيد به تمام و كمال بدهيد و مغز استخوانهايي را كه با گوشت پوشيده شده
ناگهان ديدم كه مردي از پشت ، مسجد بيرون آمدماز : از ابي مطر روايت است كه گفت 

ماند و تقواي پروردگارت  تر مي زيرا لباست پاكيزه، شلوارت را باال بزن: زند سرم صدا مي
آنگاه پشت سر او راه ، شود و اگر مسلمان هستي از موهاي سرت بگير بيشتر رعايت مي

: گفتم، اشت گويي باديه نشين استردايي پوشيده بود و شالق به همراه د او ازار و، افتادم 

                                           
  .۱/۱۷۷مدارج السالکني ، ۲۹۸-۲۹۷مفتاح دارالسعادة  -١
  ۱/۵۷م و فضله جامع البيان و العل -٢
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اهل بصره  بله : آيي؟ گفتم در اين شهر غريب به نظر مي: اين كيست؟ مردي به من گفت
رفت و شتران را  او همچنان مي، اين امير المؤمنين علي بن ابي طالب است: او گفت. هستم

زيرا با ، ند نخوريدبفروشيد و سوگ: گفت، كرد تا اينكه وارد خانه ابن ابي معيط شد دنبال مي
سپس پيش ، برد رسد اما سوگند بركت آن را از بين مي سوگند خوردن كاال به فروش مي

اين مرد : گفت ؟كني چرا گريه مي: گفت، كند ديد كنيزي گريه مي، خرما فروشان آمد
مواليم آن را بازگرداند و اينك او از پس گرفتن ، تعدادي خرما به يك درهم به من فروخته

  . ورزد اباء ميآن 
، اين كنيز اختياري ندارد، خرمايت را بردار و درهم را به او بده: آنگاه علي به او گفت

: گفتم. نه: داني اين كيست؟ گفت آيا مي: گفتم، آنگاه خرما فروش درهم را به كنيز پس داد
آن وقت آن مرد خرماي كنيز را ريخت و يك . اين علي بن ابي طالب اميرالمؤمنين است

هرگاه حق : گفت. اي اميرالمؤمنين دوست دارم از من راضي باشي: درهم به او داد و گفت
اي : سپس از كنار خرما فروشان عبور كرد و گفت. مردم را كامل دهي از تو راضي هستم

سپس در حالي كه ، آيد فروشان به مستمندان كمك كنيد كه در كسب شما بركت مي خرما
ماهي خود : فروشان آمد و گفت راهش ادامه داد تا نزد ماهي او بودند به  مسلمين همراه

سپس به دار فرات كه بازار . شود از روي آب گرفته شده در بازار ما فروخته نمي اي كه  مرده
  1.پارچه فروشان بود آمد

كرد و ناتوان را  گشته را راهنمايي مي رفت و فرد گم او تنها به بازار مي: گويد زاذان مي 
  : خواند گذشت و بر آنها قرآن مي ا ميه ها و بقّاله داد و از كنار فروشنده ياري مي

�m�È�Ç�Æ�ÅÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��º�¹l   

  ).83/قصص(
گردانيم كه در زمين خواهان تكبر و استكبار  ما آن سراي آخرت را تنها بهره كساني مي

طلبي و  طلبي و شهرت قامو دلهايشان از آلودگيهاي م(جويند  نيستند و فساد و تباهي نمي
   2 .و عاقبت از آن پرهيزگاران است) است پاك و پالوده، بيني و تباهكاري بزرگ

اي اهل بازار از : علي به بازار آمد و گفت: كند كه گفت خالل از ابوسعيد روايت مي 
ا رساند ام زيرا سوگند خوردن كاال را به فروش مي، خدا بترسيد و از سوگند خوردن بپرهيزيد

فاجر است مگر كسي كه حق را بگيرد و حق ديگران را  ،برد و تاجر بركت آن را از ميان مي
                                           

  ۳۹۱-۸/۳۹۰البداية و الّنهاية  -١
  ۸/۵البداية و الّنهاية ، ۶/۴۴۴الدر املنثور سيوطی  -٢
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آمد و آنچه را كه گفته بود  گشت و باز به نزد آنها مي سپس برمي، بدهد و السالم عليكم
   1. كرد تكرار مي

   2.پرسيد ها مي از نرخ علي را در بازار كأل ديدم كه : گويد ابي الصهباء مي 
ين اشراف و كنترل مستقيم امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه چند چيز را در ا

  : بردارد
او به مردم  بلكه ، گشت زني ايشان فقط منحصر به زير نظر داشتن و توجيه نبود –الف

كسي كه ، داد نمود و ضعيف را ياري مي گشته را راهنمايي مي فرد گم ،كرد كمك مي
  .گذارد هاي او بيشتر در مردم اثر مي ند سخنان و راهنماييك خودش چنين مي

كرد و  هاي خود به تقواي الهي و معامله درست اشاره مي او در توجيه و توصيه –ب
چون هركس كه تقواي الهي را رعايت كند با ، نمود گاهي با تالوت قرآن آنها را موعظه مي

  .جويد ريب دادن آنها دوري مينمايد و از ف مردم به خوبي تعامل و داد و ستد مي
چنانكه ، گرداند مي كرد و حق را به صاحب آن بر از ظلم در معامالت جلوگيري مي -ج

به . وقتي صاحب كنيز او را به خريد خرما اجازه نداده بودند و در واقع او اختياري نداشت
   .خرما را پس بگيريد: فروشنده فرمود

شود از قبيل در آوردن مغز استخوان  ازارها انجام ميهايي كه در ب از انواع فريب كاري -د
  .كرد گوشت نهي مي

نهي از : كرد كه برخي عبارتند از برخي از احكام و آداب متعلق به معامله را بيان مي -ـ ه
رساند  سوگند خوردن در معامله و علت آن اين است كه سوگند خوردن كاال را به فروش مي

: است كه فرمود روايت شده  صاز رسول خدا   چنان كه، دبر اما بركت آن را از بين مي
  3.برد رساند و بركت را از بين مي سوگند خوردن كاال را به فروش مي

  .افزايد آمد ميچون اين به سود و در، تشويق به كمك به مستمندان 
اي كه شكار  اي كه روي آب قرار دارد تا با ماهي تازه نهي از فروختن ماهي خود مرده

  .نشود مخلوط و اشتباه شده

                                           
  ۳۵۲عطيه زهرانی ص . حتقيق د ۳۵۲السنة ص  -١
  ۶۹۰الرياض النضرة فی مناقب العشرة ص  -٢
  ۲/۸۵خباری البيوع  -٣
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در آن جا حضور داشت خودش به جستجو و بررسي امور بازرگانان وقتي امير المؤمنين 
نمود و تاجر  پرداخت و در ديگر جاها فرمانداران و كارگزارانش را به اين كار امر مي مي

داد و تاجري را كه بعد از نهي مرتكب اشتباهي  خوب را مورد تمجيد و ستايش قرار مي
او رهنمودهاي مفيد و  1، كرد بدون آن كه در مجازات او افراط كرده باشد شد تنبيه مي مي

اي داشت كه مردم را به انجام محاسن اخالقي و پايبندي به احكام  بازدارنده تذكرهاي
  :برخي از توجيهات او عبارتند از، نمود شريعت تشويق مي

  كرد به اختالط زنان و مردان در بازار اعتراض مي -1
به مردماني كه زنانشان را از رفتن به بازار و قاطي شدن با كفار منع  �امير المؤمنين علي

آيد؟ به من  كنيد و غيرتتان به جوش نمي آيا حيا نمي: كرد و گفت اعتراض مي، كردند نمي
  2.اختالط مي كنندروند و با كفار  گزارش شده كه زنان شما به بازار مي

  شويد از سود زياد محروم مي د كه سود كم را رد نكني -2
: گفت شد و مي در حالي كه شالق در دست داشت و عبايي براو بود وارد بازار مي �علي

از سود  سود كم را رد نكنيد كه ، مانيد اي تاجران حق را بگيريد و حق را بدهيد در امان مي
آيا داستان : به او گفت، كرد رايي ميو به مردي نگاه كرد كه داستان س شويد زياد محروم مي

پرسم اگر جواب  از تو مي، نزديك است صي ما با زمان پيامبر سرايي در حالي كه فاصله مي
بگو ثبات و ، زنم كه زمين بيفتي اگر نه با اين شالق تو را چنان مي و، مرا گفتي كه خوب

ورزي از شود و با طمع  دين با پرهيزگاري ثابت و ماندگار مي: زوال دين چيست؟ او گفت
  .3را باشند توانند قصه س افرادي چون تو مي قصه بگو كه ، آفرين: گفت، رود بين مي

  خطرناك بودن تجارت قبل از دانستن احكام شرعي آن -3
هر كس قبل از آگاهي از دين تجارت كرد به : گفت �امير المؤمنين علي بن ابي طالب

  4، است و باز در آن افتاده باز در آن افتاده ، راستي كه در رباخواري افتاده

                                           
  .۲۰۲سياسی للصفرة فی صدر االسالم ص لا الدور -١
  است امحد شاکر آن را صحيح دانسته ۲۵۵، ۲/۲۵۴د مسند امح -٢
  ۵/۷۰املنتظم فی تاريخ امللوک ابن جوزی  -٣
  ۲۵۰بستان العارفني ص  -٤
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دانست شالق  نشست و احكام را نمي در بازار مي -جهت تجارت - كسي را كه �فاروق 
كسي در : گفت و مي 1داند در بازار ما ننشيند احكام ربا را نمي كسي كه: گفت زد و مي مي

ز احكام به داد عامله باشد و اگر بدون آگاهي امآگاه به احكام  آنكه بازار ما معامله نكند مگر
  .2، كند يا ناخواسته رباخواري مي و ستد بپردازد خواسته 

توجهي به قسمتي  امور حكومت توجه داشتند و توجه به هيچ قسمتي سبب بي  خلفا به همه
خلفا براي تاجران قواعدي كه ، بنابراين وضعيت همواره در كنترل حاكم بود، شد ديگر نمي

، كردند وضع مي، كرد داد و ثبات بازار را تضمين مي د را نظم ميشايسته بازار بود و داد و ست
آمد و آنچه را كه  بنابراين كالهبرداري و فريب دادن و احتكار و ايجاد بازار سياه پيش نمي

توان با تشكيل  امروز مي، دانستند در دنياي تجارت جايز و آنچه را كه ناجايز است مي
ي كه وسط بازارها هستند تاجران را از فقه هايي در مساجد به خصوص مساجد كالس

هاي كوچك و نوارها احكام و مسائل مربوط به  تجارت آگاه كرد و بايد با نوشتن كتابچه
 : تجارت را به تاجران آموخت و امور ذيل را بيان كرد

هاي منتخبي از تجار مسلمين كه دوستدار دين بوده و خدا و پيامبر را با اموالشان  نمونه -*
  .اند اري كردهي

 . تا آنها خير هر دو جهان را بياندوزند، بيان اهميت آخرت -*
علما و طالّب وظيفه بزرگي در آگاهي بخشيدن به اين بخش بزرگ جوامع  -*

هم بايد آموختن فقه تجارت را به فرزندان فراموش   هاي اسالمي دارند و حركت اسالمي
  .نكنند

  تر است جا مستحق به آن هر كس قبل از ديگران به جايي رفت-4
در بازار كوفه چنين داوري  �ي محل تجارت در بازار مطرح شد و علي بن ابي طالب قضيه

كرد كه هر كس قبل از ديگران به جايي رفت در آن روز تا وقتي در آن جاست از ديگران 
ر آن محل متعلق به هركسي است كه د، تر است و وقتي او آن جا را ترك كرد به آن مستحق
ديد كه ، به بازار رفتم �همراه با علي بن ابي طالب : گويد اصبع بن نباته مي، آن قرار گيرد

اهل بازار : گفتند ؟اين چيست: گفت، اند اهل بازار جاهايشان را حصار كشي و تصرف كرده 

                                           
  ۲/۱۷االسالميه کتانی  نظام احلکومه -١
  منبع سابق -٢
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بازار مسلمين ، گفت آنها حق چنين كاري را ندارند، اند جاهاي خود را حصار كشي كرده
هركسي قبل از ديگران به جايي آمد در آن روز به او تعلق ، نماز مسلمين است همچون محل

كند و تا فرمانداري مغيره بن شعبه از اين قاعده پيروي  او آنجا را ترك مي  دارد تا وقتي كه
به فرمانداري رسيد چنين دستور داد كه هر كسي ) ـه 69(وقتي زياد بن ابيه در سال، شد مي

  1.تر است حقستآن جا م از ديگران به  آن جا نشسته است تا وقتي كه   كه در جايي نشسته

  گناهكار و ملعون است ،محتكر -5
كسي كه خوراكي وارد : در مورد احتكار خوراك گفت �امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

 امير المؤمنين 2، دهد و احتكار كننده گناهكار و ملعون است خداوند به او روزي مي، كند مي
  .دستور داد اموال احتكار شده را بسوزانند

را خبر كردند كه مردي  �علي : كند كه گفت حافظ بن ابي شيبه از حكم روايت مي 
او دستور داد كه سوزانده ، فروشد مواد خوراكي را احتكار كرده و آن را به صد هزار مي

  : احتكار به سه شرط حرام است: گويد ابن قدامه مي 3.شوند
پس اگر چيزي را ازجايي وارد كرد و يا اينكه غالّت خود را انبار ، نكه بخرداي –الف 

  .واضح است �شود و اين گفته علي  كرد محتكر شمرده نمي
  4. خوراكي باشد، آنچه خريده شده -ب
  .بگيرند به علت خريدن و احتكار آن مردم در تنگنا قرار - ج
ي پيامبر  به احتكار بر اساس فرمودهترساندن و برحذر داشتن مردم از جانب علي نسبت  
  5.محتكر گناهكار است: است كه فرمود ص

  شود و سود بر اساس قرارداد است ضرر بر سرمايه وارد مي -6
مضاربه نوعي ، به تبيين يكي از احكام مضاربه پرداخته �امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

شود تا با آن تجارت  دي داده مياست به اين صورت كه مال و مبلغ مشخصي به فر معامله 
ضرر و زيان هر يك از دو : گفت �علي ، كند و بخشي از سود را به صاحب مبلغ بدهد

                                           
  .۱۱۵احلياة االقتصادية ص ، ۱۲۳االموال ابی عبيد ص  -١
  .۲۴۵ص ، مسند زيد ۸/۲۰۴مصنف عبدالرزاق ، ۲۷قلعجی ص ، فقه علی -٢
  .۳۴احلسبة فی العصر النبوی ص ، )۶/۱۰۳( ۴۳۳املصنف ش  -٣
  .کند اند فرقی منی برخی هم گفته -٤
  .۳/۱۲۲۸کتاب املساقاه ،  مسلم -٥
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اگر ، اند و سود بر اساس قرار دادي است كه با هم بسته است شريك به اندازه سرمايه
م زيان به زيان بين دو طرف برابر است و اگر دو سوم بود دو سو 1، هايشان برابر بود سرمايه

  .گردد آن بر مي

  شد سوزاندن روستايي كه در آن شراب فروخته مي -7
يك آبادي را كه در آن شراب فروخته ، كرد به شدت با شراب فروش برخورد مي �علي 

كند كه علي بن ابي  امام ابوعبيده قاسم بن سالم روايت مي، شد به دستور او آتش زدند مي
زراره : گفتند ؟نام اين آبادي چيست: ه نگاه كرد و گفتي زراره در كوف به محله �طالب 

، افتاد تا به آنجا رسيد او از جاي برخاست و به راه ، شود و در آن شراب فروخته مي دارد نام
آن آبادي آتش گرفت و از غربت تا باغ خواستابن : گويد راواي مي. آتش بيفروزيد: گفت

  2. جبروتا سوخت

  لباس كوتاه بودن او به توجه  -8
زند  ناگهان شنيدم كه مردي از پشت سرم صدا مي، از مسجد خارج شدم: گويد ابي مطر مي

شود و  ماند و تقواي الهي بهتر رعايت مي تر مي شلوارت را باال بزن چون لباست پاكيزه: كه
  3. اگر مسلماني موهايت را كوتاه كن

  زنداني كردن افراد شرور و مفسد -9
يافت به  نمود و هرگاه فردي از آنان را مي هكار را تعقيب ميافراد شرور و تبا �علي

اگر : كند كه گفت قاضي ابويوسف از عبدالملك بن عمير روايت مي. انداخت زندانشان مي
كرد و اگر خودش دارايي  او را زنداني مي �يا قوم شخص فاسدي موجود بود علي  در قبيله

بخشيد و  نصورت از بيت المال به او ميدر غير اي، كرد داشت از آن برايش صرف مي مي
  4.المال مردم صرف شود اموال بيت، براي اينكه مردم از شرارت او در امان باشند: گفت مي

                                           
  ۵/۳۱املغنی  -١
  ۶۰احلسبة ابن تيميه ص ، ۹۸و۹۷االموال ص  -٢
  ۸/۴البداية و الّنهاية  -٣
  ۱۵۰اخلراج ابويوسف ص  -٤
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  نسبت به عدم انفاق �هشدار علي  -10
دارايي بخيل را به حوادث يا رسيدن به دست وارث : است فرموده �امير المؤمنين علي 

كند و  او در دنيا همچون فقير زندگي مي، دنبال فقر عجله داردو گفت بخيل به  1، بشارت بده
  2. شود در آخرت حساب ثروتمندان از او گرفته مي

  فراخواندن براي نماز -11
 :زد صدا مي، داد و در حال رفتن به مسجد به نماز بسيار اهميت مي �امير المؤمنين علي 

در مورد بيرون رفتن  �حسن ، كرد ر ميو اينگونه مردم را براي نماز صبح بيدا !نماز ،نماز
اي : وقتي ايشان از در بيرون رفت صدا زد: گويد اش در روز ضربه خوردنش مي علي از خانه

، اش همراهش بود رفت و تازيانه كرد و به نماز مي و او هر روز چنين مي! نماز، نماز! مردم
  3. ي بر مغزش وارد ساختا اينجا بود كه دو مرد به او حمله ور شدند و ابن ملجم ضربه

  اهتمام به راههاي عمومي -12
سيل و فاضالب در راه مسلمين ، از جاري شدن آب داد كه  دستور مي �امير المؤمنين علي 

  4. جلوگيري شود

  با آن �ظهور بدعت قصه گويي و مبارزه علي  -13
، خالفت ورزيدندپديد آمد و صحابه و تابعين با آن م �بدعت داستان گويان در دوران علي 

ابن مهدي از سفيان و او از : كند كه گفت محمد بن وضّاح از موسي بن معاويه روايت مي
و نه در زمان ابوبكر و نه در  صنه در زمان پيامبر : كند كه گفت عبيداهللا بن نافع روايت مي

عد از وقوع براي اولين بار ب سرايي داستان، شد زمان عمر و نه در زمان عثمان داستانسرايي مي
هايي بودند كه براي وعظ و نصيحت  فتنه و جنگ پديد آمدند و داستان گويان واعظ

آنان در اين جلسات با تعريف حكايات ، بود دادند كه شبيه مجالس علمي  مجالسي ترتيب مي
اساسي نداشتند  داستانهايي كه : گفتند و داستانهاي اسرائيلي و امثال آن براي مردم موعظه مي

، كرد اي بودند كه عقل عموم مردم آن را درك نمي كامالً ساختگي بودند و يا به گونه و يا

                                           
  .۱۸۳لی به نقل از منهج علی بن ابی طالب ص نثر الآل -١
  .منبع سابق -٢
  ۷/۳۳۹البداية و الّنهاية  -٣
  )١٠/۷۲(مصّنف عبدالّرزّاق  -٤
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چون چيزهاي عجيب و غريبي را كه عقل افراد ، طان را منع كردعوا �اميرالمؤمنين علي 
امير المؤمنين به كساني كه علم  1، دادند دانستند به خورد مردم مي كرد و نمي درك نمي عامي

  . اجازه داد كه براي مردم داستان بگويند، اشتندو دانش شرعي د
او بسيار ، زندگي امير المؤمنين در جامعه دعوت به توحيد و مبارزه با شرك بود

كوشيد نامها و صفات واال و با عظمت خداوند را به مردم بياموزد و دلهايشان را فقط به  مي
خداوند   ايشان را به شكرگذاري هاي الهي تذكر دهد و خدا مرتبط نمايد و آنان را به نعمت

كوشيد تا آثار جاهليت را بزدايد و از بين  تشويق كند و ايشان با جديت و پشتكار تمام مي
هاي دعوت از قبيل سخنراني و موعظه و شعر و حكمت  ببرد و در اين راستا از همه وسيله

و با اخالق و دانش و ا بلكه ، كرد و هيچگاه جدا و به دور از مردم زندگي نكرد استفاده مي
  . زيست راه و روش خويش در ميان مردم مي

  سپليس در دوران اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب: هشتم
زمام خالفت را به دست گرفت وظيفه پليس يكي از وظايف مهم و معروف  �وقتي علي 

سخن  �از نقش پليس در دوران خالفت علي  نهايي كهاداست، رفت در دولت به شمار مي
جواني نزد علي بن ابي : كند اصبغ بن نباته روايت مي اينكه  از آن جمله ، گويند بسيارند مي

اند جز  اند و همه بازگشته اينها همراه پدرم به سفري رفته  طالب از چند نفر شكايت كرد كه
. ي مالش از آنها پرسيدم در باره، است  مرده: وقتي خبر او را از آنها پرسيدم گفتند، پدرم

هيچ چيز از خود باقي نگذاشته و حال آن كه پدرم مال فراواني به همراه داشت و ما : گفتند
پليس را  �آنگاه علي . او آنها را سوگند داد و رهايشان كرد، دعوا را نزد شريح برديم
اجازه ندهند افراد  دو نفر را موظف كرد و به آنان توصيه نمود كه   فراخواند و براي هر متهم

اش را فراخواند و يكي  به هم نزديك شوند و با همديگر حرف بزنند و منشي و نويسندهمتّهم 
ه اكدام روز همر، مرا از ماجراي پدر اين جوان آگاه كن: از متّهمان را احضار كرد و فرمود

كجا پياده شديد؟ و چگونه راه را سپري كرديد؟ و به چه دليل او است؟ و  شما به سفر رفته
از دست رفت؟ و او را پرسيد كه چه كسي او را غسل داد و  مالش چگونهوفات يافت؟ و 

هايي ديگر از اين  دفنش كرد و چه كسي بر او نماز خواند و در كجا دفن گرديد؟ و پرسش
تكبير گفت و حضار نيز تكبير  �آنگاه علي ، نوشت قبيل را مطرح كرد و كاتب همه را مي

                                           
  .۲۳۹دراسات فی األهواء و الفرق و البدع ص  -١
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آنها اعتراف  دوستشان عليه ، كردند اينكه فكر مي دانستند جز گفتند و متّهمان چيزي نمي
يكي ، فرستاد يسپس بعد از آن كه متّهم اولي را از مجلس خود به جاي ديگر، است  كرده

سپس ديگري ، ديگر از متهمان را فراخواند و او را همانند دوستش مورد پرس و جو قرار داد
آنها اطالع يافت و ديد كه هر كدام  همههاي  از گفته  را به همان روال فرا خواند تا اينكه

، سپس دستور داد تا متّهم اولي را دوباره بياورند، گويد سخناني بر خالف سخنان دوستش مي
از دوستانت شنيدم به  اي دشمن خدا با توجه به آنچه : فرمود �علي ، وقتي او را آوردند

ا از مجازات نجات لجاجت و دروغگويي تو پي بردم و جز راستگويي هيچ چيزي تو ر
، او تكبير گفتند سپس فرمان داد او را به زندان ببرند و تكبير گفت و حضّار همراه ، دهد نمي

آنان اعتراف كرده هيچ شكي به   وقتي دوستان او وضعيت را ديدند در اينكه دوستشان عليه
او  سپس ، كرد يكي ديگر از آنها را فراخواند و او را تهديد �آنگاه علي ، خود راه ندادند

سپس همه را ، آنها كردند ناخوشنود بودم اي اميرالمؤمنين سوگند به خدا از كاري كه: گفت
فراخواند و آنها اقرار كردند و داستان را تعريف كردند و بعد آن يكي را كه در زندان بود 

ت اند و تو را چيزي جز راستگويي نجا دوستانت اعتراف كرده: فراخواند و به او گفتند
اقرار كرد و آن وقت علي ، آنچه كه دوستانش اقرار كرده بودند  او به همه آنگاه ، دهد نمي
  1. اش را نيز از آنان گرفت اموال مقتول را از آنها پس گرفت و ديه �

اين داستان حاوي مفاهيم و رهنمودهاي زيادي است كه براي محققين مفيد است و 
  .2اند ن و افراد پليس وجود داشتهنشانگر اين است كه در زمان علي زندا

امير المؤمنين در كوفه زنداني ساخت و آن را نفاع ناميد كه ساختمان آن خيلي محكم  
سپس آن را منهدم كرد و به جاي آن زنداني ديگر ، آمدند نبود و زندانيان از آن بيرون مي

يان را در ناميد و مخارج و خوراك و پوشاك زندان 3)پاكسازي(ساخت و آن را مخيس 
  .4كرد  زمستان و تابستان فراهم مي

هايي داشت كه برخي از آنان  سرباز و پليس �همچنين اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 
و معقل بن قيس الرياحي و مالك بن ، بن عباد ابوالهياج اسدي و قيس بن سعد: عبارتند از

مره خزاعي و يكي از بن ساريه بن  واصبغ بن نباته مشاجعي و سعيد، خبيب يربوعي
                                           

  .۴۹الطرق احلکيمة ص  -١
  ۱۰۷دکرت منر احلميدانی ص ، والية الشرطة فی االسالم -٢
از روی هـدف چنـني نامگـذاری شـده بـود زيـرا نـافع  بلکه، و بی حساب و کتاب نبود دميیاين نامگذاری به صورت  -٣

  .يعنی سودمند و خميس يعنی پاکسازی
  .۱۰۸دکرت منر احلميدانی ص ، والية الشرطة فی االسالم -٤
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هاي اجتماعي پليس كمك كردن به نيازمند و رسيدن به داد ستمديده و نيز راهنمايي  وظيفه
فرد گمشده و سرگردان و خوراك دادن به مستمندان و كمك و مهرباني و ديگر 

  .دش براي رضاي خداوند انجام ميهاي انسان دوستانه بود كه  همكاري
 ردد كه نيروهاي امنيتي در عصر خلفاي راشدين نقش مهميگ از اينجا براي ما روشن مي

گرچه ، اند و نقش منحصر به بخش امنيتي نبوده ايفا كرده  به جامعه در ارائه خدمات عمومي  
  . بخش امنيتي اهميت زيادي دارد

  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  چهارمفصل 

و  �ي در عهد علي بن ابي طالب ئمؤسسه مالي و قضا
  بخشي از اجتهادات فقهي او

  

 :اين فصل شامل سه مبحث زير مي باشد
  مؤسسه مالي: اولمبحث 

  ي قضائي مؤسسه: مبحث دوم
  �طالب اميرالمؤمنين علي بن ابي فقه: مبحث سوم

  



 



 
  مبحث اول

  مؤسسه مالي

به وجود   كري در سياست مالي دولت اسالميتغيير قابل ذ �در دوران علي بن ابي طالب 
برگشت،  سي يكسان بخشيدن در دوران ابوبكر به شيوه �اميرالمؤمنين علي  نيامد جز اينكه 

داد، از اين رو او به همان  كسي را در اين مورد از كسي برتر قرار نمي �بنابراين علي  1
  .2بخشيد بخشيد، به موالي هم مي اندازه كه به سادات مي

جمع آوري خراج در بعضي از شهرها به خود واليان سپرده شده بود، قيس بن سعدبن 
اشتر نخعي را به  �مسئول خراج مصر بود و همچنين وقتي علي  –فرماندار كل  –عباده 

او عالوه بر فرماندار   آيد كه عنوان والي مصر مقرر كرد، از خطاب ايشان به اشتر چنين بر مي
گرفت، كه موجب بهبود  اي ماليات مي از مردم به اندازه آنجا بود كه  كل بودن، مسئول خراج

گرديد، زيرا درست و به جا بودن ماليات و درستكاري مردم موجب صالح  وضعيت آنها مي
شود و اصالح و درستي مردم جز از طريق اصالح ماليات امكان پذير  و بهبودي ديگران مي

و خراج دهندگان هستند و بايد نگاه و توجه تو به  ي خراج نيست، چون مردم همه عيال سفره
آبادي زمين بيش از توجه به گرفتن خراج باشد، چون بهبودي وضعيت و خراج با آباد بودن 

كند و  يابد و هر كس بدون آباد كردن خراج و ماليات بگيرد به شهر زيان وارد مي تحقق مي
سامان نخواهد يافت، اگر مردم از گرداند و كار او جز مدت كوتاهي  مردم را هالك مي

ها يا كمبود آب به تو شكايت  سنگيني خراج و يا از مشكل و انقطاع آب و غرق شدن زمين
ها و زمينهاي  كردند، از مقدار خراج كم كن تا كار آنها درست شود چون در مورد آبادي

صاحبان آن رود و بدان كه ويراني زمين به سبب فقير شدن  كشاورزي هر نوع احتمال مي
است و صاحبان آن به خاطر چشم دوختن واليان به ثروت اندوزي و گمان بد در مورد باقي 

  3. ماندن و پند و عبرت نياموختن است
كرد و  به خراج به عنوان منبع اساسي اقصاد در آن وقت نگاه مي �امير المؤمنين علي 

اطراف معروف بود و  ه و زير نظر داشتن عامالنش در هم تدر مراقب سسخت گيري علي 
كرد و  در آن خيلي دقت مي �امير المؤمنين علي  بودند كه   خراج و امور مالي از امور مهمي

                                           
  ۳/۱۱االستيعاب  -١
  ۴۶دکرت علی شرفی ص ، علی بن ابی طالب -٢
  ۱۶۳-۲/۱۵۳الوالية علی البلدان  -٣
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فرستاد تا از احوال عامالن  و مراقب و بازرس مي گربدين خاطر افرادي را به عنوان نظاره
د اختيار تام هاي تحت كنترل خو ها در بيت المال حوزه فرمانداران شهر1خودش مطلع باشد

داشتند و والياني كه بيت المال در دست آنها بود و عامالن جمع آوري خراج به طور مستقيم 
در زمان همه خلفا از بيت المال در راههاي شرعي و مصالح منطقه و در امور جهاد و 

كردند و همچنين  كشورگشايي و حقوق سربازان و ديگر امور مربوط به جهاد خرج مي
اينكه   به اضافه 2.پرداختند المال مي مخارج عامالن و كارمندان شهر خود را از بيتفرمانداران 

ها و نهرها آن را صرف  ها و چشمه ها و حفر قنات در امور عمراني از قبيل ساختن پل
  3.كردند گرفتند، در آنجا خرج مي از شهر خود مي كردند و اينگونه مالياتي را كه  مي

گرديد، واليان به عنوان  بيت المال از فرمانداري كل جدا ميهرگاه سرپرستي خراج يا 
ها خرج كنند  از بيت المال براي اين آباداني خواستند كه  فرمانداران كل از مسئولين خراج مي

نمودند و  ها تعيين مي و يا اينكه فرمانداران عامالن مخصوصي را جهت اجراي اين پروژه
پرداختند و اينگونه حتي اگر  هاي كار و ساماندهي را مي ي فرمانداري هزينه عامالن از خزانه

شد، بازهم در  از والي سلب مي 4-به تعبير برخي از پژوهشگران -مسئوليت ماليات گرفتن 
  .گرديد هاي جهاد و عمران از طريق واليان و فرمانداران تأمين مي بسياري مواقع هزينه

فرمانداران و حكام بايد اموال را در اند كه  بعضي از فقها به اين مطلب گوشزد كرده
راستاي منافع و مصالح مسلمين خرج نمايند و نبايد اموال و پولها را راكد كرد، زيرا بلوكه و 

اگر براي مصالح مسلمين  ،اند از راه درست اندوخته شده  راكد كردن سرمايه و پولهايي كه
 ،قها بلوكه كردن اموال ملي راصرف نشوند، جمع آوري و اندوختنشان ظلم است، بنابراين ف

  5.كنندميستم و كوتاهي از جانب والي و كارگزاران محسوب 
همچنين بايد دانست كه ماليات و در آمدهاي هر شهري بايد در آن صرف گردند، از اين 

دادند مگر آنكه  انتقال نمي ها را به مدينه پايتخت يا كوفه  رو فرمانداران اموال و سرمايه

                                           
  ۱۵۵النظريات املالية فی االسالم ص ، ۲/۹۸الوالية علی البلدان  -١
  ۱/۳۹۳الرتاتيب االدارية کتانی  -٢
  ۲/۹۸الوالية علی البلدان  -٣
  ۲/۹۹الواالية علی البلدان ، ۱۵۷النظم املالية فی االسالم ص  -٤
  ۴۳فتحی عثمان ص ، اصول الفکر السياسی االسالمی -٥
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و ترديدي نيست كه نظم و ترتيب دقيقي كه خلفاي  1گرديد،  اطق آنها برآورده مينيازهاي من
براي امور مالي و در آمدهاي داخلي و خارجي دولت  �راشدين به خصوص عمر

اتخاذ كردند، ترتيب و راهبردي جديد بود و همچنين آنان از تجربه هاي گذشتگان  اسالمي
همه جوانب امور مالي در اين دفاتر  كه ،ايجاد كردندها و دفترهايي  ناستفاده كردند و ديوا

ام، براي اطالع  به تفصيل سخن گفته �در مورد مؤسسه مالي درعهد فاروق  و شد، كنترل مي
. مراجعه كنيد 2)فصل اخلطاب فی سرية امري املؤمنني عمر بن خطاب(توانيد به كتابم  بيشتر مي

است تا  كوشيده ) تاريخ عرب(ر كتابش د) فيلپ(برخي از خاورشناسان و از آن جمله 
هاي دولت كم اهميت جلوه دهد، او  كارنامه خلفاي راشدين را در تنظيم و ترتيب دارايي

هاي زمان او  ثار سوء قحط ساليآ رسيد كه مي سدر حقيقت اخبار زيادي به عمر: گويد مي
تي بر اساس تجربه ها و اوضاع نياز به تأسيسا كههايي پديد آمده بود و زمينه ،نمود را بازگو مي

كردند و  هايي كه خلفاي گذشته و فرمانداران جمع آوري مي جديد داشت و ماليات و سرانه
اصول جمع آوري آن و سياست مالي دولت اهميت و تأثير زيادي در حل مشكالت نداشت، 

و هاي اداري بيزانس را در مصر و سوريه باقي گذاشت  اسالم اساس حكمفرمايي و نظم
همچنين فرمانروايان در شهرهاي فارس به فكر تغيير اصول حكومت محلي نيفتادند و فاتحان 
ماليات را طبق وضعيت و طبيعت مناطق و به مقتضاي اصول رعايت شده در دوران 

و اين را كه سرزميني به زور  ،گرفتندميهاي منقرض شده پيشين بيزانسي و فارسي  حكومت
دادند و قانوني كه  لمت آميز به دست آنها افتاده را معيار قرار نمييا به صورت مسا  فتح شده

  3.عمر ايجاد كرده بود را راهبر خويش قرار ندادند
خراج مناطق با زور فتح شده را  استنباط ميكرده ،  سنويسنده نسبت به نصوصي كه عمر

م مخالفت داشتند و در بدو با اين نظا شو اين كه چگونه  بعضي از صحابه،  را ناديده گرفته
  .4پس از بحث و تبادل نظر بر آن موافقت كردند را ذكر نكرده

آيد كه  از آن چنين بر مي محمد ضياء الدين ريس براساس نصوص تاريخي موثقي كه 
اساس است، در صدد رد آنها بر آمده و متذكر شده كه مسلمين و  اين ادعاي مستشرقين بي 

                                           
  ۹۹قطب ص ، ن عفانالسياسة املالية عثمان ب -١
موالنا عبداهللا ريگی امحدی به فارسی ترمجه شده، و در انتشارات حرمني به  کتاب مذکور توسط برادر عزيز و گرامی  -٢

  .است چاپ رسيده
  ۱/۲۲۸تاريخ العرب فيليپ حتی  -٣
  ۲/۱۰۰الوالية علی البلدان  -٤
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گذاشتند بلكه فقها  رد و آنچه ديگران پديد آوردند، فرق ميايجاد ك سفقها بين آنچه عمر
  1.اند تفصيالت دقيقي ارائه كرده سدر مورد قضاياي ماليات و خراج در عهد عمر

بايد دانست كه عادت مستشرقين و پيروانشان بر اين است كه بزرگان اسالم را مورد 
ي از امت به مستشرقين با ديد احترام افراد عيبجويي و انتقاد قرار دهند، اما مشكل اين است كه

  . كنند و تقدير نگاه مي
هاي داخلي در دستگاههاي  به علّت جنگ و كشمكش �دولت در دوران خالفت علي 

اين  و منصب خالفت تحت تأثير قرار گرفت كه  مختلفي همچون مؤسسات مالي و نظامي
خدا در اين مورد به تفصيل سخن امور در از بين رفتن خالفت راشده نقش داشتند و به اميد 

  . گفته خواهد شد

                                           
  ۱۳۶ -۱۳۱اخلراج و النظم املالية للدولة االسالمية ص  -١



 
  مبحث دوم

  ي قضائي  مؤسسه

شهيد شد و به  سزماني زمام حكومت را به دست گرفت كه عثمان �اميرالمؤمنين علي 
دنبال آن حوادثي به وقوع پيوست كه در صف مسلمين شكاف ايجاد كرد، رويارويي با اين 

مهمترين دغدغه خاطر  و ه ميان امت پديد آمده بود،حوادث براي جبران و پيوند شكافي ك
مانع اهتمام او به  �رفت، اين كشمكش خونين در دوران علي اميرالمؤمنين به شمار مي

فرماندار عصر بود  �علياز سوي   ايشان به اشتر نخعي كه 1ي دستگاه قضايي نشد و نامه
ن فرد رعيت خويش را براي قضاوت بهتري: گويد او در اين نامه مي. نشانگر اين واقعيت است

و شاكيان و  ،شود مانده نميو در حل امور در، برتر و بهتر استانتخاب كن كه نزد تو از همه 
كند و هرگاه حق را بداند از روي آوردن به  اشتباه نمي و پيوسته  ،كنند خصوم با او دعوا نمي

ار است، از شبهات بيش از ورزد و از درك بااليي بر خورد ورزد، طمع نمي آن دريغ نمي
و كمتر از مراجعه  ،نمايد نمايد و بيش از همه به دليل و برهان استناد مي ديگران دوري مي

شود و تا روشن شدن امور از همه بردبارتر و صبورتر است، در حكم از  دعواگران خسته مي
د و گول زدن او تر است و نيز بايد فردي باشد كه تعريف و تمجيد او را فريب نده همه قاطع

همواره قضاوت او را زير نظر داشته باش و به او آنقدر حقوق بده كه نيازي  ،را منحرف نكند
داشته باشد كه ديگر خاصان تو  به مردم نداشته باشد و بايد نزد تو چنان جايگاه و مقامي 

  2.از مردان پيش تو ايمن باشد  نداشته باشند تا اينگونه
با رعايت فرامين الهي انصاف را پيشه كن و با مردم : (است  آمده همچنين در اين نامه  

ات بايد با مردم رفتاري عادالنه داشته باشند و هر  منصفانه و عادالنه رفتار كن و نيز خانواده
فردي از رعيت تو كه با او دوست هستي بايد با مردم منصفانه رفتار نمايد، اگر چنين نكني 

بندگان خدا ستم نمايد، خداوند دشمن و طرف دعواي او خواهد اي و هر كسي بر  ستم كرده
شكند و دشمن  بود و هر كسي كه خدا طرف دعوايش باشد دليل و جهت او را در هم مي

آنچه بيش از هر چيزي سبب . از ستم دست بكشد يا توبه نمايد خدا خواهد بود مگر آن كه

                                           
  ۱/۳۷۹وقائع ندوة النظم االسالمية  -١
  ۲/۱۰۳ شرح ج البالغه به نقل از نظام احلم قامسی -٢
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شود، ظلم و ستم است، چون  مينابودي و از دست رفتن نعمت الهي و عذاب سريع الهي 
  . 1شنود و در كمين ستمگران است خداوند دعاي ستمديدگان را مي

است و هر   بينيم كه در اين نامه به صفات قاضي و نيز حقوق و وظايف او اشاره شده مي
در مصر ) هجري 40(به كارگزار خود در سال �اميرالمؤمنين علي  كس در مطالبي كه
ها هيچ ارتباطي با  شود كه تا آن زمان عرب آن تعهدات شگفت زده مينوشت تأمل كند، از 

كند كه چگونه عقل و  هاي ديگر نداشتند و هر كس در اين نامه تأمل كند تعجب مي تمدن
شكافد و امور حكومتي را در  كند، مفاهيم را مي خرد مسلمان كه در پرتو نور خدا نگاه مي

امروزه   بسيار بهتر از دستورها و قوانيني است كهاي كه  دهد به گونه جاي خود قرار مي
  2.كنيم مشاهده مي

اميرالمؤمنين در خصوص رفتار عادالنه با رعيت و ستم نكردن به مردم، بعدها  اين ديدگاه
  3.اساس تنظيم دادرسي در دادسراها قرار گرفت

خط مشي قضائي و قانونگذاري در عهد خلفاي راشـدين و منـابعي كـه    :اول 
  كردند مي استناددر آن وقت بدان  صحابه

به هنگام وقايع و قضايا در  شاي است كه خلفاي راشدين و صحابه منظور از خط مشي، شيوه
كردند، در  ها احكام شرعي را جستجو مي خود با در پيش گرفتن آن شيوه حيات علمي

شيوه  را بر اين شو تربيت يافتن در دامان ايشان اصحاب صحقيقت همراهي با پيامبر 
  . رهنمون كرده بود

و بررسي ) �ابوبكر و عمر و عثمان (هاي ما  با بررسي دوران خلفاي راشدين در كتاب
آمد، يا  اي پيش مي كنيم كه هرگاه براي آنها واقعه در اين كتاب، مالحظه مي �دوران علي 

صورتي كه  كردند و در نياز به قضاوت و داوري كردن داشتند، ابتدا به كتاب خدا مراجعه مي
يافت و در غير اين صورت  يافتند، قضيه پايان مي در قرآن دستور شرعي براي آن حادثه را مي

يافتند به رأي و  كردند و اگر در سنّت راه حلي براي آن نمي مراجعه مي صبه سنّت پيامبر 
مايي ها پس از گرده اغلب اين رأي بينيم كه  كردند و مي حكم مي - به معناي وسيع آن  - نظر 

                                           
  ۲/۵۵۹منبع سابق  -١
  ۲/۱۰۴ نظام احلکمة قامسی -٢
  ۲/۵۶۰منبع سابق  -٣
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شد، به خصوص اگر موضوع مورد بحث مربوط به امور همگاني دولت  ارائه مي و مشاوره 
   .بود

در مدينه، جمع آوري نظر خواهي از آنان را آسان  شبزرگان صحابه و سخاوت جود
كرده بود و نتيجه رايزني جمعي آنها بعداً اجماع نام گرفت و آنها از قياس نيز بهره 

يار و محور قانون گذاري بود و بهترين دليل براي وجود اين برنامه گرفتند، مصلحت مع مي
آمدند، او ابتدا به  هرگاه دعواگران نزد ابوبكر مي: گويد سخن ميمون بن مهران است كه مي

يافت بر اساس آن ميان آنها قضاوت  كرد، اگر در كتاب خدا چيزي مي كتاب خدا نگاه مي
چيزي به  صو در مورد آن موضوع از سنّت پيامبر  يافت كرد و اگر در كتاب خدا نمي مي

يافت،  كرد و اگر در سنّت مربوط به آن چيزي نمي خاطرش بود، بر اساس آن داوري مي
كرد و با آنها در مورد آن موضوع به رايزني  سران و برگزيدگان مردم را جمع مي

  .1كرد  كردند به آن حكم مي پرداخت و وقتي آنها بر امري اجماع مي مي
پرداخت در مورد اينكه  يافت، به بررسي مي نيز اگر در قرآن و سنّت چيزي نمي سعمر

يافت طبق قضاوت ابوبكر  يا نه، اگر مي  در چنين موضوعي قضاوتي كرده سآيا ابوبكر 
خواند و وقتي آنها بر امري  نمود و در غير اين صورت سران مسلمين را فرا مي قضاوت مي

  . كرد مان قضاوت مينمودند به ه اتفاق مي
از امروز به بعد اگر براي قضاوت نزد كسي : روايت است كه گفت ساز ابن مسعود

اي به او عرضه شد كه در  مراجعه كردند بايد بر اساس كتاب خدا قضاوت نمايد و اگر مسئله
در مورد آن قضاوتي نكرده بود، آنگونه قضاوت  صكتاب خدا وجود نداشت و پيامبر 

اي پيش آمد كه در  اند و اگر مسئله لحان در چنين موضوعي قضاوت كردهنمايد كه صا
كتاب خدا و سنّت پيامبر و قضاوت صالحان وجود نداشت، بايد طبق نظرش اجتهاد نمايد و 

ترسم، چون حالل و حرام مشخص و روشن هستند و در ميان  نظرم اين است و من مي: نگويد
يقين  چه در آن شك داري رهايش كن و به آنچه آن در امور متشهبي وجود دارند، پس آن

 سما در سخن از مرجعيت عالي در دولت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 2داري عمل كن، 
 ششود كه صحابه او كوشيده بر همين شيوه گام بردارد و از اين روايات روشن مي گفتيم كه 
روي آوردن به رأي به معناي  هاي قانونگذاري و قضايي خود قبل از ها و شيوه در برنامه

                                           
و  ۱۰/۱۱۴السـنن الکـربی بيهفـی ، راويان آن موثوق انـد جـر جعفـربن برقـان کـه صـدوق اسـت ۱/۵۸ سنن الدارمی -١

  ۱۳/۳فتح الباری ، است ناد آن را صحيح دانستهابن حجر اس
  ۱/۶۲اعالم املوقعني  -٢
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ها  اند، دوست داريم تأملي در اين روايت به قرآن و سنّت مراجعه كرده 1ي كلمه گسترده
  : هاي ذيل را از آن استنباط كنيم داشته باشيم تا نتيجه

اتفاق نظر داشتند، چون آنها مراحل اجتهاد و فقه خود را  همه بر اين شيوه  شصحابه - 1
كردند و سپس قبل از به كارگرفتن رأي جمعي به سنّت مراجعه  ا آغاز ميابتدا از كتاب خد

  . نمودند و قياس پس از اجماع قرار داشت مي
در اين روش داشت و اين نقش بعد از نصوص به طور  ي قضايي نقش مهمي سابقه - 2

 . مستقيم مؤثر بود
است كه به  كند، اين ي قضايي جلب توجه مي اموري كه در اين شيوه از جمله  - 3

به رايزني و مشاوره  ش، فقط با كساني از صحابهبخصوص ابوبكر صديق و عمر فاروق
پرداختند كه در مدينه حضور داشتند و هيچ دليلي وجود ندارد كه نشانگر اين باشد آنها  مي

صحابه هاي خارج از مدينه را به قصد مشاوره در امري اجتهادي به مدينه فراخوانده باشند و 
شد و نيازي به  اجماع با كساني از صحابه كه حاضر بودند منعقد مي دليل است بر اينكه اين 

  .2است رأي كساني كه حضور نداشتند، نبوده
 شي قانونگذاري و قضاوت خلفاي راشدين و صحابه با توجه به آنچه در مورد شيوه 

يه به آنها عرضه آمد، يا قض گردد كه هرگاه مشكلي براي آنها پيش مي گفته شد، روشن مي
حلي  كردند و اگر براي آن موضوع در قرآن راه شد، بالفاصله به قرآن مراجعه مي مي

يافتند از رأي به  كردند و اگر در سنّت هم راه حل آن را نمي يافتند، به سنّت مراجعه مي نمي
 هاي جمعي آنان گرفتند و نظريه ي كلمه؛ خواه رأي فردي يا جمعي كار مي معني گسترده

وجود  صاجماع منبعي است كه بعداً پديد آمد و در دوران پيامبر. شود اجماع ناميده مي
از آنجا كه جمع آوري . رود نداشت و بعنوان سومين منبع بعد از قرآن و سنّت به شمار مي

معين به داليل زيادي هميشه ميسر  به منظور رايزني و اتفاق نظر بر حكمي  شهمه صحابه
كردند و قرآن و  به صورت فردي از رأي در فتوا و قضاوت استفاده مي شبهنبود، ناچار صحا

سنّت را معيار و اساسي براي آراي فردي و جمعي خود قرار داده بودند و بر اساس فهم 
. كردند از مقاصد شريعت داشتند كه دفع مفاسد و جلب منافع است اظهار نظر مي عميقي كه 

                                           
 ۱۵۳ضوابط و تنبله ص : اسالمی االجتهاد فی الفقه -1
  .۱۵۳ضوابطه و مستقبله ص  : االسالمی االجتهاد فی الفقه -٢
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امده بود، حكم آن را از روح نصوص استنباط حوادثي كه در مورد آن نص صريح ني
از قياس به عنوان  صآنها از دوران پيامبر . كردند كردند و به ظاهر نصوص قضاوت نمي مي

ي قياس بعد از اجماع قرار دارد،  كردند و رتبه منبع چهارم تشريع و قانونگذاري استفاده مي
 1.است گر چه قبل از اجماع وجود داشته 

اند عبارتند  كرده كرام با استناد به آن قضاوت مي شاي راشدين و صحابهمنابعي كه خلف
  :از

ها و  ي رسالت و نور ديده اساس و سرچشمه حكمت و معجزه  قرآن كريم كه - 1
  .رساند هاست و تنها راهي است كه به خداوند مي بصيرت

 عليه و سلم از طريق صحيح از پيامبر صلي اهللا  شود كه سنّت كه به چيزهايي گفته مي - 2
  اند  نقل شده

اجماع و بايد به استناد نصي از كتاب و يا از سنّت و يا بر اساس قياس صورت گرفته  - 3
  .باشد
  .قياس - 4

بنابر مصلحتي كه در نظر گرفتن آن واجب بود و يا به  شخلفاي راشدين و صحابه كرام
اجتهادشان در مواردي كه كردند، بنابراين  صادر مي  خاطر دفع فساد براي وقايعي احكامي

  2.نص وجود نداشت زمينه وسيعي براي پاسخگوي نيازهاي و منافع مردم داشتند

  هاي قضاوت در دوران خلفاي راشدين ويژگي: دوم 
كه نماد اساس و  صقضاوت در دوران خلفاي راشدين بعد از قضاوت در دوران پيامبر

د و قضاوت در عهد خلفاي راشدين است در مقام دوم قرار دار هاي قضاوت اسالمي ريشه
نماد ساختار قضايي كامل و از سويي نماد تنظيم فراگير بود و از طرفي ديگر ارائه دهنده 

هاي پس از آن به شمار  و نمونه و الگويي براي دوره سيماي درخشان قضاوت اسالمي 
راشدين هاي قضاوت در دوران خلفاي  ترين ويژگي توان به اختصار به مهم رود، مي مي

  : اشاره كرد كه عبارتند از  اينگونه
بود، به  صي قضايي دوران پيامبر  ي شيوه قضاوت در دوران خلفاي راشدين، ادامه - 1

و الگويي بود كه با تأسي و پيروي از آن قضاوت  ،شد اين صورت كه بدان پايبندي مي
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ي  و اعتماد بر انگيزهو با گسترش تربيت ديني و ارتباط با ايمان و عقيده  ،گرفت صورت مي
ديني و سادگي در ارائه دعاوي و طي كردن مسير قضايي و كوتاه بودن تشريفات و كم بودن 

ها و حسن  ها و شهر ها؛ با توجه به گسترده بودن قلمرو دولت و تعدد ملت دعاوي و كشمش
در  در حقيقت قضاوت .شدنظر گرفته مي مورد آنها در انتخاب قاضيان و وفور شرايط در

  .بود صدوران خلفاي راشدين امتداد فرآيند قضايي عصر پيامبر 
سيماي درست و راستين و سالم قضاوت  شقضاوت در دوران خلفاي راشدين - 2

است و  است، از اين رو همواره مرجعي براي پژوهشگران و مورد نظر فقها بوده  اسالمي 
عي براي احكام شرعي و احكام قضايي و تنظيم قضايي در دوران خلفاي راشدين منب

است و همه علماء و مذاهب بر اين اتفاق  ادوار بوده  اجتهادات قضائي و آراء فقهي در جمله 
ائمه در مورد حجت   اينكه دارند، با اينكه در جزئيات و تفاصيل اختالف دارند، از آن جمله 

حديث و تاريخ  بودن قول صحابي اختالف دارند، چنان كه در علم اصول فقه و علم مصطلح
  .است و در اين مورد بحث خواهد شد تشريع ذكر شده 

و بعضي از فرمانداران شهرها در كنار حكومت امر قضاوت را نيز  شخلفاي راشدين - 3
  به عهده داشتند، همانگونه كه خود و كارگزارانشان اهتمام خويش را به دادرسي افرادي كه

  .رد اتهامات كاركنان دولت معطوف داشتندكردند و قضاوت در مو ادعاي ستمديدگي مي
تعيين كردند كه فقط به امور  انيدر اكثر شهر و سرزمينها قاضي شخلفاي راشدين - 4

قضاوت بپردازند و براي اولين بار به صورت اصولي و بعنوان دستگاه قضايي از بقيه 
قضات  و فرمانداران در شهرهاي بزرگي كه در آن ،يدنددستگاههاي حكومت جدا گرد

تعيين شده بودند تسلطي بر ُقضات نداشتند، در حالي كه در ديگر شهرها فرمانداران هم 
كردند و  ي راشد فعاليت مي قضاوت و هم فرمانداري را در اختيار داشتند، وزير نظر خليفه

  . گرفتند مورد بازخواست او قرار مي
مستقيم به  رن آنان به طوقُضات در دوران خلفاي راشدين همه مجتهد بودند، بنابراي - 5

كردند و اگر در  دات خود عمل مياكردند و بر اساس اجته نصوص قرآن و سنّت مراجعه مي
يافتند، با الهام از قضاوت گذشتگان بر اساس اجتهاد خود و  قرآن و سنّت حكم قضيه را نمي

  . نمودند رايزني با علماي معاصرشان اقدام به صدور حكم و رأي مي
ي قضايي پيش از خود؛ منابع  به شيوه شي التزام و پايبندي خلفاي راشدين هدر نتيج - 6

: جديدي براي قضاوت در دوران خلفاي راشدين پديد آمد، احكام قضائي عبارت بودند از
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و رأي اجتهاي به همراه رايزني و  ،قرآن و سنّت شريفه و اجماع، قياس، سوابق قضايي
  .مشورت

 بنظيم دقيق اداري قضائي تكميل يافت و عمر و عليدر دوران خلفاي راشدين ت - 7
هاي جاويدان و معروفي براي قاضيان و واليان براي تنظيم امور قضايي و قانون را توضيح  نامه

ي قضاوت را برايشان فرستادند و به دنبال آن خودشان هم عهده دار قضاوت  دادند و شيوه
پرداختند و از احوال و  به تبادل نظر مي شدند و مراقب ديگر قاضيها هم بودند و با آنها

خواستند كه قضاياي مشكل و مهم را مورد تجديد  پرسيدند و از آنها مي هايشان مي قضاوت
پر رونق و در اوج خود بود و در زمان عثمان  �نظر قرار دهند، اين ويژگي در دوران عمر

ها و بروز  يش فتنهبه علت افزا �اندكي از شكوفايي آن كاسته شد و در دوران علي
ي شام و اطراف آن، و نابساماني امور و  هاي استقالل در منطقه هاي داخلي و آغاز نشانه جنگ

  .تعدد قدرت، اين ويژگي ضعيف گرديد
اغلب ويژگيهاي قاضي عام و فراگير بود و از صالحيت گسترده برخوردار بود و در  - 8

ي اصلي تخصص داشتن قاضي  ان هستهاجراي احكام، آزادي كامل داشت، اما در اين دور
در كارش نهاده شد و ُقضاتي براي بررسي قضاياي كوچك و ساده تعيين گرديده، همان 
طور كه ُقضاتي براي وقايع مهم و بزرگ تعيين شدند و خلفاي راشدين اغلب خودشان 

كردند  ميكردند و بعضي از فرمانداران نيز اين كار را  قضاياي جنايات و حدود را بررسي مي
ي منوره و كوفه و بصره و  و در اين دوران در شهرهاي بزرگ و مناطق وسيع همچون مدينه

يمن در يك شهر چند قاضي منصوب گرديد و اضافه بر آن در زمان خلفاي راشدين براي 
  .اولين بار براي ارتش و نظاميان قاضي تعيين شد

آنچه مطابق با قرآن و سنّت بود  احكام قضايي زير نظر بودند و صدر دوران پيامبر - 9
ادامه  شد، در دوران خلفاي راشدين اين شيوه  شد و آنچه بر خالف آن بود رد مي تاييد مي

  1.يافت و بيش از پيش مورد تأكيد قرار گرفت 
در دوران خلفاي راشدين به صورت منظم براي ُقضات حقوق و دستمزد تعيين شد و  -10

و دادگاهها تشكيل شدند و زندانهايي براي حبس مجرمان ساخته يافت   دستگاه قضايي توسعه
 �شد، در اين دوره بود كه براي اولين بار افرادي از بزرگان صحابه همچون ابن عمر 

از ابن عمر خواست كه منصب قضاوت  سپذيرفتن مسئوليت قضاوت امتناع ورزيدند، عثمان
سار بن ضنّه خواست كه مسئوليت از كعب بن ي سرا قبول كند، اما او نپذيرفت و عمر
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او براي چند روزي آن را قبول  اند كه  قضاوت در مصر را بپذيرد، اما او امتناع ورزيد و گفته
  1.كرد، سپس استعفا داد

تشريفات دادرسي در عهد خلفاي راشدين ساده و اندك بودند و از شنيدن دعاوي  -11
كشيد و آداب قضاوت از  آن طولي نمي تا اقامه شهود و اثبات و تا صدور حكم و اجراي

قبيل حمايت از ضعيف و ياري مظلوم و برابر نگاه كردن به طرفين و اقامه حق و شريعت بر 
شد اگر اطرافيان با ميل  شد، رعايت مي امير يا والي صادر مي ي مردم حتي اگر حكم عليه  همه

راي احكام را به عهده داشت گرفتند، اغلب قاضي خود اج خود اجراي احكام را به عهده نمي
شد، اما در دوران خلفاي راشدين نظمهاي  و بعد از صدور حكم بالفاصله حكم اجرا مي

براي قاضي منشي انتخاب كردند و در  سجديدي در قضاوت ترتيب داده شد، در زمان عمر
اندازي شد و تحقيق و  دوران عثمان براي كمك به قاضي و والي و دستيار و پليس راه

تحول يافت و پيشرفت يافت و او بين شهود براي رسيدن  �ژوهش جنايي در دوران عليپ
  2.به حق و كشف حقيقت قضيه فرق گذاشت، تا جايي كه ضرب المثل قرار گرفت

  �هاي علي بن ابي طالب مشهورترين قاضي: سوم
ها به بعضي از ُقضاتي را كه شايستگي و صالحيت آن سامير المؤمنين علي بن ابي طالب

اثبات رسيده بود و قبل از او بر مسند قضاوت بودند را باقي گذاشت و قاضيان فرمانداران 
  :ديگري نيز تعيين كرد، از جمله قاضيان اميرالمؤمنين افراد ذيل هستند

اميرالمؤمنين او را همچنان به عنوان قاضي كوفه باقي  ُشريح بن حارث قاضي كوفه كه - 1
  3.دگذاشت سپس او را عزل كر

 ساو را به عنوان قاضي در كوفه تعيين كرده بود و علي سابوموسي اشعري كه عثمان - 2
  4.او را همچنان نگه داشت سپس عزلش كرد

  . عبيداهللا بن مسعود والي و قاضي يمن - 3
  .عثمان بن حنيف قاضي بصره - 4

                                           
  ۱۶۰منبع گذشته ص  -١
  ۱۶۰تاريخ القضا فی االسالم ص  -٢
 ۲/۲۲۷اخبار القضاة  -٣
  ۱۴۹تاريخ القضاء فی االسالم ص  -٤
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آن جا قيس بن سعد را به عنوان قاضي مصر تعيين كرد، وي شاهد فتح مصر بود و در  - 5
اي را كشيد سپس اميرالمؤمنين او را عزل نمود و به جايش محمدبن ابي بكر را  نقشه خانه
  1.تعيين كرد

  . عماره بن شهاب به عنوان قاضي كوفه - 6
وي به عنوان ) هـ 37(مدينه منصوب نمود و در سال  قثم بن عباس را به عنوان قاضي - 7

  .2قاضي مكه و طايف تعيين شد
يربوعي را  را به عنوان قاضي خراسان و پس از او خليد بن قره ره مخزوميجعده بن هبي - 8

  3منصوب كرد 
دولي قاضي  دوالي و فرماندار بصره بود و ابواالسو �عبداهللا بن عباس از سوي علي  - 9

بر اساس روايتي ديگر عبداهللا بن عباس عبدالرّحمن بن يزيد حداني را . آن جا مقرر شده بود
بصره منصوب كرد، او برادر ناتني مهلب بن ابي صفره بود و در دوران علي بن بعنوان قاضي 

تا مدتي قضاوت آن جا را به عهده داشت تا  �ابي طالب قاضي بصره و در دوران معاويه 
داد و در ميان  ابن عباس به مردم فتوا مي: گويد ابوعبيده مي 4.اينكه زياد آمد و او را عزل كرد

وقتي ابن عباس از بصره بيرون رفت، ابو االسود دوئلي را جانشين خود  5كرد آنها قضاوت مي
شد و وي همچنان به قضاوت  نمود و او ديگر مفتي بود و در آن روز به قاضي مفتي گفته مي

هاي زيبايي از  قضاوت. شهيد شد �ادامه داد تا اينكه در سال چهل هجري حضرت علي 
المؤمنين از مدينه به سوي بصره حركت كرد عبداهللا بن است و وقتي امير  ابواالسود نقل شده 

  6. عباس را به عنوان فرماندار مدينه مقرر كرد
آمد، او را به عنوان قاضي تعيين  كه علي وقتي به كوفه  ،سعيد بن نمران همذاني -10

نمود، سپس عزلش كرد، بعد مصعب بن زبير تا سه سال در كوفه به امر قضاوت پرداخت و 
  7.آن ابن زبير عبداهللا بن عتبه بن مسعود را به عنوان قاضي تعيين كردپس از 

                                           
  ۵/۵۸۹تاريخ طربی  -١
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سعيد همذاني را عزل كرد  �كه بعد از آن كه علي  ،عبيده سلماني محمد بن حمزه -11
قضاوت كنيد همان طور كه قضاوت : او را به عنوان قاضي كوفه منصوب نمود و به او گفت

ُشريح از همه مردم : گويد شعبي مي. يين كردميكرديد، سپس او را عزل و شريح را تع
هاي زيبايي  كرد و قضاوت دانست و عبيده در قضاوت با شريح برابري مي قضاوت را بهتر مي

نمود و با او رايزني  اعمال نمود و او از علماي معروف كوفه بود و شريح به او مراجعه مي
  1.كرد مي

و را به عنوان قاضي كوفه تعيين نمود، ا �محمدبن يزيد بن خليده شيباني كه علي -12
  2.هايي نمود در كوفه قضاوت
فرماندار هم بودند چون واليت و فرمانداري آنها عام وكلّي بود كه  �قاضيان علي

و غيره را شامل  ،فرمانروايي و اداره و اقامه حدود و امارت و قضاوت و جمع آوري صدقات
كرد كه در تعيين ُقضات دقت الزم را به  قاضا مياز واليان و فرماندارانش ت �علي  3شد مي

او به يقيين ُقضات را به فرمانداران سپرده بود كه  دهد كه  عمل آورند و اين فرمان او نشان مي
ها والي و فرماندار شهرها هم بودند، اما  در شهرهاي تابعه قاضي تعيين كنند و اغلب قاضي

است و چنين به   چنان كه گفتيم ذكر شده سشماري از قضات شهرها در دوران علي اسامي 
آنها  ي مردم عليه  آيد كه واليان و فرمانداران شهرها حق داشتند كه دعاوي مطرح شده نظر مي

از سوي خودشان به قضاوت   و پرداختن به شكايات عليه ُقضاتي كه ،را بررسي نمايند
و همچنين ، ر اولويت بوداز سوي خليفه تعيين شده باشند د پرداختند، بدون آن كه  مي

از سوي خليفه تعيين شده بودند مورد توجه بود، چون  رسيدگي به شكايات عليه ُقضاتي كه 
كردند و درِ خلفاء به  در چنين مواردي به خلفا مراجعه مي ، اما4ي كل بودند  فرمانده ارفرماند

ليه واليان بود يا كرد اين شكايت ع روي همه كساني كه شكايتي داشتند باز بود، فرق نمي
  . 5آوري ماليات يا هر كسي عليه قضات يا عليه عامالن جمع
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  ۲۹۰ص ، عبداهللا بن عثمان، قضاء امري املؤمنني -٣
  ماوردی  ۷۷االحکام السلطانية ص  -٤
  ۲/۹۳الوالية علی البلدان  -٥
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احكام صادره قبـل از او و    او درباره  و ديدگاه �اسلوب قضائي علي : چهارم
  ي قضاوت و محل قضاوت و مجاني بودن صدور حكم هاي شايسته قاضي

  باقي گذاشتن اسلوب قضاوت -1
خواست اصالحاتي را در شيره قضاوت و  مي �طالب ابي بن آيد كه علي چنين به نظر مي

ها مطابق با تحوالت جديد جامعه وارد نمايد، اما او اين كار را تا آرام شدن  اصول داوري
قضاوت كنيد همان طور : است كه گفت روايت شده �اوضاع به تأخير انداخت و از ايشان

   1.نگران اختالف هستم كرديد تا همه متحد باشيد چون من كه قبالً قضاوت مي

  احكام صادر شده قبلي را لغو نمي كرد -2
كوشيد اوضاع آرام شود، نظرش اين بود كه قاضي  به شدت مي �امير المؤمنين از آنجا كه

و  صبين پيامبر سرا كه قاضي قبل از او صادر كرده لغو نمايد و ايشان  حق ندارد حكمي
زياد شدند و عمر از آنها براي مردم  �زمان عمر ها در اهل نجران عهدنامه نوشت و نجراني

احساس خطر كرد و آنها با يكديگر اختالف كردند و نزد عمر آمدند و از او خواستند كه 
خراج را تغيير داد، سپس پشيمان شدند و عمر مالياتي بر آنها  �آنرا تغيير دهد، آنگاه عمر

نپذيرفت  �داد را فسخ نمايد ولي عمرگذاشت و آنها انكار كردند و از او خواستند كه قرار
اي اميرالمؤمنين با دست خودت نوشتي : خالفت را به عهده گرفت گفتند �و وقتي كه علي 

و من هرگز  2درست بود سكار عمر! واي بر شما: گفت سو با زبانت شفاعت نمودي، علي
  3.گيرم كرده را پس نمي سقضاوتي كه عمر

  صالحيت قضاوت -3
هاي عام و كلّي است، بنابراين بايد قاضي داراي شرايطي از قبيل عقل و  قضاوت از واليت
از شرايط واليت عام و كلّي بر مسلمين است بوده باشد و قاضي بايد چشم  بلوغ و اسالم كه 

به اموال مردم ندوزد و بردبار و شكيبا باشد و حرف مردم او را به خشم نياورد و به احكام 
آيا : علي بن ابي طالب به يك قاضي گفت. و منسوخ آن را بداندشريعت آگاه باشد و ناسخ 

                                           
  ۱۱/۳۲۹مصنف عبد الرزاق  -١
  ۱۰/۱۲۰سنن بيهقی  -٢
  ۹/۵۷املغنی  -٣
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 1اي،  هالك شدي و ديگران را هالك كرده: نه، فرمود: داني؟ گفت ناسخ و منسوخ را مي
علي به خاطر آن او را در مورد ناسخ و منسوخ پرسيد كه شناخت آن در آن زمان آسان نبود 

گاهي داشته باشد تا از مسير قضايي آنها خارج و قاضي بايد از قضاوت قاضيان قبل از خود آ
نگردد و هرج و مرج قضايي پيش نيايد و همچنين بايد قاضي از رايزني و مشاوره با اهل علم 
و خرد ناراحت نشود چون چنين مشاوره و رايزني او را از خطا در صدور احكام دور 

زبان آوردن كلمه حق درنگ  نمايد و قاضي بايد در گفتن حق جرأت داشته باشد و در به مي
اين موارد  نكند، حتي اگر حق سبب خشمگين شدن صاحب قدرت و حاكم گردد و به همه

پاكدامن، : قاضي بايد پنج خصلت داشته باشد: گويد اشاره شده كه مي �در سخن علي 
خدا از  آگاه باشد و با خردمندان مشاوره نمايد و در راه بردبار، به آنچه قبل از او اعمال شده، 

  .2اي نهراسد مالمت هيچ مالمت كننده

  محل قضاوت  -4
آمد و شد  قاضي بايد براي داوري بين متخاصمين محلي در وسط شهر را انتخاب نمايد كه 

به ُشريح قاضي فرمان داد كه در مسجد  �آسان باشد، به خاطر اين علي  به آنجا براي همه 
  4.سان باشدتا رسيدن به او راحت و آ 3بزرگ قضاوت كند

  مجاني بودن دادرسي -5
است، اساس فقه  ي عدالت بين مردم يكي از اهداف مهم دولت اسالمي اقامه از آنجا كه 

بر اين است كه بين صاحب حق و رسيدن به حقش هيچ مانعي نباشد، از اين رو  اسالمي 
هيچ مبلغي به نمايد،  اختالف آنها را حل و فصل مي  طرفين دعوا براي رسيدن به قضاوتي كه

پردازد و  هاي حاكم و دادگاه را مي هزينه پردازند، بلكه دولت اسالمي قاضي و دولت نمي
داد و وقتي او را به عنوان قاضي كوفي منصوب  به ُشريح در برابر قضاوت حقوقي مي �علي 

  5.داد كرد ماهيانه به او پانصد درهم مي

                                           
   ۱۰/۱۱۷سنن بيهقی  -١
  ۲/۴۳املغنی  -٢
  ۵۰۶موسوعة فقه علی بن ابی طالب ص ، ۴/۱۳۷مسند زيد  -٣
  ۵۰۶موسوعة فقه علی ص  -٤
  ۵۰۶ص منبع سابق  -٥
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  اساس وكيل مدافع  -6
در دعوا برادرش  �گذاري شدند و علي هاي وكالت اساس ايهدر دوران خلفاي راشدين پ

نمود و وقتي سن عقيل باال رفته بود عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب را در  عقيل را وكيل مي
اي كه  هر فيصله: گفت دادگاه به عنوان وكيل خود معرفي نمود و ايشان رضي اهللا عنه مي

و هر آنچه عليه وكيل من داوري شود آن را  براي وكيل من انجام گيرد، آن را قبول دارم
  1.پذيرم مي

  هاي قاضي وظايف و مسئوليت: پنجم
  :براي آن كه قاضي در احكام عدالت را تحّقق بخشد بايد امور ذيل را رعايت كند

 آگاهانه قضاياي عرضه شده را مورد بررسي قرار دهد -1

ي شتابزده مورد داوري قرار دهد، از ي عرضه شده را نبايد قبل از پايان تحقيق و بررس قضيه
ي تو است، اما وقتي سخن  اي برده زبانت تا وقتي سخن نگفته: به ُشريح گفت ساين رو علي

نمايي و در چه  ي زبانت هستي، پس نگاه كن كه چه قضاوت مي گفتي ديگر تو بنده و برده
  .2كني؟ كني و چگونه قضاوت مي موردي قضاوت مي

  يض در ميان دو طرف دعويبرابري و عدم تبع -2
: به او گفت �شد سپس دعوايي را مطرح كرد، علي  �شخصي چند روزي ميهمان علي
ايم كه  از پيش ما برو، چون ما از اين نهي شده: بله، گفت: آيا تو طرف دعوا هستي؟ گفت

  3.طرفي را بدون حضور طرف دعوايش بپذيريم

  فرياد نزدن بر طرفين دعوا -3
ابواالسود دوئلي را به عنوان قاضي منصوب كرد، سپس او را عزل  �لبعلي بن ابي طا
تو : ام و نه جنايت؟ فرمود چرا مرا عزل كردي در حاليكه من نه خيانت كرده: نمود، او گفت

 4. زني را ديدم كه بر طرفين دعوا فرياد مي

                                           
  ۱۳۲تاريخ القضاد فی االسالم ص  ۷۰اصول احملاکمات الشرعية ص  -١
  ۱۴۴۳۳کنز العمال   -٢
  ۸/۳۰۰عبدالرزاق مصنف ، ۱۴۴۲۹کنز العمال ش   -٣
  .۹/۱۰۴املغنی  -٤
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  هاي نفساني و پرهيز از تبعيض مبارزه با انگيزه -4
هاي ترجيح يكي از طرفين بر ديگري پاسخ ندهد،  ز عوامل و انگيزهقاضي بايد به هيچكدام ا

باشد، جعده بن هبيره نزد علي بن ... خواه عامل ترجيح خويشاوندي باشد يا مال يا نفرت و
يكي شما را از خودش  آيند كه اي امير المؤمنين دو نفر نزد تو مي: آمد و گفت �ابي طالب 

توانست شما را نابود  اگر مي  شما دشمني دارد كه بيشتر دوست دارد و ديگري چنان با
اگر  قضاوت چيزي است كه : كنيد؟ علي گفت كرد، آيا شما به نفع دوست قضاوت مي مي

  1.كردم اما قضاوت از آنِ خدا و براي اوست بود، چنين مي در اختيار خودم مي

  مشاوره و رايزني با اهل علم و نظر -5
ا مشورت داشته باشد تا حق را به خوبي درك كند و اشتباه نكند، بايد قاضي با اهل نظر و علم

آمد  ي بود كه خلفاي راشدين در موقع پيش يكي از اعضاي هيئت مشاوره �چنانچه علي
روايت كرده كه وقتي دو ) ادب القاضي(الخصاف در . مشكل بر مشورت با او حريص بودند

را بياور و ديگري را  سگفت علي مي آمدند، به يكي مي سطرف دعوا نزد عثمان بن عفان
را فرا بخوان، وقتي آنها نزد او  صگفت طلحه و زبير و شماري از اصحاب رسول خدا  مي
 �زدند عثمان  سخن بگوئيد و وقتي طرفين حرفهايشان را مي: گفت آمدند به طرفين مي مي

گفتند، با همان  گوئيد؟ اگر آنها سخني موافق با قول او مي چه مي: گفت رو به صحابه مي
  2.داد كرد و بيشتر از اين به طرفين مهلت نمي قضاوت مي

                                           
  ۵۰۸فقه علی بن ابی طالب قلعجی ص  -١
  ۵۰۸موسوعه علی ص  ۱/۳۰۵شرح ادب القاضی خصاف  -٢



 
  مبحث سوم

  �طالب اميرالمؤمنين علي بن ابي فقه

  در عبادات �فقه علي : نخست
در بيان احكام عبادات براي مردم از هيچ كوششي دريغ  �امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

كه وي براي مردم بيان  ني برخوردار بود و احكاميورزيد و از دانش و آگاهي ديني فراوا نمي
در اين كتاب به شرح  احكامي  قطوري دارد كه ما فقط به مجموعه 1است نياز به كتاب  كرده

  : كنيم ذيل اشاره مي

  احكام طهارت* 

  شود آب پاشيده مي  ادرار دختر بچه شسته شده و بر ادرار پسر بچه -1
ر دختر بچه بايد شسته شود، ولي ادرار پسر بچه تا وقتي ادرا: گفت �امير المؤمنين علي  

گردد، به دليل اينكه  كه غذا خوردن را شروع نكرده با آب پاشيدن بر محل ادرار پاك مي
اي پيامبر : ادرار كرد، لبابه بنت حارث گفت صدر آغوش پيامبر  �وقتي حسين بن علي 

براي پاك شدن ادرار پسر بچه فقط : مودخدا، لباست را بده تا بشويم و لباس ديگر بپوش، فر
  2.رار دختر بچه بايد شسته شوددپاشيدن آب كافي است و ا

  شود؟ آيا شخص خوابيده در حالت نشسته وضويش باطل مي -2
و شعبي در مورد بكند كه علي و ابن مسعود عبدالرّزاق در مصنّف خود روايت مي

حديث  3رفتن براي او الزم نيست، وضو گ: گويند رود، مي كسي كه نشسته به خواب مي
بند بستن مقعد چشمها هستند، : فرمايد نمايد كه مي بر همين رأي داللت مي صپيامبر 

  .4بنابراين هر كس خوابيد بايد وضو بگيرد
  
  

                                           
  ۱/۷۵صحيح سنن ابی داود آلبانی  -١
  ۱/۸۵آلبانی ، صحيح سنن ابن ماجه -٢
  ۱/۱۳۱املصّنف  -٣
  ۱/۲۰۳صحيح سنن ابی داود آلبانی  -٤
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  و وضو گرفتن از آن مذيشستن  -3
را مأمور پرسيدن  1بودم، فردي دچار مذي زيادمن مدتي : گفت �امير المؤمنين علي 

همسرم بود شرم داشتم خود  صنمودم، به خاطر اينكه دختر پيامبر  صاز پيامبر  دراين باره 
  .2)را بشوي مذيوضو بگير و محل آلوده با : (بپرسم، رسول خدا در جواب فرموده بود

  خواندن قرآن بدون لمس آن جز با جنابت در همه حال جايز است -4
آموخت و براي  همه حاالت به ما قرآن ميدر  صپيامبر: گويد مي �علي بن ابي طالب 

از ابا : خواند جز وقتي كه در حال جنابت و از عامر شعبي روايت است كه گفت ما مي
قرآن : علي بن ابي طالب بعد از قضاي حاجت گفت: گفت الغريف همداني شنيدم كه مي

از قرآن را   هبخوانيد مگر زماني كه جنابت داشته باشيد، اگر در جنابت بوديد حتي يك كلم
  3.نخوانيد

  همبستر شدن با زن حائض -5
در مورد كسي كه با زن خود در حالت حيض همبستر شده چه : از علي پرسيد �عمر  
و امت به اجماع آميزش  4اي بر او نيست جز اينكه بايد او توبه كند،  كفاره: گويي؟ گفت مي

  : فرمايد زيرا خداوند متعال مي 5دانند با زن حائض را حرام مي
m�~�}�|� {z�y�x�w�v�u�t� sr�q�p

�©¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡�l )222/بقره (  
و (زيان و ضرر است : بگو. پرسند حيض مي) آميزش با زنان به هنگام(و از تو درباره 

زنان ) همبستري با(پس در حالت قاعدگي از ). از نافرماني، بيماريهائي به دنبال دارد عالوه
كه پاك  هنگامي. شوند ايشان نزديكي نكنيد تا آن گاه كه پاك ميگيري نمائيد و با  كناره

                                           
  .است که در روايت خباری آمده  آن فرد مقداد بود چنان -١
  ۱/۲۴۷کتاب احليض ،  مسلم -٢
  ۱/۳۳۶مصنف عبدالرزاق  -٣
 ۱/۵۹مصنف ابن ابی شيبه  -٤
  ۲۶/۳۵۹اموع ، ۱/۵۷بداية اتهد  -٥
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و راه طبيعي زناشوئي و وسيله حفظ نسل (است   شوند، از مكاني كه خدا به شما فرمان داده
  .با آنان نزديكي كنيد) است

  مباشرت با زن حائض -6
وان از او ت اي مي باشد چه بهره) حيض(وقتي زن در دوران قاعدگي : پرسيدند �از علي 

و دليلش اين است كه عايشه رضي  1توان از او كام گرفت،  باالي لباس مي: گرفت؟ فرمود
داد  فرمان مي بما صبود پيامبر هرگاه هر يك از ما در ايام قاعدگي مي: گويد اهللا عنها مي

  2.شودازار بپوشد و سپس با او مباشرت  كه 

  احكام نماز* 

  قرآن خوانددر حالت ركوع و سجده نبايد  -1
مرا از خواند قران در ركوع و سجده  صپيامبر خدا : گويد مي �علي بن ابي طالب 

  . 3نهي كرد

  هر كس نماز نخواند كافر است -2
اي اميرالمؤمنين رأي شما در مورد زني : را پرسيدند �امير المؤمنين علي بن ابي طالب  

عبداهللا بن شقيق .4ر استهر كس نماز نخواند كاف: خواند چيست؟ گفت كه نماز نمي
دانستند جز نماز كه ترك  ترك هيچ عملي را كفر نمي صاصحاب رسول خدا: گويد مي

شود و با ترك آن از  دانستند، چون عبادتي است كه با آن انسان وارد اسالم مي آن را كفر مي
نمايد  مي تأييد صو اين حكم را فرموده پيامبر  5رود مثل شهادتين،  ي اسالم بيرون مي دايره

ي بين انسان و  فاصله: (» إّن بين الّرجل و بين الّشرک و الکفر ترک الّصالة«: فرمايد كه مي
تارك نماز اگر منكر وجوب آن باشد به : امام نووي ميگويد. 6)شرك و كفر نماز است

اسالم خارج است مگر آن كه تازه مسلمان باشد و مدتي  اجماع مسلمين كافر و از دايره 

                                           
  ۱/۱۵۵االمام علی بن ابی طالب  فقه -١
  ۱/۱۶۶مسلم  -٢
  ۱/۳۴۹مسلم  -٣
  ۸/۱۳کنز العمال ،  ۱۱/۴۷مصنف ابن ابی شيبه  -٤
  ۲/۴۴غنی امل -٥
  ۱/۸۸مسلم کتاب االميان  -٦
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از وجوب نماز آگاه باشد، ولي اگر كسي به  اني با مسلمين همراه و آميخته نبوده باشد كهآنچن
واجب بودن نماز معتقد باشد و از روي تنبلي و سستي آن را نخواند چنانكه بسياري از مردم 
اينگونه هستند، علماء در مورد چنين كسي اختالف نظر دارند، امام مالك و شافعي رحمها اهللا 

شود، بلكه فاسق  اين فرد كافر شمرده نمي ي زيادي از سلف و خلف بر اين هستند كه  ودهو ت
است و بايد از او درخواست توبه شود و اگر توبه كند كه خوب است و گرنه به عنوان حد و 

كه بايد كشته شود، اما تارك نماز با ) محصن(مجازات كشته خواهد شد مثل زناكار متأهلي
گردد و گروهي از سلف معتقدند كه  شود و همچون زناكار سنگسار نمي شمشير كشته مي

از علي بن ابي طالب روايت شده و يك روايت از  تارك نماز كافر است و همين نظريه 
ي عبداهللا بن مبارك و اسحاق بن راهويه و برخي از  عقيده. احمدبن حنبل همين است

روهي از اهل كوفه و مزَني همدم و شاگرد امام ابوحنيفه و گ. شاگردان شافعي همين است
شود، بلكه بايد تعزير و  امام شافعي بر اين باورند كه تارك نماز كافر نيست و كشته هم نمي

 1.خواند تنبيه و زنداني شود تا وقتي كه نماز مي

  اعاده نماز در همان وقت-3
ر نماز جماعت اگر نمازگذار نمازش را خوانده بود و بعد از آن به خاطر فضيلت د

شود و تكرار آن نزد  نماز اول كه بدون جماعت خوانده فرض محسوب مي 2شركت كرد، 
اين از ابن قدامه نقل شده و حارث از علي رضي اهللا عنه در مورد كسي كه . نفل است �علي

نماز واجب : كند نقل كرده كه گفت خواند و سپس در جماعت شركت مي تنها نماز مي
آيد و دليلش حديثي است كه  يعني نماز دوم براي او نفل به حساب مي 3، همان اولي است

چگونه خواهي بود «: خطاب به من فرمود صپيامبر خدا : گويد كند و مي ابوذر روايت مي 
كنند، يا از وقتش آن را به تاخير  وقتي كساني بر شما فرمانروايي كنند كه نماز را ضايع مي

وجه  4» آيد ا آنها خواندي بخوان زيرا برايت نفل به حساب مياندازند، اگر نماز را ب مي
شود، نفل قرار داده  استدالل با حديث در اين است كه نماز دوم را كه با جماعت خوانده مي 

                                           
  ۴۴۷ – ۲/۴۴۲املغنی ، ۲/۷۰شرح صحيح مسلم  -١
  ۲/۱۱۳املغنی  -٢
  ۲۲۸۳۳کنز العمال ،  ۲/۲۷۶مصنف ابن ابی شيبه  -٣
  ۲۴۰مسلم کتاب املساجد  -٤
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و اگر نماز مغرب را تكرار كند نزد علي بايد به آن ركعتي بيافزايد، حارث از علي روايت  1
 2.يك ركعت به آن اضافه كنداگر مغرب را اعاده كرد : كند مي

  قضاي نمازهاي فوت شده -4
علي مستحب   هركسي نمازش فوت شد واجب است قضاي آن را به جا آورد، از ديدگاه 

اگر كسي در حال خواب بود و : گويد است كه بالفاصله قضاي آن را به جا آورد و او مي
ا نمازش را به ياد آورد نمازش شود ي نمازش قضا شد يا فراموش كرد، بايد وقتي كه بيدار مي

: كه فرمود صي پيامبر  به دليل فرموده 4اند، و مسلمين بر همين اجماع كرده 3را بخواند
هرگاه فردي از شما خواب رفت و نمازش قضا شد و يا آن را فراموش كرد، هر وقت آن را 

نماز را براي ياد :( )ىَة ِلذِْكرِ َوأَِقِم الصَال (: فرمايد ميبه ياد آورد، آن را بخواند، زيرا خداوند 
 .5) من برپادار

  نماز تراويح -5
در ماه رمضان با آنها نماز تراويح را با  سروايت است كه علي  از ابي عبدالرحمان سلمي

در ماه رمضان وقتي علي از : و از اسماعيل بن زياد روايت است كه گفت 6امامت بر پاداشت
را روشن  سخدا قبر عمر: گفت راغها روشن بودند ميگذشت و در آنها چ كنار مساجد مي

و اجماع مذاهب اهل سنّت بر خواندن  7است،  كند، همان طور كه مساجد ما را روشن كرده
هر كسي : كند كه فرمود روايت مي صاز پيامبر �ابوهريره نماز تراويح، به دليل حديثي كه 

اش بخشوده  واند گناهان گذشتهدر ماه رمضان با ايمان و چشمداشت پاداش نماز شب بخ
  9و نماز شب و قيام همان تراويح است، بنابراين تراويح سنّت است  8شوند مي

                                           
  ۱/۱۷۷االمام علی بن ابی طالب  فقه -١
  ۲/۲۷۶مصنف ابن ابی شيبه  -٢
  ۲/۶۴منبع سابق  -٣
  ۱/۱۸۱ام علی االم فقه -٤
  ۶۸۴ش  ۱/۴۷۷مسلم کتاب املساجد و مواضع الصاله  -٥
  ۲/۳۹۵مصنف ابن ابی شيبه ، ۲/۱۶۹املغنی  -٦
  ۲/۱۶۹املغنی  -٧
  ۷۵۹۹ش/مسلم  -٨
  ١/٢٨٥االمام علی  فقه -٩
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خواندن تراويح با جماعت بهتر است همانگونه كه خود آن را با  سعلي از ديدگاه 
 داد و براي مردان يك امام و و مردم را به قيام تراويح رمضان فرمان مي 1خواند،  جماعت مي

و در  2من پيشنماز زنان بودم: گويد كرد، عرفجه مي براي زنان يك امام ديگر مقرّر مي
 لاصل تراويح ثابت است، از عروه بن زبير روايت است كه عايشه صرهنمود پيامبر 

را بر پا داشت و مرداني با اقتدا به او نماز ) شب(شبي به مسجد رفت و نماز  صپيامبر : فرمود
گفتند و در شب بعد تعداد بيشتري جمع  ز بعد مردم از آن نماز سخن ميخواندند، صبح رو

به مسجد آمد  صشدند و با او نماز خواندند و در شب سوم اهل مسجد بيشتر شدند و پيامبر 
 صدر شب چهارم افراد زيادي در مسجد جمع شدند ولي پيامبر .و مردم به او اقتدا كردند

نيامد تا آن كه براي نماز صبح به مسجد رفت و بعد از  بيرون) نفل شب(ي نماز براي اقامه
حضور شما بر من پوشيده نبود ولي ترسيدم مبادا اين «: خواندن نماز رو به مردم كرد و فرمود

وفات يافت و  صو پيامبر » نماز بر شما فرض شود آنگاه توانايي خواندن آن را نداشته باشيد
   3.قضيه همين طور باقي ماند

  يد در مسجد براي پير مردان و ناتواناننماز ع -6
زمام خالفت را به دست گرفت و در كوفه  �وقتي امير المؤمنين علي بن ابي طالب  

اي امير المؤمنين در شهر پير مردان و افراد : مستقر شد، جمعيت كوفه زياد بود، مردم گفتند
مردي را به  ساه عليدشوار است، آنگناتواني هستند كه بيرون آمدن به صحرا براي آنها 

عنوان جانشين خود تعيين كرد كه براي آنها در مسجد نماز عيد بخواند و خودش بيرون از 
 �خواند و اين كار قبل از او انجام نگرفته بود، اما بايد دانست كه علي  شهر نماز عيد را مي

اي راشدين از سنّت من و سنّت خلف«: است فرموده صيكي از خلفاي راشدين است و پيامبر 
پس هر كس به سنّت خلفاي راشدين تمسك جويد در حقيقت از  4»بعد از من پيروي كنيد

   5.است  خدا و پيامبرش اطاعت كرده
  

                                           
  ٢/١٨٣املغنی  -١
  )۲/۲۲۲(؛ مصّنف ابن ابی شيبه )۴/۳۴(اموع  -٢
  .۲۰۱۲ش /صحيح خباری  -٣
  .حديث حسن است، ٢٦٧٦ش /سنن ترمذی  -٤
  )۲۴/۱۱۳(الفتاوی  -٥
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  احكام غسل و تكفين ميت*
  ي همسرش را غسل دهد تواند جنازه شوهر مي -1

همسرش فاطمه را  سجايز است شوهر همسرش را غسل دهد و علي ساز ديدگاه علي
فاطمه وصيت كرده بود كه هرگاه : و از اسماء دختر عميس روايت است كه گفت 1داد غسل

. 2وفات يافتم كسي جز اسماء و علي مرا غسل ندهد، بنابراين من و علي او را غسل داديم
اند، چون اين قضيه در ميانشان شايع شد و  اجماع داشته  بر اين مسئله شاند كه صحابه گفته

كه به  صنظر جمهور علما نيز همين است و دليلشان حديث پيامبر. 3ند آنها اعتراضي نكرد
كنم و سپس بر تو  دهم و كفنت مي اگر قبل از من وفات يابي تو را غسل مي: عايشه گفت

  .4كنم  خوانم و تو را دفن مي نماز مي

  كفن از مال ميت تهيه شود -2
د بايد از مالش كفن تهيه اگر شخص مرده داراي مال و دارايي باش �از ديدگاه علي

: كند كه علي گفت روايت مي �از پدرش و او از جدش از علي ، عبداهللا بن ضمره5گردد
در جنگ  �و دليلش اين است كه مصعب بن عمير  6كفن بايد از سرمايه ميت تهيه شود

او در آن كفن شود جز يك چادر كه وقتي با آن سرش را  اُحد كشته شد و چيزي نبود كه
شد،  پوشانديم سرش برهنه مي آمدند و چون پاهايش را مي پوشانديم پاهايش بيرون مي مي

. 7اذخر بپوشانيد  چادر را بر سرش بگذاريد و پاهايش را با گياه: فرمود صآنگاه پيامبر
بود كفنش را تكميل كنند، از مسلمين حاضر در خواست  بنابراين اگر بر مسلمين واجب مي

  .8تهيه كنندشد كه كفن او را  مي
  

  

                                           
  .۲/۷۱املبسوط ، ۱/۳۴۴الّسيل اجلرّار ؛ -١
  ٥/١٧٥احملّلی ، ٣/٤١٠مصّنف عبدالّرزّاق  -٢
  ۴/۵۸نيل االوطار ، ۲/۲۵۲املغنی  -٣
  اسناده صحيح ۱۴۶۴سنن ابن ماجد  -٤
  ۱/۳۰۵االمام علی بن ابی طالب  فقه -٥
  .ضعيف استاسنادش  ۴/۶۷طربانی االوسط  -٦
  ۹۴۰ش  ۲/۶۴۹مسلم  -٧
  ۱/۳۰۶االمام علی  فقه -٨
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  كفن مرد و زن و افراط نكردن در آن -3
از ديدگاه علي رضي اهللا عنه سنّت است كه مرد در سه پارچه و زن در پنج پارچه كفن  
زياده روي در كفن  �علي و از ديدگاه 2اند نقل كرده �اين را از علي ، كاساني و غيره1شود

امير المؤمنين علي  3است،   اي زن مكروهو افزودن بر سه پارچه براي مرد و پنج پارچه بر
است و از اين فراتر نرويد و تجاوز  كفن زن پنج پارچه و كفن مرد سه پارچه : فرمايد مي

  4نكنيد كه خداوند متجاوزان و زياده روان را دوست ندارد

  غسل شهيد و كفنش -4
اين   غيرهشود، كاساني و  شود و كفن هم نمي شهيد غسل داده نمي �از ديدگاه علي

ياوران خود را كه در جنگ او با   روايت شده كه �از علي 5اند،  نظريه را از او نقل كرده
مخالفان كشته شدند غسل نداد و به كفن كردن آنها نيز امر نكرد، بلكه عمار را دفن نمود 

و نظريه جمهور اهل علم به جز حسن بصري و سعيد بن مسيب  6او را غسل دهد بدون آن كه
   7.گويند غسل داده شود چون ممكن است ميت جنب شود ين است و آنها ميهم

  احكام زكات*

  زكات واجب نيست، تا يك سال بر مال و دارايي نگذرد -1
بيان فرموده كه شرط واجب شدن زكات بر مال چرخش سال بر  �امير المؤمنين علي

سال بر مال نگذشته زكات تا وقتي كه : روايت است كه فرمود �از ايشان مال همانگونه كه
هاي نقدي و احشام و اموال تجاري سال بگذرد آنگاه در  بايد بر دارايي. 8در آن واجب نيست

                                           
  ۲/۷۲املبسوط ، ۲/۷۶۶البدائع  -١
  ۱/۳۰۷االمام علی  فقه -٢
  ۷۲/ ۲املبسوط ، ۲/۷۶۶البدائع  -٣
  ۱/۳۰۶االمام علی  فقه، ۲/۲۸۲البدائع  -٤
  ۱/۳۰۶االمام علی  فقه، ۲/۷۶۶البدائع  -٥
  ۱/۳۰۶االمام علی  فقه، ۲/۵۳۴املغنی  -٦
 ۲/۵۲۹املغنی ، ۲/۸۰۶البدائع  -7
  گويد اسناد آن صحيح است و امحد شاکر می ۲/۲۱۱مسند امحد  -٨
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آن زكات واجب است، اما در كشاورزي گذشت سال شرط نيست و بر اين اجماع است و 
  .1اختالفي در آن نيست

  نصاب طال و نقره و مقدار زكات در آن -2
بيان كرده كه نصاب طال براي واجب شدن زكات  �بن ابي طالب  امير المؤمنين علي 

در كمتر از بيست : گويد در آن بيست مثقال است وكمتر از بيست مثقال زكات ندارد و مي
شود و در چهل مثقال يك دينار  مثقال زكاتي نيست، ودر بيست مثقال نصف دنيار واجب مي

: گويد ، در مورد نصاب نقره مي2شود  يزكات است و بيشتر از آن به همان نسبت حساب م
ها به دويست درهم  وقتي نقره: فرمايد و مي 3در كمتر از دويست درهم نقره زكات نيست، 

رسيدند پنج درهم در آن زكات است و اگر كمتر از دويست درهم بودند چيزي در آن 
 .4شود  شود و در بيشتر از دويست درهم حساب مي واجب نمي

  مقدار زكات در آننصاب شتر و  -3
گويد در پنج تا نُه شتر يك گوسفند زكات واجب  مي �امير المؤمنين علي بن ابي طالب

شود و از ده تا چهارده دو گوسفند براي زكات واجب است و از پانزده تا نوزده، سه  مي
شود و از بيست تا بيست و چهار، چهار گوسفند زكات  گوسفند زكات آن محسوب مي

ي نر  ي يكساله، يا دوساله ي تعدادشان به بيست و پنج رسيد يك بچه شتر مادهدارند و وقت
ي دو ساله زكات  يك شتر ماده زكات آن است تا آن كه شتران سي و شش تا شوند آنگاه

يك شتر سه ساله زكات  شود تا چهل و پنج و وقتي چهل و شش تا شدند، آنگاه محسوب مي
رسد و وقتي شصت و يك تا شدند  ت و يك نفر ميآن است تا وقتي كه تعدادشان به شص

دو شتر دو ساله بايد به عنوان زكات داده شود، تا نود تا و بعد از آن در هر پنجاه تا يك شتر 
شوند و  از هم جدا هستند يكجا حساب نمي  شود و شتراني كه سه ساله زكات محسوب مي

  .5شوند شتراني كه با هم هستند جدا شمرده نمي

                                           
  ۲۹۵االمام علی قلعجی ص  موسوعة فقه -١
  ۳/۱۱۹مصنف ابن ابی شيبه  -٢
  ۳/۱۱۷مصنف ابن ابی شيبه  -٣
  ۶/۱۶اموع ) ۵۹، ۶/ (۶احمللی  -٤
  ۳/۱۲۲مصنف ابن ابی شيبه  -٥
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  شود ارهايي كه زكات در آن واجب ميكشتز -4
ما و كشمش خرفقط در گندم و جو و  ساز محصوالت كشاورزي از ديدگاه علي 

 س، همانگونه كه علي1اند از او نقل كرده ابن حزم و غيره شود، چنانكه  زكات واجب مي
گندم، اگر گندم نبود : زكات در محصوالت كشاورزي در چهار چيز واجب است: گويد مي

 .2ز خرما، اگر خرما نبود از كشمش و اگر كشمش هم نبود از جوا

  ها و عسل زكات واجب نيست در سبزيجات و ميوه -5
در روايتي ديگر از  3در سبزيجات زكات واجب نيست، : گويد مي �اميرالمؤمنين علي 

نظريه جمهور علما نيز  4،در سبزيجات و گياهان نخودي زكات واجب نيست: است او آمده 
و ابي اسحاق از علي  ،ها زكات واجب نيست و نيز از ديدگاه علي در ميوه 5همين است
از   و عاصم بن ضمره 6،در سيب و امثال آن زكات واجب نيست: كند كه گفت روايت مي

در سبزيجات خوراكي و سيب و خيار زكات واجب : كند كه گفت روايت مي �علي
ما و كشمش واجب است خردر گندم و جو و  همه كساني كه معتقدند زكات فقط 7 .نيست

ها و سيب و خيار در عدم ماندگار بودن و  نظرشان همين است و دليلشان اين است كه ميوه
پرداختن زكات عسل واجب  �از ديدگاه علي 8قابل ذخيره نبودن حكم سبزيجات را دارند

 .9در عسل زكات واجب نيست : گويد نيست و مي

  دادن زكات به يك صنف -6
باشند،  اي كه مستحق زكات مي از گروههاي هشتگانه دادن زكات فقط به يك گروه 

اگر : گويد دادن زكات به يك نفر هم جايز است و او مي سجايز است و از ديدگاه علي
                                           

  ۱/۳۴۶االمام علی  فقه، ۵/۲۱۲احمللی  -١
  ۳/۴۳۸مصنف ابن ابی شيبه  -٢
  ۲/۱۵۷مجع اجلوامع ، ۷۱۸۸مصنف عبدالرزاق  -٣
  ۱/۳۴۷االمام علی  سنن بيهقی به نقل از فقه -٤
  ۱/۳۴۷االمام علی  فقه -٥
 ۱/۳۴۸االمام علی  فقه، ۲/۹۵مجع اجلوامع  -٦
  ۱/۳۴۸االمام علی  فقه، ۷۱۸۸مصنف عبدالرزاق  -٧
 ۱/۳۴۵مام علی اال فقه -٨
  ۱/۳۴۵االمام علی  فقه، ۲/۱۵۷مجع اجلوامع  -٩
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از ايشان روايت است كه  1فردي زكات اموالش را فقط به يك صنف بدهد اشكالي ندارد، 
  . 2را براي يك خانواده فرستاد زكاتي را نزد او آوردند و او آن

  بخشيدن زكات به اصول و فروع -7
تواند  پدر و پسر حقي در زكات ندارند، يعني پدر نمي: گويد مي �امير المؤمنين علي 

تواند زكات مالش را به پدرش بدهد و  زكاتش را به پسر خود بدهد و همانگونه كه پسر نمي
و علماء بر اين  3است دگي نكرد گناه كرده هر كس فرزندي يا پدري داشت و به او رسي

اند و كساني كه مخالفند، مخالفتشان بر اين حمل شده كه منظور آنها صدقه نفلي  اجماع كرده
اگر كسي زكات مالش را به پدرش يا  و غير واجب است، اما دليل جمهور علما اين است كه 

ادن زكات به آنها از پرداختن گردد، چون او با د به پسرش بدهد سود آن به خودش بر مي
نمايد، بنابراين نبايد زكات را به آنها بدهد و ممكن است از اين  مخارج آنها شانه خالي مي

از اين بايد   اي براي رهايي يافتن از دادن زكات استفاده شود و عالوه كار به عنوان حيله
ند جاي ديگري را توا دانست كه زكات و صدقه دو واجب مستقل هستند كه هيچكدام نمي

گيرد  بگيرد، مانند نماز و روزه كه دو واجب مستقل هستند و هيچ كدام جاي ديگري را نمي
شود، اما نفقه و صدقه دادن حق  و زكات حق خداوند است، بنابراين عبادت محسوب مي

  .4ي رحم و برقرار داشتن پيوند خويشاوندي است بندگان است و دادن آن از جمله صله

  روزه  احكام* 

  شود حلول رمضان با شهادت يك شخص عادل ثابت مي -1
اگر يك نفر درستكار و عادل هالل ماه رمضان را ببيند حلول ماه  �علي از ديدگاه

از فاطمه بنت حسين  روايت است كه مردي . شود و مردم بايد روزه بگيرند رمضان ثابت مي
ده، در فرداي آن روز علي روزه گواهي داد كه هالل ماه رمضان را رؤيت كر �پيش علي

از پيامبر خدا  و اين كلمه بر اساس حديثي است كه  5گرفت و به مردم دستور داد روزه بگيرند

                                           
  نقل از سنن بيهقی ۱/۳۵۲االمام علی  فقه -١
  نقل از سنن بيهقی ۱/۳۵۲االمام علی  فقه -٢
  ۱/۳۵۵االمام علی  سنن بيهقی نقل از فقه -٣
  ۱/۳۵۵االمام علی  فقه -٤
  ۴۲۰ی ص االمام عل موسوعه فقه، ۳/۹۰املغنی ، ۶/۲۱۵اموع  -٥
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صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن ُغم عليکم فأکملوا عّدة «: روايت شده كه فرمود ص
ا ديدن هالل شوال عيد فطر با ديدن هالل ماه رمضان روزه بگيريد و ب: (»ًشعبان ثالثين يوما

منظور اين است : گويد نَووي مي 1»بگيريد اگر ماه را نديديد، سي روز شعبان را كامل كنيد
افراد ماه  گردد و شرط نيست كه همه  اگر بخشي از مسلمين ماه را ديدند رويت ثابت مي كه 

بر اساس صحيح ترين اگر دو نفر عادل و درستكار آن را ديدند كافي است و  را ببيند، بلكه
اما در مورد . شود قول اگر يك نفر عادل و درستكار هالل را ببيند حلول ماه رمضان ثابت مي

است رؤيت  هالل ماه شوال از ديدگاه علماء رؤيت يك نفر كافي نيست و فقط اباثور گفته 
  2.يك نفر عادل كافي است

  روزه گرفتن فرد جنب -2
تواند غسل را تا صبح به تأخير بيندازد و صبح  گيرد، يعني ميتواند روزه ب فرد با جنابت مي

كند كه  غسل كند و ابن ُقدامه همين قول را از علي نقل كرده و حارث از علي روايت مي
و  3تواند روزه بگيرد،  اگر فرد صبح كرد در حالي كه جنُب بود، اگر خواست مي: فرمود

جنب  صشد و پيامبر  اند كه صبح مي كرده دليلش حديثي است كه عايشه و ام سلمه روايت
  4.گرفت كرد و روزه مي بود و آنگاه غسل مي

  روزه نگرفتن افراد پير و سالخورده -3

 /البقره( �m�wv�u�t�s��r�ql:آيهتفسير رد���اميرالمؤمنين علي 
) و آنان كه توانايي روزه گرفتن را ندارند روزانه خوراك يك مستمند را بپردازند( )184
تواند روزه بگيرد، روزه نگيرد و به جاي هر روز به يك بينوا و  پيرمردي كه نمي: گويد مي

 .5نيازمند غذا بدهد
  

  

                                           
  ۲/۷۵۹مسلم  -١
  ۷/۱۹۰شرح صحيح مسلم  -٢
  ۱/۱۳۷املغنی ، ۳/۸۱مصنف ابن ابی شيبه  -٣
  ۲/۲۳۲خباری  -٤
  ۲/۸۱تفسري طربی  -٥
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  محل اعتكاف -4
اعتكاف فقط در مسجدي كه : كند كه گفت روايت مي ساز علي ابي عبدالرّحمن سّلمي

است فقط در   و در عبارتي ديگر آمده 1شود، جايز نيست  در آن نماز جماعت خوانده مي
شايد منظورش اين بود كه براي اعتكاف فقط در مسجد جامع  2شهر اعتكاف جايز است 

  .3شود، بايد نشست شهر كه در آن نماز جمعه خوانده مي
  

  آنچه براي معتكف جايز است -5
گاه فرد به اعتكاف نشست بايد در نماز جمعه حاضر شود و به هر: گويد مي �علي  

و در نمازه جنازه شركت كند و پيش خانواده رفته و در حال ايستاده  عيادت بيمار برود
  4.كارش را به آنها بگويد

  احكام حج* 

  بوسيدن همسر در حال احرام -1
  .5هر كسي در حال احرام زنش را ببوسد، بايد گوسفندي ذبح كند: گويد مي �علي 

  كشتن حيوان مهاجم در حال احرام-2 
اگر كفتار به فرد محرم حمله كرد بايد آن را بكشد   كند كه روايت مي �مجاهد از علي  

و  6شود  و اگر قبل از آن كه به او حمله كند آن را كشت، بر او ذبح يك گوسفند واجب مي
 /البقره( ��m�rq��p�o�n�m�l��k��j�il:فرمايد الهي است كه مي  دليلش فرموده

  )نيست هي بر اوهر كس كه مجبور شد بدون آن كه تجاوز كند گنا) (173

                                           
  ۳/۹۱مصنف ابن ابی شيبه  -١
  ۳/۹۱مصنف ابن ابی شيبه  -٢
  ۹/۸۰۰مصنف عبدالرزاق  -٣
  ۲/۱۴۰مجع اجلوامع ، ۳/۸۷مصنف ابن ابی شيبه  -٤
  ۷/۴۸۰ح الوجيز فتح العزيز شر  -٥
  ۴/۶مصنف ابن ابی شيبه  -٦
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چون اگر فرد در حال احرام حيوان مهاجم را نكشد، حيوان او را خواهد كشت، بنابراين 
كند از جمله حيوانات موذي به حساب  او مجبور است آن را بكشد و حيواني كه حمله مي

 .1آيد كه كشتن آن جايز است  مي

 كشتن كالغ -3

پنج : فرمايد مي ص، چون پيامبر2بكشد تواند كالغ را فرد محرم مي �از ديدگاه علي 
موش و عقرب و كالغ و مرغ : شوند حيوان فاسق و موذي هستند كه در حرَم هم كشته مي

  .3موش خوار و سگ درنده

  شك در طواف -4
هر گاه كعبه را طواف نمودي و ندانستي كه طواف را كامل : گويد مي �امير المؤمنين

واف ديگر شك را رفع كن چون خداوند به خاطر اضافه بودن اي يا نه، با انجام دادن ط كرده
  .4دهد عذاب نمي

  فراموشي در طواف -5
اگر فردي فراموش كرد و بيش از تعداد سنّت طواف كرد، به آن اضافه كند تا دو طواف  

كند و به جاي هفت دور هشت دور طواف  در مورد مردي كه فراموش مي سشوند، علي
شش شوط ديگر بدان اضافه نمايد تا چهارده شوط يعني دو طواف  بايد: گويد كند، مي مي

  5.شوند و آنگاه چهار ركعت نماز طواف انجام دهد

  نيابت براي اداي حج -6
هر كسي توان مالي براي رفتن به حج داشت، اما به علّت سالخوردگي  �از ديدگاه علي

ابن  از او به حج برود، چنان كه نداشت، بايد كسي ديگر به نيابت  يا بيماري توانايي جسمي 

                                           
  ۱/۴۰۳االمام  فقه -١
  ۹۴-۴مصنف ابن ابی شيبه  -٢
  حسن صحيح ۱/۱۶۶سنن ترمذی  -٣
  ۴/۹۶مصنف ابن ابی شيبه  -٤
  ۹۸۱۴مصنف عبدالرزاق ش  -٥
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گويد او  در مورد پيرمرد سالخورده مي �و علي 1اند عنه نقل كرده �از علي حزم و غيره 
دليلش  2بايد با نفقه و هزينه خود شخصي را آماده كند تا به نيابت از او حج را انجام دهد 

 صاي پيامبر خدا: تزني از قبيله خثعم گف: كند روايت ميبابن عباس حديثي است كه
تواند روي شتر بنشيند؟  اي است و حج بر او فرض است، اما نمي پدرم پيرمرد سالخورده

از ديدگاه علي و  و اين دليلي است بر اينكه 3تو به نيابت از او حج كن: فرمود صپيامبر
همفكرانش استطاعت و توانايي مالي براي وجوب حج بر مكلف كافي است و در مورد 

آن فرد را اجاره نمايد يا  كافي است كه با كمك كسي ديگر حج كند، خواه  يي جسميتوانا
  .4به هر صورتي ديگر او را به جاي خود به حج بفرستد

  هاي پرتاب شده شك در تعداد سنگ -7
ها پرتاب كرده شك  هايي كه به جمره اگر حاجي در تعداد سنگ سعلي  از ديدگاه

كند كه مردي از ابن  انجام دهد، ابي مجلز روايت مي وباره كرد، آنچه در آن شك دارد را د
ام يا  دانم شش سنگ زده ام اما نمي من جمره را سنگباران كرده: پرسيد و گفتبعمر

رفت و از او پرسيد، علي  �نزد آن مرد يعني علي برو، مرد به سوي علي: هفت، گفت
كنم، مرد آمد و ابن عمر را از  مي اگر من در نماز چنين اشتباهي بكنم آن را اعاده: گفت

گويا منظور علي اين : گويد است، شيخ مي راست گفته : سخن علي آگاه كرد، ابن عمر گفت
هايي كه در  خوانم، همچنين سنگ است كه ركعاتي را كه در آن شك دارم دوباره مي بوده

  5.شوند زدن آن شك هست دوباره زده مي

  :ندا احكامي كه  به عبادات ملحق شده

  يافتن حيوان اندكي قبل از مرگ آن -1
اگر اندكي پيش از مرگ حيوان، كسي آن را ذبح كند خوردن آن جايز است و از 

يكي از اعضايش بعد از  عالمت زنده بودن حيوان قبل از ذبح اين است كه  �ديدگاه علي

                                           
  ۳۰/۲۲۸املغنی ، ۷/۶۱احمللی  -١
  ۷/۶۱احمللی  -٢
 ۷۳۳۵ش  ۲/۹۷۴مسلم  -٣
  ۱/۴۲۰االمام علی  فقه -٤
  ۱/۴۱۸االمام علی  نقل از فقه ۵/۱۴۹بيهقی  -٥
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يا از  را شاخ زده يا حيواني ديگر او حيواني كه ضربه خورده : گويد و او مي 1ذبح تكان بخورد
داد ذبح  است؛ اگر در حالي يافته شد كه دست يا پايش را تكان مي جاي بلندي افتاده 

  : فرمايد الهي است كه مي دليلش فرموده  2شود،  شود و از آن خورده مي مي
m�M�L�K�J� �I�H�G�F�E�D�C�B�A

�U�T�S�R�Q�P�O�Nl )3 /المائده.(  
، گوشت )جاري(مردار، خون ) خوردن گوشت(بر شما حرام است !) اي مؤمنان( 

خوك، حيواناتي كه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام ديگران سر بريده 
از  اند، آنهائي كه اند، حيواناتي كه با شكنجه و كتك كشته شده شود، حيواناتي كه خفه شده

اند، حيواناتي كه  حيوانات ديگر مردهزدن  اند، آنهائي كه بر اثر شاخ بلندي پرت شده و مرده
قبل از مرگ بدآنها (اند، مگر اين كه  درندگان از بدن آنها چيزي خورده و بدان سبب مرده

  .آنها را سر بريده باشيد) رسيده و
استدالل در اينجاست كه با حيوانات ذبح شده در همه موارد فوق را استثناء كرده و  وجه 

آنها را سر بريده ) قبل از مرگ بدآنها رسيده و(اين كه مگر :( mU�T�Sl: فرمايد مي
  3).باشيد

  ذبح مسيحيان عرب  -2
كنند حالل نيست، چنانكه  هاي مسيحي ذبح مي حيواناتي را كه عرب �از ديدگاه علي

خوردن : و از عبيده سلماني روايت است كه گفت 4اند از علي نقل كرده  طبري و غيره
كنند، حالل نيست، چون آنها از آئين مسيحيت فقط  ذبح مي هاي مسيحي حيواناتي كه عرب

ي بني  حيواناتي را كه مسيحيان قبيله: است در روايتي ديگر آمده  5به شرابخواري پايبند هستند
و  6كنند نخوريد چون آنها از آئين مسيحيت تنها به خوردن شراب پايبند هستند تغلب ذبح مي

                                           
 ۱/۴۵۶االمام علی  فقه -١
 ۷/۴۱۸احمللی  -2
  .۱/۴۵۶االمام علی  فقه -٣
 ۶/۷۸تفسري قرطبی ، ۶/۵۶تفسري طربی  -٤
  ۶/۵۶تفسري طربی  -٥
  ۱۵۶۵۱کنز العمال ،  ۱۰۰۳۴مصنف عبدالرزاق  -٦
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هاي آيين مسيحيت پايبند نيستند،  ها و حرامها و حالل آموزهآنها به  استدالل نموده به اينكه 
آيند، اما حقيقت امر اين است كه خداوند متعال زماني  بنابراين آنها مسيحي به شمار نمي

آنها از اصل تعاليم مسيحيت در عقيده و   ها را براي ما حالل اعالم فرمود كه ي مسيحي ذبيحه
نمايند، حالل  آنها ذبح مي هم خداوند حيواناتي را كه  احكام منحرف شده بودند، اما باز

  .1و فقها بر همين نظر هستند شنموده و جمهور صحابه

  شود از روي غرور و فخر فروشي ذبح مي  حيواني كه -3
شود، حرام است،  از روي غرور و فخر فروشي كشته مي  حيواني كه �از ديدگاه علي  

ابن وشيل نام داشت و  مردي از بني رياح كه: كه گفتاز جارود بن ابي سبره روايت است 
شاعري بزدل بود كه فرزدق شاعر با او رقابت و مسابقه داد كه هرگاه شتران به آب وارد 
شدند، هر يك صد تا از شترانشان را بكشند و وقتي شتران به آب آمدند هر دو با 

سوار بر شترها به سوي آنها  زدند، آنگاه مردم شمشيرهايشان بلند شدند و شتران را پي مي
 صدر كوفه بود، آنگاه سوار بر قاطر پيامبر سرفتند تا براي خود گوشت بياورد و علي

اي مردم از گوشت اين شتران نخوريد چون براي غير نام خدا ذبح : زد بيرون آمد و ندا مي
ر خدا لعنت خدا بر كسي كه براي غي: فرمود صپيامبر خدا: گويد ابن حزم مي. اند شده

شود از جمله  از روي فخر فروشي و خود نمايي كشته مي و حيواني كه 2برد  حيوان را سر مي
 .3شود شوند و اين حديث شامل آن مي حيواناتي است كه براي غير خدا ذبح مي

  تخم داخل شكم مرغ مرده نجس است -4
 پليد است و �است از ديدگاه علي تخم مرغي كه در شكم مرغي است كه مرده 

 �از علي ابن قدامه  خردنش جايز نيست، چه پوست آن سفت شده باشد يا خير، چنان كه 
  .4است  نقل كرده 

  
  
 

                                           
  ۱/۴۶۵اتهد  بدايه، ۵/۶۵طربی  -١
  ۳/۱۵۶۷احی مسلم کتاب االض -٢
  ۱/۴۶۸االمام علی  فقه -٣
  ۱/۲اجمموع  ۱/۷۵املغنی  -٤
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  غذاهاي مشركين و آتش پرستان-5
كنند خوردن ديگر غذاهايشان  عالوه بر حيواناتي كه مشركين و آتش پرستان ذبح مي

: گويد مي سعلي كنند و جايز است، چون تحريم مخصوص حيواناتي است كه ذبح مي
آنها  خوردن غذاهاي آتش پرستان اشكالي ندارد، بلكه فقط از خوردن حيواناتي نهي شده كه

خوردن نان مجوسي اشكالي ندارد و بلكه فقط : است و در روايتي ديگر آمده  1برند،  سرمي
 .3و نظر جمهور فقها همين است 2كنند آنها ذبح مي از خوردن حيواناتي نهي شده كه 

  سفيد گذاشتن موي سفيد -6
تغيير دادن رنگ موي : اند از او نقل كرده  ابن حجر و غيره چنان كه �از ديدگاه علي

ريش سفيد ديدم كه ريش او ميان  ورا با سر �علي: گفت 4سفيد با حنا و غيره جايز است
 را ديدم با سر طاس كه �كه علي: كند ابي اسحاق روايت مي. 5هايش را گرفته بود شانه

يك بار با حنا  �و از ابن حنيفه روايت است كه علي 6موهاي سرو ريش او سفيد بودند
   7.موهايش را رنگ كرد سپس اين كار را ترك گفت

  بازي با تخته نرد و شطرنج -7
اگر دو اخگر : گويد حرام است و او مي �اميرالمؤمنين علي بازي با تخته نرد از ديدگاه 

ي شطرنج و تخته نرد را جا به جا  بهتر است از آن كه دو مهرهآتش را زير و رو كنم برايم 
و دليل حرام بودن آن  8كرد كردند سالم نمي به كساني كه با تخته نرد بازي مي �كنم و علي

من لعب الّنردشير فکأنّما صبغ يده فی لحم «: است كه فرمود صي پيامبر اكرم فرموده
ي كند، گويي دستش را در گوشت و خون خوك هر كسي با تخته نرد باز: (»الخنزير و دمه

                                           
  ۱/۴۷۶االمام علی  فقه، ۲۵۷۶کنز العمال   -١
 ۴/۲۹۶املغنی  -٢
  ۱/۴۷۷االمام علی  فقه -٣
  ۱/۴۹۵االمام علی  فقه، ۷/۲۷۰املنتقی  ۱/۴۹۵االمام علی  فقه، ۷/۲۷۰املنتقی  -٤
  ۱/۴۹۵االمام علی  فقه -٥
  ۹/۴۲۷شيبه  مصنف ابن ابی -٦
  ۹/۴۲۷منبع مذکور  -٧
  ۱۷/۴۶۴اعالء السنن انوی  -٨
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او حرام است و   كند كه شطرنج نيز از ديدگاه نقل مي �از علي  و ابن قدامه 1)است فرو برده 
است كه  در روايتي ديگر آمده  2هاست  شطرنج قمار عجم: گفت او در مورد شطرنج مي

  .همان قمار است 3شطرنج 
از كنار گروهي گذشت  �علي بن ابي طالب: از ميسره بن حبيب روايت است كه گفت 

هائي كه شما دائماً به عبادتشان مشغوليد  اين مجسمه«: كردند فرمود كه با شطرنج بازي مي
شود نگاه دارد  اگر كسي اخگري را به دست بگيرد و آن را تا آن كه خاموش ميچيستند، 

 �علي: ر روايت است كه گفتاز عمار بن ابي عما 4»آن را دست بزند  برايش بهتر است كه 
در  �از كنار مجلسي از مجالس تيم اهللا گذشت كه مشغول شطرنج بازي بودند، آنگاه علي

ايد، سوگند  سوگند به خدا براي چيزي ديگر غير از اين آفريده شده: كنارشان ايستاد و گفت
ت كه شطرنج و دليلش اين اس 5.كوبيدم هايتان مي شد آن را بر چهره به خدا اگر سنّت نمي

 6.علت و سبب قمار بازي است كه قمار به نقل كتاب حرام است

  )صيغه(ازدواج موقت  -8
ها را منسوخ كرد و طالق و عده و ارث نكاح موقت  رمضان همه روزه: گويد مي �علي

كند كه  روايت مي صاز پيامبر اكرم   حديثي است كه �دليل علي 7.را منسوخ كردند
را حرام ) صيغه(هاي اهلي و از ازدواج موقت  خوردن گوشت االغ در روز خيبر صپيامبر
   8.كرد

  
  
  
 

                                           
  ۲۲۶۰ش  ۴/۱۷۷۰مسلم  -١
  ۱/۵۰۱االمام علی  فقه، ۱۷/۴۶۴اعالء السنن انوی  -٢
  .مهان منابع سابق -٣
  ۹/۱۷املغنی  -٤
  ۱/۵۰۲االمام علی  بيهقی نقل از فقه -٥
  ۱/۵۰۲االمام علی  فقه -٦
  ۲/۵۰۹منبع مذکور  -٧
  ۱۴۰۷ش  ۲/۱۰۲۷م کتاب النکاح مسل -٨
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  نكاح بدون ولي -9
اگر زني بدون اجازه ولي خود : گفت مي �از ابي قيس اودي روايت است كه علي 

شوند و اگر هنوز  ازدواج كرد و شوهرش با او همبستر شد، آنها از هم جدا كرده نمي
 1.شوند بود، از يكديگر جدا كرده ميشوهرش با او همبستر نشده 

  زن هاي جسمي  عيب -10
نمايد،  اگر مرد در زني كه با او ازدواج كرده عيبي ديد كه زندگي با او را مشكل مي 

اگر شوهر با او همبستر شد مهريه بر او واجب است و اختيار : گويد مي �اميرالمؤمنين علي
از شوهر  ر با او همبستر نشده بدون گرفتن مهريه دارد كه زن را نگاه دارد يا طالق دهد و اگ

 2.شوند آنها از يكديگر جدا مي

  نكاح اخته -11
اخته نبايد ازدواج كند، اگر با زني ازدواج كرد و آن زن : گويد مي �اميرالمؤمنين علي

براي اخته جايز نيست : گويد است، بايد از هم جدا كرده شوند و مي دانست كه مرد اخته  نمي
هايي است  اخته بودن از عيب و دليلش اين است كه  3با زن مسلمان پاكدامني ازدواج كند كه 

كند و آميزش جنسي سخت يا اصال امكان پذير نيست، بنابراين  كه زن را از شوهر متنفر مي
هايي كه با وجود آن جدا كردن زن و شوهر از يكديگر جايز است قياس  بر ديگر عيب

  . شود مي

  ازدواج كرده باشدبدون آگاهي همزمان با دو خواهر كسي كه  -12
كسي با زني ازدواج كرد و سپس با خواهر آن زن ازدواج نمود و آنگاه روشن شد  

زني كه بعداً با او ازدواج شده طالق  �اين دو زن خواهر يكديگر هستند، از ديدگاه علي كه
كند و با او  زني ازدواج مي در مورد مردي كه با �علي: گويد شود، ابن جريج مي داده مي

كند و بعداً  رود و با زني ديگر ازدواج مي شود، سپس به سرزميني ديگر مي همبستر مي
شود كه زن دوم خواهر زن اول است، شوهر بايد از زن دوم جدا شود و با زن  مشخص مي

                                           
  ۶/۱۹۶مصنف عبدالرزاق  -١
  ۲/۵۳۵االمام عی  فقه، ۱۰۶۷۷مصنف عبدالرزاق ، ۴۵۶۶۴کنز العمال   -٢
 ۲/۵۳۶االمام علی  فقه -٣
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اين قول  1تمام شود  اول زندگي نمايد، اما زماني به زن اولش رجوع كند كه عده دومي
ناصحيح  و دليلشان اين است كه نكاح اول صحيح بوده ودومي 2جمهور فقهاي مذاهب است، 

  3.شود و باطل است و منعقد نمي

  آميزش با زن از پشت حرام است -13
كند آميزش با زن از راه عقب حرام  از او نقل مي ابن قدامه  چنان كه  �از ديدگاه علي

از من بپرسيد، آنگاه مردي : باالي منبر صدا زد و گفت �علي :گويد ابي معتمر مي 4است، 
اي كه خداوند تو را  پائين رفته: آيا با زنان از راه عقب آميزش درست است؟ گفت: گفت

©��m�±�°�¯�®�¬�«�ª: گويد اي كه خداوند مي پائين اندازد، آيا نديده

²l )شتي كه كسي از دهيد، كار ز شما كار بسيار زشتي را انجام مي) (80/اعراف
همين از عبداهللا بن عباس و عبداهللا بن عمر و ). است جهانيان پيش از شما مرتكب آن نشده

است و سعيد بن مسيب و ابوبكر بن عبدالرحمان و مجاهد و عكرمه  روايت شده  شابوهريره
ين ها و ظاهريه نيز هم اند و نظر ابوحنيفه و شافعي و احمد و مالكي نيز به همين رأي داده

ملعون است هر «: است كه فرمود صي پيامبر و دليل حرام بودن اين كار فرموده 5است، 
از چيزي نهي شد و به دنبال آن لعنت  و هرگاه  6» كس از راه عقب با همسرش آميزش كند

 7.ذكر شد، دليل بر حرام بودن است

  است اي كه شوهرش وفات يافته ي زن حامله عده -14
د و شوهرش وفات يافت و او قبل از آن عدتش تمام شود و وضع حمل اگر زني حامله بو 

رود، يعني اگر قبل  ي او به شمار مي همان وقت كه ديرتر است عده �كرد، از ديدگاه علي
از تكميل شدن چهار ماه و ده روز وضع حمل كرد، بايد چهار ماه و ده روز را براي سپري 

ي او وضع  وضع حمل چهار ماه و ده روز تمام شد عدهشدن عده در نظر بگيرند و اگر قبل از 

                                           
  ۱۰۵۱۷مصنف عبدالرزاق  -١
 ۶/۲۵۸۱املغنی ، ۲/۲۸۰املدّونه  -٢
  ۲/۵۶۲االمام علی  فقه -٣
 ۷/۲۲املغنی  -٤
  ۳/۹۳تفسري قرطبی ، ۷/۶۹ی املعل، ۷/۲۲املغنی  -٥
  ۲/۵۳۹اجلامع الصغري ، ۲/۲۵۶سنن ابی داود  -٦
  ۲/۵۸۶االمام علی  فقه -٧
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نزد : گويد عبدالرحمن معقل مي 1است،  حمل است، اين مطلب از ابن رشد و غيره نقل شده 
اي پرسيد كه شوهرش وفات يافته، گفت  ي زن حامله علي بودم كه مردي از او در مورد عده

   2.آن زن بايد ديرترين عده را بگذراند
ي زن حامله وضع حمل و چهارماه و ده روز هر  عده: گويد وايت است كه مياز شعبي ر

¼�½�¾�¿��m: با جمع كردن آيه �و علي  3كدام طوالني تر باشد همان است
Á�Àl4) :ه زنان باردار، وضع حمل استو آيه ،و عد :� m�C�B�A

J�I�H�G�F�E�Dl5)ميرند  مي) مردان(از شما  و كساني كه
روز انتظار  گذارند، همسرانشان بايد چهار ماه و ده شبانه ود به جاي ميو همسراني از پس خ

  .)و عده نگاه دارند(بكشند 
است، چون نسبت بين اين دو آيه  ي فوق به هر دو عمل كرده ايشان با جمع كردن دو آيه

توان با عمل به يكي، آن را بر ديگري ترجيح داد پس به  نسبت عموم و خصوص است و نمي
ي ترديد و گمان و رسيدن به يقين و سالم ماندن از تعارض، به هر  يرون رفتن از دايرهخاطر ب

اما قول راجح اين است كه در هر دو صورت عدت زن وضع حمل است  6.شود دو عمل مي
من در : و در حديث صحيح از عبداهللا بن عتبه روايت است كه سبيعه بنت حارث به او گفت

است و در زمان  م و سعد از كساني است كه در بدر حضور داشتهعقد نكاح سعد بن خوله بود
حج وداع در حالي كه حامله بودم سعد وفات يافت و بعد از وفاتش ديري نگذشت كه وضع 
حمل كردم و و پس از طي دوران زايمان و نفاس خود را براي خواستگاري آراستم، 

خواهي ازدواج  اي؟ شايد مي استهچرا خود را آر: ابوالسنابل بن بعكك نزد من آمد و گفت
تواني ازدواج كني مگر بعد از آن كه چهارماه و ده روز از  كني؟ سوگند به خدا كه نمي

وقتي اين را شنيدم لباسهايم بر تن خود پيچيدم : گويد سبيعه مي. وفات شوهرت گذشته باشد
وقتي وضع : فرمود آمدم و او را در اين مورد پرسيدم، در پاسخ من صو شامگاه نزد پيامبر

                                           
  ۸/۷۷نيل االوطار ، ۲/۹۵بداية اتهد  -١
 ۴/۳۰۰مصنف ابن ابی شيبه  -٢
  ۴/۲۹۸منبع سابق  -٣
  ۴/طالق -٤
  ۲۳۴/ بقره -٥
  ۳/۱۹۸سبل السالم  -٦



 533     � طالب ياب بن يعل نيرالمؤمنيام  فقه
 

و رأي  1خواهي ازدواج كن اگر مي ات تمام شده و مرا دستور داد كه  اي عده حمل كرده
بعد از شنيدن اين حديث بر اين قول اجماع : گفته شده. اكثريت علماي مسلمين همين است

  .2است  شده
رش اي كه شوه ي زن حامله كنم كه علي گفته باشد عده تصديق نمي: گويد شعبي مي

شايد حديث . 3ترين مدت در ميان چهار ماه و ده روز يا زايمان باشد  وفات يافته كه طوالني
  .4توان مخالفت كرد ، و گر نه با حديث صحيح نميباشد نرسيده �سبيعه به علي

  
  :احكام متعلق به معامالت مالي

  جوايز پادشاه -1
از حالل به شما  دارد و آنچه اشكالي ن گرفتن پاداش پادشاه : فرمود�اميرالمؤمنين علي

از پادشاه چيزي درخواست مكن، ولي : گويد همچنين مي 5دهد بيشتر از حرام آن است  مي
هاي حاللي كه در بيت المال هست از چيزهاي  اگر به شما داد آن را بگير، چون دارايي

  .6كه در آن هست بيشترند حرامي

  هديه دادن به خاطر دفع ظلم و گرفتن حق -2
هر كس فردي را در رسيدن به : كند ابن حزم از او نقل مي چنان كه �ديدگاه علياز 

را از او دور نمايد، جايز نيست از كسي كه به او كمك كرده  حقي ياري كند، يا ستمي 
  7.اي قبول كند هديه

  ضمان نبودن عاريه -3
نسبت به اگر كسي چيزي را به عاريه بگيرد و بدون تجاوز و تقصير  �از ديدگاه علي

ضمانت و : گويد مي �و علي 8شود آن، آن چيز تلف شود از او خسارت گرفته نمي
                                           

  ۱۴/۱۴مسلم ، ۵۳۱۸خباری  -١
  ۲/۷۱۶االمام علی  فقه، ۷/۴۷۳ املغنی -٢
  ۳/۱۹۸ُسُبل الّسالم  -٣
  ۲/۶۱۷االمام علی بن ابی طالب  فقه -٤
  ۲/۷۱۶االمام علی  فقه، ۶/۴۴۴املغنی  -٥
  ۶/۴۴۴املغنی  -٦
  ۹/۱۲۹احمللی  -٧
  ۲/۷۲۱االمام علی  فقه -٨
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پرداختن خسارت عاريه الزم نيست، چون عاريه دادن نيكي و احسان است مگر آنكه خالفي 
  1.شود صورت گيرد، آنگاه دادن خسارت الزم مي

  ضمان نبودن وديعه -4
شود و اگر بدون تعدي و كوتاهي وي  سپرده مي امانتي است كه به دست امانتدار  وديعه

امانتدار و كسي كه : گويد مي �تلف شود پرداختن خسارت بر امانتدار الزم نيست و علي
 2.شود است ملزم به پرداخت خسارت نمي چيزي را براي استفاده عاريه گرفته

  فروختن غنيمت به كّفار -5
اند به  جنگ از كافران به غنيمت گرفته فروختن اموالي كه مسلمين در �از ديدگاه علي

مقداري ظروف طاليي از : خود كافران جايز نيست، از ام موسي روايت است كه گفت
آوردند، او خواست آن را بشكند و بين مسلمين تقسيم نمايد،  �ظروف عجم را نزد علي

، ما آن را از يابد ها را بشكني قيمتشان كاهش مي اگر اين ظرف: مردماني از دهقانها گفتند
خواهم چيزي را كه خدا از دست شما گرفته به شما  نمي: گفت �خريم، علي شما مي

 �اميرالمؤمنين علي 3آن را شكست و بين مسلمين تقسيم كرد،  �بازگردانم، آنگاه علي
اين كار را كرد تا كفار افتخارات خود را به ياد نياورند و با بازگرداندن به آنها سودي عايد 

  .نشودآنها 

  تضمين صنعتگر -6
به منظور حفظ اموال مردم بايد صنعتگر ضامن اموالي باشد كه مردم به منظور اصالح يا 

چنين  شخلفاي راشدين: گويد دهند، شاطبي مي درست كردن چيزي تحويل صنعتگرمي
  .قضاوت نمودند كه صنعتگر ضامن است

و ضامن قرار دادن  4نيست، الح مردم صجز اين چيزي به : گويد مي �علي بن ابي طالب 
صنعتگر تحقق هدفي از اهداف شريعت است مبني بر حفظ و صيانت اموال مردم از تلف 

                                           
  ۴۷۸۸مصنف عبدالرزاق  -١
  ۱۴۷۸۶منبع گذشته  -٢
  ۲/۷۵۲االمام علی  فقه -٣
  ۲/۱۹تصام االع -٤
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از خياط و صنعتگر و امثال آن در صورتي  �و در مصنف عبدالرزاق آمده كه علي 1شدن 
  .2گرفت تا اينگونه حق مردم ضايع نشود كردند، خسارت مي كه جنس كسي را تلف مي

 يمان با اهل ذمه و سخت نگرفتن در پرداخت سرانهبستن پ-7

از مشركين عرب چيزي جز اسالم يا شمشير پذيرفته : گويد مي �اميرالمؤمنين علي
شود و اهل كتاب از عرب و عجم اگر از  شود، اما از مشركين عجم سرانه گرفته مي نمي

ين امنيت جان و مال آنها از پذيرفتن اسالم امتناع ورزيدند و از ما خواستند كه در مقابل تأم
  آنها پيمان ذمي: گفت روايت است كه مي �و از علي 3،كنيم ايشان سرانه بگيريم، قبول مي

با مهرباني  �و علي 4اند تا مال و جان و خونشان همچون خون ما مصون باشد ودن را پذيرفتهب
، از عبدالملك بن عمير كرد مي يگرفت و در مبلغ آن آسان مي) سرانه(از آنها ماليات  و نرمي

مرا به  �علي بن ابي طالب : ي ثقيف به من گفت مردي از قبيله: روايت است كه گفت
براي گرفتن يك درهم هرگز كسي را : عنوان عامل جمع آوري ماليات مقرر كرد و فرمود

ي و لباس زمستان و تابستان مكن و مردي را در  شالق نزن و آنها را مجبور به فروش آذوقه
اي اميرالمؤمنين در اين صورت به همان : گفتم: ي يافتن يك درهم از جا بلند مكن، ميگويدپ

روي بر  اگر به همانصورت هم كه مي: گردم، فرمود ام نزد تو بر مي حالتي كه از پيش تو رفته
اضافه هست را از آنان   آنچه  ايم كه ما فقط دستور داده شده! گردي سخت مگير، واي بر تو

  5.ان سرانه بگيريمبه عنو

  ها در مورد مجازات: دوم

  مجازات مرتد -1
شود، اگر به اسالم بازگشت  سه بار از مرتد درخواست توبه مي: گفت �اميرالمؤمنين علي

 صابن عباس از پيامبر دليل كشتن مرتد حديثي است كه 6.شود كه خوب و گرنه كشته مي

                                           
  ۶۰۲مقاصد الشريعه ص  -١
  ۲۲موسوعه علی ص ، ۸/۲۷۸مصنف عبدالرزاق  -٢
  ۲/۷۵۶االمام علی  فقه -٣
  ۲/۷۵۶االمام علی  فقه، ۸/۳۷۵املغنی  -٤
  ۸/۵۳۷املغنی ، ۱۴۳۴۶کنز العمال   -٥
  ۱۰/۱۳۸مصنف ابن ابی شيبه  -٦
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و ) هركس دينش را تغيير داد او را بكشيد: (1» وهمن بدل دينه فاقتل«: كند كه فرمود روايت مي
شود حديثي است كه جابر بن عبداهللا روايت  دليل اينكه بايد از مرتد درخواست توبه مي

و در مورد 2مردي را كه مرتد شده بود چهار بار به توبه فراخواند صكند كه پيامبر مي
در درون كافر است، دو قول نقل كند و  اظهار اسالم مي دعوت به توبه زنديق يعني كسي كه 

  :است  شده 
   3.به توبه فرقي نيست ،كند اظهار اسالم مي كه يدر دعوت دادن مرتد و زنديق -الف

ابي بكر در مورد دو نفر از مسلمانان كه  بنچنانچه عبدالرزاق روايت كرده كه محمد
ان بخواه توبه از آن: جواب نوشت در سو علي، گذارش داد سزنديق شده بودند به علي

  4 .در غير اينصورت گردنشان را بزن، نمايند
شود و زنديق به توبه  اسالم دعوت داده مي به به بازگشت كنداظهار ارتداد   كسي كه -ب

كند كه عربي را كه مسيحي شده بود پيش علي  شود، أثرم با سند خود نقل مي فراخوانده نمي
و به اسالم بازگردد، اما او نپذيرفت، آنگاه  از او خواست كه توبه كند �آوردند، علي �

خواندند اما زنديق  آن مرد را كشت و گروهي را نزد او آوردند كه نماز مي �حضرت علي
ما ديني : بودند و گواهان عادل به زنديق بودنشان گواهي دادند، اما آنها انكار كردند و گفتند

آيا : آنها درخواست توبه نكرد و گفت آنها را كشت و از �جز اسالم نداريم، آنگاه علي
دانيد چرا از مسيحي خواستم كه توبه كند و به اسالم برگردد؟ چون او كيش خود را  مي

هايي را كه گواهان به كفرشان گواهي  آشكار كرده بود از او خواستم كه توبه كند، اما زنديق
شود از  مورد زني كه مرتد ميو در  5. دادند كشتم چون آنها با وجود چند شاهد انكار كردند

  : است دو قول نقل شده �علي

                                           
  ۳۰۱۷خباری ش  -١
 روايت ضعيف است ۶/۶۶۲جممع الزوائد  -2
  روايت ضعيف است ۶/۶۶۲مع الزوائد جم -٣
  )۱۰/۱۷۰) (۷/۳۴۲(مصنف ابن ابی شيبه  -٤
  ۲۷۳موسوعة علی ص  ۸/۴۱۴۱املغنی  -٥
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هم نقل شده و  �شود با مرد فرقي ندارد و اين قول از ابوبكر  در اينكه كشته مي -الف
حسن و زهري و نخعي و مكحول و حماد و مالك و ليث و اوزاعي و شافعي و اسحاق 

  .1نظرشان همين است
ي  زنان قبيله �است، چون ابوبكر  حسن و قتادهشود و اين قول  زن كنيز كشته نمي -ب

برده و كنيز قرار داد و يكي از آنها را  ،اين قبيله مرتد شد  بني حنيفه و فرزندانشان را وقتي كه
از او صاحب فرزندي به نام محمد بن حنفيه گرديد و اين در  �و علي ،داد �به علي

، از اين رو اين مسئله به اجماع انجام شد و كسي اعتراض نكرد شحضور جمعي از صحابه
 �از سوي علي  ، همانگونه كه داستان فرستاده شدن لشكري به سوي بني ناجيه 2انجام شد

  است، بعداً در اين مورد سخن گفته خواهد شد و در اين داستان آمده دليلي بر اين نظريه 
  . 3ه اسارت در آمدند است كه جنگجويان قبيله بني ناجيه كشته شدند و زنان و فرزندانشان ب

هاي مختلف متناسب با وضعيت و حالت هريك  مرتدين را با شيوه �امير المؤمنين علي
  : به نحو ذيل به قتل رسانيد

ي  در جواب نامه �گردن زدن مرتد با شمشير، چنان كه علي بن ابي طالب -الف
آن دو نفر : سيد، فرموداز او در مورد دو مسلمان كه كافر شده بودند پر محمدبن ابي بكر كه 

  .4اند، اگر توبه كردند خوب است و گرنه گردنشان را بزن كه كافر شده
است كه مردي مسيحي  زدن و كتك كاري تا مرگ، در مصنّف ابن ابي شيبه آمده  -ب

از او چيزي  �مان شده بود و دوباره مسيحي شده بود، عليلآوردند كه مس �را نزد علي
به سوي او رفت و با پايش به او لگدي زد، آنگاه مردم  �سپس عليپرسيد و او جواب داد، 

   5.او را كشتند بلند شدند و او را زدند تا اينكه 
سوزاندن بعد از كشتن، چنان كه در داستان مستورد عجلي كه مسلمان شد و سپس  -ج

 �او را كشت وي را سوزاند، شايد علي  بعد از آن كه �است، كه علي مرتد گرديد آمده 

                                           
  ۸/۱۲۳املغنی  -١
  ۲/۲۶۸فتح الباری ، ۸/۱۲۳املغنی  -٢
  ۱/۱۴۴مصنف ابن ابی شيبه  -٣
  ۸/۳۹۵مصنف عبدالرزاق  -٤
  ۸/۳۹۵احمللی ابن حزم -٥
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به خاطر اين جسد او را آتش زد كه مبادا قومش قبر او را باز كنند و جسد او را دربياورند و 
  1.نپذيرفت �قومش مبلغي پول پيشنهاد كردند كه در مقابل تحويل جسد او بپردازند اما علي

  2.كشتن با سوزاندن در آتش، چنان كه در داستان علي با سبئيه ذكر شد - د
اهداف شريعت حفاظت از  از جمله شود كه  ظ و صيانت دين ميكشتن مرتد سبب حف 

دين است، مالحظه نموديم كه خلفاي راشدين در اجراي احكام الهي در مورد هواپرستان و 
اند و مجازاتي را كه مناسب هر  از دايره دين خارج بودند چقدر جدي و كوشا بوده آنهايي كه

هاي هوا پرستان يكي كشتن مرتدين و  زاتدادند و از بزرگترين مجا يك بود به او مي
را  صي پيامبر جنگيدن با آنها بود، چنان كه خلفاي راشدين چنين كردند و آنها فرموده

: اّال بإحدی ثالثٍ   اّال اهللا  ال يحّل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله«: اجرا كردند كه فرمود
خون مسلماني  نريخت :)» فارق للجماعةالم  الثّيب الّزانی و الّنفس بالّنفس و الّتارک لدينه

متاهل زناكار، كشتن در : اال اهللا گواهي جايز نيست مگر در يكي از اين سه مورد كه به ال اله
كند و از جماعت مسلمين جدا  مقابل كشتن كسي ديگر و كسي كه دينش را ترك مي

گرود از دايره  ن مياگر مرتد كشته نشود، هر كسي كه به دي: گويد ابن تيميه مي. 3)شود مي
رود، بنابراين كشتن مرتد حفاظت از دين و اهل دين است و كشتن مرتد از كم  آن بيرون مي 

   4.كند شدن مسلمين و بيرون رفتن از اسالم جلوگيري مي
  

  مجازات زنا -2
  داستان يك مورد سنگسار -الف

او فاصله داشت، شراحه زن شوهر داري بود و شوهرش در شام بود و با : گويد شعبي مي 
: آورد و گفت �شراحه حامله شده بود، آقايش او را نزد اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب

او را روز پنجشنبه صد ضربه  ساست، آنگاه علي اين زن زنا كار است و به زنا اعتراف كرده 
و  اي زد كه تا ناف در آن قرار گرفت شالق زد و روز جمعه سنگسارش كرد و براي او چاله

بنيان گذار آن  صسنگسار كردن سّنتي است كه پيامبر: من حضور داشتم، سپس گفت
                                           

  ۲۷۵موسوعة فقه علی ص  -١
  ۲۷۵نهج علی بن ابی طالب ص م -٢
  ۶۸۷۸خباری ش  -٣
  ۲۰/۱۰۲جمموع الفتاوی  -٤
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انداخت  داد اولين كسي كه به سوي او سنگ مي اين زن گواهي مي اگر كسي عليه . است
است، پس من اولين   او داده بود، ولي اين زن اعتراف كرده شاهد بود با شهادتي كه عليه 

كنم، آنگاه سنگي به او زد و سپس مردم سنگ  نگ پرتاب ميكسي هستم كه به سوي او س
زدن را شروع كردند و من هم يكي از آنها بودم، سوگند به خدا من يكي از كساني بودم كه 

  .او را كشتند 
بر اساس كتاب خدا او را شالق زدم و بنا : گفت سدر لفظ احمد و بخاري آمده كه علي 

است و  �اين حكم قضايي اجتهاد علي 1ار كردم،او را سنگس صبر سنّت و روش پيامبر
گويند كه هر دو مجازات شالق و سنگسار  فقها در اين مورد اختالف نظر دارند و جمهور مي

اي حفر كرد و مردم  در بازار براي آن زن چاله: است در روايتي ديگر آمده  2شوند،  جمع نمي
اينطور نه، اگر اينچنين كنيد : د و گفتبا شالق آنها را ز �اطراف آن حلقه زدند، آنگاه علي

ايستيد، سپس  كنيد، صف بايستيد همان طور كه در نماز به صف مي مي  يكديگر را زخمي
كند امام  او را سنگسار مي  اي مردم اگر زناكار اعتراف كرده باشد اولين كسي كه: گفت

ها هستند،  ند شاهدز است و اگر چهار گواه به زنا گواهي دهند، اولين كسي كه سنگ مي
زند و سپس عموم مردم، آنگاه سنگي به آن زن زد و تكبير گفت و  سپس امام سنگ مي

برگرديد و سپس صف بعدي تا : بزنيد و سپس گفت: سپس به صف اول دستور داد و گفت
  3.اينكه زن را كشتند

  به تاخير انداختن سنگسار كردن زن حامله -ب
حامله ثابت شود، تا وقتي كه وضع حمل كند  اگر زناي زن 4 �از ديدگاه علي 

خدمتگذاري داشت  صپيامبر: روايت است كه گفت �افتد و از او  مجازاتش به تأخير مي
به من دستور داد كه حد و مجازات را بر او اجرا  صكه مرتكب كار زشت شده بود، ايشان 

ا او درميان گذاشتم، آمدم و ماجرا را ب صكنم، ديدم كه تازه زايمان كرده، نزد پيامبر 
وقتي خونش بند آمد حد و مجازات را بر او اجرا كن، بر كنيزان و بردگان خود : فرمود

  5.مجازات را اقامه كنيد

                                           
  ۴/۲۵۳کتاب احلدود ،  خباری -١
  ۱۵۲تاريخ القضا فی االسالم ص  -٢
  ۲/۷۸۲االمام علی  فقه، ۱۳۳۳۵مصنف عبدالرزاق  -٣
  ۲/۷۸۳االمام علی  فقه -٤
  ۱۱۳۷مسند امام امحد ش  -٥
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  است زني كه به زنا مجبور شده  -ج
شود و در مقابل مهريه به او  مجازات نمي �از ديدگاه علي زني كه به زور زنا شده  
يكي از   است به اندازه مهريه اي كه به زنا مجبور شده شيزهدو: گويد مي �علي 1رسد،  مي

است مقدار مهريه  اي كه به زور با او زنا شده شود و بيوه خويشاوندانش از زناكار گرفته مي
  2.گيرد اي مثل خودش به او تعلق مي بيوه

  شود از روي ناچاري مرتكب زنا مي زني كه -د
گ به ناچار مرتكب زنا گرديد، از ديدگاه اگر زني به خاطر نجات دادن خود از مر 
من زنا : آمد و گفت �زني نزد عمر: است  شود و در روايتي آمده مجازات نمي سعلي

او را برگرداند تا آن كه تا چهار بار به زنا گواهي داد، آنگاه  سام مرا سنگسار كن، عمر كرده
ي اميرالمؤمنين او را ا: گفت �موقع علي فرمان داد او را سنگسار كنند، در آن �عمر

او را باز گرداند و  �است؟ عمر اي، شايد عذري داشته بازگردان و از او بپرس چرا زنا كرده
ام رفتم  ام شتراني داشتند، به دنبال شتران خانواده خانواده: چگونه زنا كردي؟ زن گفت: گفت

ا خود آب همراه آورده هاي خود بيرون آمده بود، من ب ما شريكي داشتيم، او نيز به دنبال شتر
بودم و شترانم شير نداشتند و شريك ما هم آب همراه داشت و هم شترانش شير داشتند، آب 

دهم مگر اينكه  ، اما او نپذيرفت و گفت آب نميممن تمام شد، از او درخواست آب كرد
اش  ستهخود را در اختيارم بگذاري، من نپذيرفتم تا اينكه نزديك بود بميرم، آن وقت به خوا

 مند در صورتي كه عالقه ولي آن كس كه مجبور شوداكبر،  اهللا: گفت �تن دادم، آنگاه علي
به او  �است كه عمر در روايتي ديگر آمده 3.نباشد و از حد نگذرد، به نظر من معذور است

اند و  چيزي داد و رهايش كرد و فقها اين حادثه را در ضمن موضوع اجبار به زنا ذكر كرده
اختالفي ندارند، اما به زور انجام دادن �قط شدن مجارات كسي كه به اجبار با او زنا شددر سا

اي ندارد با اختيار خودش كار را  غير از مجبور شدن است چون كسي كه مجبور است و چاره
كنند، به دليل  دهد، اما در انجام كار با اكراه فرد را به زور به انجام كار وادار مي انجام مي

  :فرمايد است، چنان كه مي كه خداوند متعال اكراه را جدا از مجبور شدن ذكر كردهاين

                                           
  ۲/۷۸۶االمام علی  فقه -١
  ۲/۷۸۶ام علی االم فقه -٢
  ۴/۱۴۵مغنی احملتاج ، ۳۵۹۶کنز العمال   -٣
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��m�x�w�v�u�t�sl )۱۰۶/ حنل (  
  ). است شوند و در همان حال دلهايشان ثابت بر ايمان جز آناني كه وادار به اظهار كفر مي(

  )۳۳/نور( �my�x�w�v�u�t�sl: فرمايد مي
  ). كنيدكنيزان خود را وادار به زنا ن( 

  )۱۷۳/البقره ( �mq��p�o�n�m�l��k��j�i�hl: فرمايد مي
  )از حد فراتر نرود و تجاوز نكند گناهي بر او نيست هر كس مجبور شود در حالي كه( 

ي اخير استدالل كرد، چون مجبور شدن به انجام گناهي به خاطر نجات  از آيه �علي
نمايد، پس مجازات دنيوي را  مي زندگي مجازات اخروي را از كسي كه مجبور است دور

شود كه  استنباط مي  نمايد و از اين مسئله از حقوق خدا باشد به طريق اولي ساقط مي  نيزكه
  1.است گردانند، عمل كرده ها امور ممنوع را مباح مي به اين قاعده كه ضرورت �علي 

  دفع حدود با شبهات -هـ
 �شوند، ضحاك بن مزاحم از علي حدود شرعي با ُشبهه ساقط مي �از ديدگاه علي

ها شايد و غيره مطرح شد مجازات اجرا  وقتي در حدود و مجازات: كند كه گفت روايت مي
 �ام، علي من زنا كرده: روايت است كه زني نزد او آمد و گفت �و از علي 2شود  نمي

به اين  شايد در رختخواب خود خواب بودي كه كسي اين كار را با تو كرد، يا به زور: گفت
: با اختيار خود بي آن كه وادار شوم آن را انجام دادم، گفت: اي؟ زن گفت امر وادار شده

او را نگاه داشت و زنداني كرد و   ام، آنگاه خشم نكرده: اي گفت شايد بر خودت خشم گرفته
  .از اين رو او را شالق زد 3او را شالق زد چون آن هنوز ازدواج نكرده بود 

  يحيزناي زن مس -و
شود، بلكه به اهل دينش  اگر يك زن مسيحي زنا كند مجازات نمي �از ديدگاه علي

قابوس بن مخارق  4شود تا آنها بر اساس مقررات دين خود او را مجازات كنند،  سپرده مي
نوشت و از او در مورد مسلماني  �اي به علي  كند كه محمد بن ابي بكر نامه روايت مي

                                           
  ۲/۷۸۹االمام علی  فقه -١
  ۸/۲۱۱املغنی ، ۱۳۷۲۷مصنف عبدالرزاق  -٢
  ۲/۷۶۱االمام علی  فقه -٣
  ۲/۷۶۶االمام علی  فقه -٤
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مسلمان را با اقامه حد بر : است، علي در جواب به او نوشت زنا كردهپرسيد كه با زني مسيحي 
مجازات زنا امري عبادي است كه فرد  1او مجازات كن و زن مسيحي را به اهل دينش بسپار، 

  .سزد گرداند و اين مجازات براي كسي كه مسلمان نيست نمي را از گناه پاك مي

  اجراي حدودات شرعي كفاره گناه است -ز
از : كند كه گفت آمد روايت مي از قريش به شمار مي  ليلي از مردي از قبيله هزيل كهابي  
هر كسي مرتكب گناهي شد و حد شرعي بر او اجرا گرديد، : گفت شنيدم كه مي �علي

است   همچنين در روايتي ديگر از او آمده 2باشد، اجراي حد و مجازات كفاره گناهانش مي
اين زن بر بدترين حالتي : بودم گفتم �گسار شد همراه عليوقتي شراحه سن: گويد كه مي

كه داشت وفات يافت، آنگاه علي مرا با چوب يا شالقي كه در دست داشت چنان زد كه 
بگذار درد بگيري، اين زن هرگز در مورد : دردمندم كردي، گفت: احساس درد كردم، گفتم 

   3.كه پرداخت شود گناهش پرسيده نخواهد شد مثل وامي
در مجلسي با : گويد است كه مي �حديث عباده بن صامت �دليل ديدگاه علي

هر كس مرتكب زنا شد و مجازات گرديد، : نشسته بوديم، ايشان فرمودند صپيامبر
باشد و هر كسي مرتكب اين گناه گرديد و خداوند راز او را  مجازاتش كفاره گناهش مي

  .4دهد بخشد و اگر بخواهد او را عذاب مي يپوشاند كار او با خداست؛ اگر بخواهد او را م
هاست، محفوظ  حفاظت از آبرو و حيثيت و صيانت نسب يكي از اهداف آئين اسالمي 

ها و فساد و  اينكه به دنبال آن جنگ آورد، از جمله  ها مفاسد زيادي به بار مي نبودن نسب
از آن زن صاحب  كه آيد، چون هدف زناكار اين نيست  اختالط انساب و قطع نسل پيش مي

فرزندي شود، بلكه هدف فقط شهوت راني و لذت بردن است و اگر پاكدامني نباشد مردم از 
يابد، عالوه بر  گردد و جنايت زنا ظهور مي تابند و فساد اخالقي شايع مي ازدواج روي برمي

شوند و  شود تا مصايب و بالها سرازير سبب مي�از آن و نيز مفاسد اخالقي و بهداشتي حاصله
�_��m: فرمايد شد كه مي اگر تنها فقط همين آيه در مورد زنا نازل مي �~� }|�{�z

                                           
  ۱۳۴۱۹مصنف عبدالرزاق  -١
  ۱۳۳۵۵/ مصنف عبدالرزاق -٢
  ۱۳۳۵۳مصنف عبدالرزاق  -٣
  ۳/۱۳۳۳ ۷۰۹ش کتاب احلدود ،  مسلم -٤
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c�b�a�`l )به زنا ) هاي زنا با انجام عوامل و انگيزه(و : يعني) 32/اسراء
  .است نزديك نشويد كه زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و شيوه

اين اسالم مقررات الزم را براي حفاظت از ، بنابر1شد كافي بود اگر تنها همين آيه نازل مي
  .اند ها مقرر نموده و خلفاي راشدين آن را اجرا كرده آبروي مردم و صيانت نسب

  مجازات شراب -3

  شراب خواري در رمضان -الف
نجاشي حارثي شاعر را كه در ماه رمضان  �كند كه علي عطاء از پدرش روايت مي

و او را زنداني كرد و روز بعد او را از زندان بيرون  شراب نوشيده بود هشتاد ضربه شالق زد
اين بيست ضربه شالق را براي آن به تو زدم : آورد و بيست شالق ديگر به او زد و به او گفت

   2.اي اي و در رمضان روزه نبوده كه در مقابل خداوند به خود جرأت داده

  حكم مردن به سبب اجراي مجازات شراب خواري -ب
در مورد هيچ كسي كه به سبب اجراي حد بر او : ايت است كه گفترو �از علي 
ميرد و  گذرد جز كسي كه به سبب اجراي مجازات شراب بر او مي ميرد به دلم چيزي نمي مي

   3.است چنين نكرده صپردازم، چون پيامبر اش را مي اگر چنين كسي بميرد ديه
قل انسان كه خداوند به سبب آن اند كه ع مقرر داشته احكام و دستورات شريعت اسالمي

شراب را حرام كرده كه عقل انسان  به او كرامت داده مصون بماند، از اين رو شريعت اسالمي
  : فرمايد كند، چنان كه خداوند متعال مي برد و ناپديدش مي را مي
�m�N�M�L�K�J�I�H�G�F��E�D�C�B�A

�_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O
�f�e�d�c�ba�`l)91-90/ دهمائ(.  

و ) كنيد سنگيي كه در كنار آنها قرباني مي(ميخوارگي و قماربازي و بتان ! اي مؤمنان«
از  بريد، همه و همه آزمائي و غيبگوئي به كار مي و سنگها و اوراقي كه براي بخت(تيرها 

                                           
 ۲۵۵يوبی ص  مقاصد الشريعه -١
  ۲/۸۰۷االمام علی  فقه، ۱۳۶۸۷کنز العمال   -٢
  ۱۰۲۴مسند امحد  -٣



 سلي مرتضي ع     544
  

 

) اين كارهاي(پس از . باشند عمل شيطان مي) ناشي از تزيين و تلقين(پليدند و ) لحاظ معنوي
از طريق ميخوارگي و قماربازي در  همانا شيطان. پليد دوري كنيد تا اين كه رستگار شويد

پس . ياد خدا و خواندن نماز باز دارد توزي ايجاد كند و شما را از ميان شما دشمنانگي و كينه
 ياد خدا د و بندگان را ازنپراكن توزي مي و دشمنانگي و كينهاز اين دو چيزي كه پليدند (آيا 

) دارند كنند و ايشان را از همه عبادات، به ويژه نماز كه مهمترين آنها است، باز مي غافل مي
  ! ؟»كنيد كشيد و بس مي دست مي

كند  انسان را مست مي هر چه : »کّل مسکر خمر و کّل خمر حرام«: فرمايد مي صپيامبر 
شود و  مي بنابراين كسي كه مست است مجازات 1.شراب است و هر شرابي حرام است

كنند و بر آن تاثير  شريعت اسالم مخدرات و چيزهايي كه سالمت عقل را تهديد مي
   2.است گذارند را حرام كرده  مي

حفاظت و صيانت عقل مطلوب شريعت است، چون با مصون بودن عقل ديگر ضروريات 
متي شماري بر سال مانند و بي توجهي به حفظ عقل خلل و زيĤنهاي بي مصون و محفوظ مي

  3.عقل به دنبال دارد

  مجازات دزدي -4

  مال بايد در حرز قرار گرفته باشد: الف
براي اينكه دست سارق قطع شود بايد او مال را از جاي محفوظ و  �از ديدگاه علي 

دست دزد : گفت �متناسب با ارزش آن مال دزديده باشد، از ضمره روايت است كه علي 
   4.ز خانه دزديده باشدشود مگر آن كه كاال را ا قطع نمي

  سرقت چيزي كه در آن شبهه مالكيت است -ب
ي مالكيت باشد، مثل  اگر سارق چيزي را دزديده باشد كه در آن شبهه �از ديدگاه علي

از زيدبن ثابت بن دثار روايت است  1شود،  در آن داشته باشد، دستش قطع نمي اينكه سهمي

                                           
  ۵۵۸۵خباری  -١
  ۱/۴۶۷احلکم و التحاکم فی خطاب الوحی  -٢
  ۲۴۳مقاصد الشريعة يوبی ص  -٣
  ۲/۸۱۰االمام علی  فقه، ۱۳۹۱۱کنز العمال   -٤
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او در : فرمود �ل ُخمس دزدي كرده بود، علياز اموا آوردند كه  �كه مردي را نزد علي
: گفت كند كه مي روايت مي �شعبي از علي. اين خُمس سهميه دارد و دستش را قطع نكرد

   2.شود هر كسي از بيت المال دزدي كند دستش قطع نمي

  دزديدن انسان آزاد -ج
قطع آزادي غير برده را دزيد، به مجازات آن دستش  هر كسي بچه  �از ديدگاه علي

دست كسي را كه فرد آزادي را فروخته  �از ابن جريج روايت است كه گفت علي. شود مي
چون ارزش انسان از مال بيشتر است،  3گيرد،  فرد آزاد برده قرار نمي: بود قطع كرد و گفت

  . شود دزدد قطع مي انساني را مي  پس به طريق اولي دست كسي كه

  كند ياز مال آقايش دزدي م اي كه برده -د
اي از اموال صاحب و آقايش سرقت كند، دستش قطع  اگر برده �از ديدگاه علي

اگر غالم من از مالم دزدي كند دستش : گفت �شود و از حَكم روايت است كه علي نمي
   4.كنم را قطع نمي

  ثابت كردن سرقت - ـه
دوبار جرم سرقت با شهادت دو شاهد يا  �از ديدگاه علي كند كه ابن قدامه نقل مي

 �علي: و از عكرمه بن خالد روايت است كه گفت 5شود اعتراف كردن سارق ثابت مي
دادند و  او گواهي مي آمدند و عليه  كرد مگر آن كه گواهان مي دست هيچ دزدي را قطع نمي

ورزيدند او را  كرد و اگر از دادن شهادت امتناع مي دادند دستش را قطع مي اگر گواهي مي
او را زنداني كرد و فرداي آن روز او و  �بار دزدي را آوردند و علييك. كرد رها مي

دزد را آزاد  �است، آنگاه علي يكي از گواهان حاضر نشده : دوگواه را فراخواند، گفتند
كند كه مردي  قاسم بن عبدالرّحمن و او از پدرش روايت مي 6.كرد و دستش را قطع نكرد

او : بر او پرخاش كرد و به او ناسزا گفت �، عليام من دزدي كرده: آمد و گفت �نزد علي
                                                                                                         

  ۲/۸۱۱االمام علی  فقه -١
  ۱۸۸۷۱عبدالرزاق مصنف  -٢
  ۱۸۸۰۶ش / منبع مذکور -٣
  ۱۰/۲۰۲مصنف ابن ابی شيبه  -٤
  ۸/۲۷۹املغنی  -٥
  ۱۳۹۰۸، ۱۸۷۷۹مصنف عبدالرزاق  -٦
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دستش را قطع كنيد او دوبار عليه خودش : فرمود �ام، علي من دزدي كرده: بازهم گفت
   1.است، دستش را در گردنش آويزان كنيد گواهي داده 

  كشف دزد قبل از سرقت -و
د دستگير شود، اگر دزد قبل از آن كه كاال را از مكان محفوظ بردار �از ديدگاه علي

اي را  كند كه مردي را آوردند كه خانه شود، حارث از علي روايت مي دستش قطع نمي
در لفظ  2سوراخ كرده بود و در همان حالت دستگير شده بود و علي دستش را قطع نكرد، 

   3.او را چند ضربه شالق به عنوان تعزير زد ديگر اين اضافه شده كه

  تكرار دزدي -ز
شود، اگر براي بار دوم  هر كسي دزدي كند دست راستش قطع مي �ياز ديدگاه عل

شود و دست  شود و اگر براي بار سوم دزدي كند تعزير مي دزدي كند پاي چپش قطع مي
و  4اند،  نقل كرده �از علي  شود، اين نظريه را ابن منذر و غيره ديگر و پاي ديگرش قطع نمي

ي را نزد علي آوردند ايشان دست او را قطع كرد، باز از عبداهللا بن سلمه روايت است كه دزد
پايش را قطع  �آوردند، آنگاه علي �كرده بود و او را نزد علي يبراي بار دوم او دزد

اگر دست ديگرش را قطع كنم : كرد، باز براي بار سوم او را آوردند آنگاه علي گفت
اگر پايش را قطع كنم با : صورتش را با چه پاك كند و با چگونه غذا بخورد؟ سپس گفت

او را  �آنگاه علي: گويد آيد، عبداهللا بن سلمه مي رود؟ من از خدا شرمم مي چه راه مي
: و شعبي روايت است كه گفتند هاز مغير 5.او را به زندان انداخت  شالق زد و براي هميشه

گر شود و ا اگر دزد چند بار دزدي كرد، يك دست و يك پايش قطع مي: گفت مي �علي 
علي فقط يك دست و يك پا را قطع : گويد و شعبي مي 6شود،  باز هم دزدي كرد زنداني مي

                                           
  ۹/۴۷۷مصنف ابن ابی شيبه  -١
  ۹/۴۷۷مصنف ابن ابی شيبه  -٢
  ۲/۸۱۷االمام علی  فقه، ۱۳۹۱۱کنز العمال   -٣
  ۸/۲۶۴املغنی ، ۳/۳۵۴احمللی  -٤
  ۲/۸۱۸االمام علی  فقه، ۹/۴۳۷۳البدائع  -٥
  ۱۸۷۶۴مصنف عبدالرزاق ش  -٦
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من از : گفت مي �شد و علي كرد زنداني و تنبيه مي كرد و اگر دزد بعد از اين دزدي مي مي
   1.كنم كه براي دزد دستي نگذارم كه با آن غذا بخورد و استنجاء و طهارت كند خدا شرم مي

  دن دست و آويزان كردن آنقطع كر -ح
شود بعد از آن به گردنش  مستحب است كه دست دزد وقتي قطع مي �از ديدگاه علي 

دست دزد را قطع و  �علي: گويد از حجيه بن عدي روايت است كه مي 2آويزان گردد، 
 :گفت آورد و مي يافتند آنها را از زندان بيرون مي كرد و وقتي بهبودي مي آنها را زنداني مي

چه : گفت كردند، مي هايشان را بلند مي هايتان را به سوي خدا بلند كنيد و آنها دست دست
: گفتند چرا؟ مي: فرمود سپس مي �علي: گفتند است؟ مي هايتان را قطع كرده كسي دست

و دست  3بار خدايا گواه باش، بار خدايا گواه باش: گفت ايم، سپس مي چون دزدي كرده
زد تا خون ريزي نكند و زودتر بهبود يابد، مبادا زخم عفونت  اغ ميقطع شده را در روغن د

   4.كرده و به ديگر قسمتهاي بدن سرايت كند و فرد تلف شود
ي  حفظ و صيانت از اموال مردم است، آن مالي كه مايه يكي از اهداف شريعت اسالمي

ق شرعي حرام دوام و استواري زندگي است و تمام عوامل و وسايل گرفتن مال را بدون ح
كرده و نيز ممنوع و حرام نموده و هر كس كه مرتكب اين جرم شود و سرقت بر او ثابت 

��:فرمايد كند، چنان كه خداوند متعال مي گردد، اسالم حد و مجازات سرقت اجراء مي
m�YX�W�V���U�T�S�R�Q�P�Ol )38 /المائده(  

يك مجازات الهي   اند به عنوان انجام داده دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملي كه«
  .»قطع كنيد

  .اند اين احكام را اجرا كرده شخلفاي راشدين

   احكام قصاص و جنايات :سوم
به خاطر حفاظت و صيانت جان مردم و جلوگيري از مفاسدي كه قتل و   شريعت اسالمي

  : فرمايد خون ريزي به دنبال دارد احكام قصاص را تشريع كرده، چنان كه خداوند متعال مي

                                           
  ۱۸۷۶۴مصنف عبدالرزاق ش  -١
 ۲/۸۲۱االمام علی  فقه -٢
  ۱۳۴۲کنز العمال   -٣
  ۲/۸۲۱االمام علی  فقه -٤
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�m�a`�_�~�}���|�{�z�yl )178 /البقره(  
قصاص بر ) قانون مساوات و دادگري(درباره كشتگان، ! ايد ايمان آورده ي كساني كها«

   .»است شما فرض شده
��:فرمايد و مي  �

�m¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�l )179 /البقره (  
  .»براي شما در قصاص، حيات و زندگي است! اي صاحبان خرد«

  : يدفرما و مي
�mv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�|�{��z�y�xwl 

  ) 33 /االسراء(
كه با (ايم  قدرت را داده) اين(هر كس كه مظلومانه كشته شود، به صاحب خون او «

لي نبايد او هم در و)مراجعه به قاضي، قصاص خود را درخواست و قاتل را به مجازات برساند
   .»است كشتن اسراف كند بيگمان صاحب خون ياري شونده

ذكر  �ها از ديدگاه علي و اينك بخشي از احكام مربوط به قتل و قصاص و جنايت 
  : شود مي

  مشاركت در قتل عمد -الف
اگر گروهي جمع شوند و يك نفر را به قتل برسانند، همه در مقابل او  �از ديدگاه علي 

ند قصاص يك نفر را كشته بود  شوند و از ايشان روايت است كه سه نفر را كه كشته مي
  1.كرد

  اش را دستور به قتل بدهد كسي كه برده -ب
اش را دستور دهد كه كسي را به قتل برساند، صاحب  اگر كسي برده �از ديدگاه علي

خالس از  2اند اين را نقل كرده گردد، ابن مندر و غيره شود و برده زنداني مي برده قصاص مي
اش را به قتل كسي دستور داده بود،  بردهايشان در مورد مردي كه  كند كه  روايت مي �علي

                                           
  ۷/۶۲۷املغنی  -١
  ۷/۷۵۷املغنی  -٢
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هرگاه كسي : است و در روايتي ديگر آمده  1ي شالق يا شمشير اوست برده به منزله: گفت
ي شمشير و يا شالق او است و  اش را دستور دهد كه كسي را به قتل برساند، برده به منزله برده

   2.گردد شود و برده زنداني مي صاحب برده كشته مي

  ي كه در ازدحام كشته شودكس -ج
ديه كسي كه در شلوغي كشته شود و قاتلش مشخص نباشد بر عهده  �از ديدگاه علي 

مردي در روز جمعه به سبب : و از يزيد بن مذكور همداني روايت است 3بيت المال است 
   4.ي او را به عهده بيت المال گذاشت ديه �ازدحام جمعيت در مسجد كشته شد، علي

  راننده و پيشرو و سوار جنايت -د
راند، يا  اول اينكه كسي كه حيوان را به جلو مي: دو روايت است �از علي  در اين مسئله

در جلو و حيوان پشت سر او باشد و يا كسي كه سوار بر حيوان است، اگر حيواني چيزي را 
ت را بپردازند، له كند يا با پايش كسي يا چيزي را لگد بزند، اينها ضامن هستند و بايد خسار

كند  روايت مي سخالس از علي 5اند،  چون در هدايت حيوان كوتاهي ورزيده و دقت نكرده
كند يا سوار آن  راند، يا در جلوي حيوان حركت مي او كسي را كه حيوان را پيش مي كه 

است اگر حيوان چيزي را له كند يا تلف نمايد اينها ضامن هستند و دليلش اين است كسي 
اي در دست  دهد، چون حيوان مثل وسيله ار است گويا قتل را مستقيماً خود انجام ميكه سو

كند يا حيوان در پشت سر او حركت  از پشت حيوان را به جلو هدايت مي اوست و كسي كه 
كند سبب جنايت هستند و به خاطر عدم دقت و بي احتياطي ضامن هستند و بايد خسارت  مي

ي  اگر ثابت شود كه هدايت كننده �از ديدگاه علي م اين است كه روايت دو 6را بپردازند، 
روايت است  �گردد و از علي  است، ضامن پرداخت خسارت نمي حيوان كوتاهي نكرده 

آنجا بود شنيد،   راه را باز كنيد و فردي كه: اگر هدايت كننده حيوان گفت: كه گفت

                                           
  ۹/۳۷۱مصنف ابن ابی شيبه  -١
  ۲/۸۳۶االمام علی  فقه -٢
  ۲/۸۳۸االمام علی  فقه -٣
  ۵۰۲حييی اليحيی ص ، الراشده الفةاخل -٤
 ۲/۸۴۱االمام علی  فقه -٥
  ۹/۲۵۹مصنف ابن ابی شيبه  -٦
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اگر راه گشاده : يت است كه گفتروا �از علي 1ضمانتي بر هدايت كننده حيوان نيست، 
و دليلش اين است كه عريض بودن راه و آگاه  2باشد ضمانتي بر هدايت كننده حيوان نيست، 

كردن عابران احتياط است، پس اگر با وجود گشاده بودن راه عابران توجه نكنند تقصير 
ان اند و هدايت كنندگ خودشان است و اگر مصدوم شوند خود بر خويش جنايت كرده

: حيوانات تضميني ندارند و اين دو روايت تضادي ندارند، چون در روايت اول گفته شده
اگر كوتاهي ورزيدن هدايت كنندگان حيوانات ثابت شود، بايد خسارت را بپردازند و در 

اگر كوتاهي ورزيدن هدايت كنندگان حيوانات ثابت نشود و  است كه  روايت دوم آمده
   3.پردازند د، خسارت را نميتقصير عابران ثابت گرد

  كسي كه بر اثر تجاوز سبب تلف شدن ديگران شود - ـه
يا  اجازه حفر يا بنا هر كسي چاهي حفر كند، يا ساخت و ساز انجام دهد در جايي كه 

افتاد يا  نداشته باشد و به سبب آن انساني تلف شد، مثالً در چاه جا را در آن  گذاشتن آن چيز
، كسي كه چاه را حفر يا چيز لغزنده كشته شودسر راه گذاشته بود لغزيد و او   به سبب آنچه

هركسي چاهي حفر كرد يا چوبي را گذاشت و : گويد مي �علي 4را گذاشته ضامن است، 
   5.انساني بر اثر اصابت آن كشته شد، ضامن است

  اشتباه در گواهي دادن -و
ي داد ضامن است، پس اگر كسي اگر كسي به اشتباه عليه كسي گواه �از ديدگاه علي

عليه فردي به اشتباه گواهي داد و بر اساس آن گواهي فرد قصاص يا مجازات شد، گواه 
كه دو مرد عليه : روايت است �از طرق متعددي از علي 6ضامن است كه ديه را بپردازد، 

ن دستش را قطع كرد، فرداي آ �است، آنگاه علي او دزدي كرده  كسي گواهي دادند كه 
ايم و دزد اولي نبوده و همين  ما اشتباه كرده: روز مرد ديگري را آوردند و گواهان گفتند

                                           
  ۲/۸۴۱االمام علی  فقه -١
  ۹/۵۵۹مصنف ابن ابی شيبه  -٢
  ۲/۸۴۲االمام علی  فقه -٣
  ۲/۸۴۲منبع مذکور  -٤
  ۸۴۰۰مصنف عبدالرزاق  -٥
  ۲/۸۴۳االمام علی  فقه -٦



 551     � طالب ياب بن يعل نيرالمؤمنيام  فقه
 

آن مرد باطل قرار داد و آنها را ملزم كرد كه  گواهي آنان را عليه  �بعدي است، آنگاه علي
اگر شما عمداً چنين گواهي را : است كه گفت در روايتي ديگر آمده  1او را بپردازند،  ديه 
كردم و شهادت آنها را عليه مرد اول باطل قرار داد و آنها را  ه بوديد دستهايتان را قطع ميداد

اند تا عضو  آن دو گواه سبب شده  دليلش اين است كه 2آن مرد نمود، ملزم به پرداخت ديه 
انساني تلف شود و سبب قرار گرفتن در اتالف موجب پرداخت خسارت است، مثل كسي 

   3.حفر كندكه سر راه چاهي 

  اگر گروهي گروه ديگري را از روي اشتباه به قتل برسانند -ز
آنها تقسيم  اگر گروهي در كشتن يكديگر مشاركت نمايند مسئوليت جنايت بر همه  
شود و آنچه مقتول  از او سر زد، مجازات مي  ي كاري كه شود و هر يك از آنها به اندازه مي

مردي چهار نفر : گويد خالس مي 4گيرد،  ش قرار ميعليه خودش انجام داده به عهده خود
كارگر را آورده بود كه برايش چاهي حفر كنند، چاه روي آنها سقوط كرد و يكي از آنها 

ارجاع دادند و ايشان سه نفر را ملزم كرد كه سه چهارم ديه را  �مرد، قضيه را به علي
   5.بپردازند و يك چهارم آن را كم كرد

  ك و برده را بدون اجازه ولي و صاحبش به كار گيردكود  كسي كه -ح
اي را بدون اجازه  اي را بدون اجازه سرپرست او، يا برده اگر كسي بچه �از ديدگاه علي

يا برده بميرد، چنين كسي ضامن  صاحبش به كار گيرد، يا آن را بر حيواني سوار كند و بچه 
را  ي قومي هر كسي برده: فتگ �كند كه علي پرداخت خسارت است، حكَم روايت مي

: گويد مي �و علي 6خواه برده كوچك باشد يا بزرگ به كار گيرد بايد خسارت بپردازد، 
هر كس از بزرگي كار ... هر كس از كودك آزاد غير برده كمك بگيرد، بايد خسارت بدهد

   7.بگيرد ضامن نيست

                                           
 ۹/۴۰۹مصنف ابن ابی شيبه  -١
 ۱۸۴۶۱صنف عبدالرزاق م -٢
 ۲/۸۴۴االمام علی  فقه -٣
  .منبع سابق -٤
  .۲/۸۴۴االمام علی  و فقه ۱۰/۵۰۵احمللی  -٥
 ۹/۳۷۷مصنف ابن ابی شيبه  -٦
  ۹/۳۷۷مصنف ابن ابی شيبه  -٧
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  جرم معنوي -ط
شود، به عنوان مثال كسي را بترساند از ديدگاه علي هر كس از نظر معنوي مرتكب جرم 

 1گردد و ضامن است،  و ترساندن سبب مرگ يا هالكت شود، مسئوليت جنايي به او بر مي
زند  مردي كودكي را كه باالي ديوار قرار دارد، صدا مي: به عطا گفتم: گويد ابن جريج مي

كنند كه  روايت مي از علي: ميرد، آيا مسئول است؟ گفت افتد و مي افتادي و كودك مي  كه
و جمهور  2است،  او را ترسانيده : گفت نمود و مي او اين فرد را به پرداخت خسارت ملزم مي 

   3.علماء به صورت اجمالي همه متفق هستند كه مرتكب جرم معنوي مسئول است

  جنايت پزشك -ي
بب آن انجام داد و به س  اگر پزشك يا جرّاح كاري بر خالف شرايط و دستورات معالجه

: گويد ضحاك بن مزاحم مي 4مسئول است،  �انسان يا حيواني تلف گرديد، از ديدگاه علي
اي گروه پزشكان و اطباء هر كس از شما به : براي مردم خطبه ايراد نمود و گفت �علي

ي انسان يا حيواني پرداخت از طرف تعهد بگيرد كه در صورت هالكت انسان يا  معالجه
سئول نيست و اگر انسان يا حيواني را بدون گرفتن تعهد معالجه كند و حيوان مورد معالجه م

در مورد  �از مجاهد روايت است كه علي. 5بيمار تلف شود پزشك ضامن و مسئول است 
اگر بر روش معالجه خود گواه نگرفت خودش مقصر است، يعني مسئول : طبيب گفت

   6.است

  كسي كه به سبب قصاص يا مجازات بميرد -ك
اگر حد يا قصاص بر مستحقي انجام گرفت و او به سبب آن مرد، بر  �يدگاه علي از د

اگر كسي به حكم قرآن : گويد مي �و او 7قصاص گيرنده مسئوليت و ضمانتي نيست، 

                                           
  ۲/۸۴۶االمام علی  فقه -١
  ۸۶/۴۰کنز العمال   -٢
  ۲/۸۴۶االمام علی  فقه -٣
 ۲/۸۴۷االمام علی  فقه -٤
  ۱۸۰۴۷الرزاق مصنف عبد -٥
 ۱۸۰۴۶مصنف عبدالرزاق  -٦
 ۲/۸۴۷االمام علی  فقه -٧
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هر كسي به هنگام مجازات : گويد و مي 1اي ندارد،  قصاص شد و به سبب قصاص مرد ديه
اگر كسي به خاطر ارتكاب جرم زنا يا : گويد چنين ميو هم 2است،  مرد، مجازات او را كشته 

دليلش اين است كه گرفتن قصاص واجب است و  3اي ندارد،  دزدي مجازات شد و مرد ديه
آنچه واجب است شرط نيست كه سالمت فرد در آن تضمين گردد، پس اگر در انجام 

   4.دگرد واجب كوتاهي سرزده نباشد مسئوليتي به انجام دهنده واجب برنمي

  شود راهزني كه قبل از راهزني دستگير مي -ل
شود تا  اگر راهزن قبل از اينكه مالي را بگيرد و يا كسي را بكشد دستگير شود، زنداني مي

وقتي كه توبه كند و اگر مالي را بگيرد و كسي را نكشته باشد دست راست و پاي چپش قطع 
برده باشد دست راست و پاي چپش شود و اگر كسي را كشته باشد و همچنين مالي را  مي

گردد تا بميرد و اگر قبل از دستگيري توبه كرد بايد  شوند، سپس به دار آويخته مي قطع مي
حارث بن بدر قبل  5.شود شود ولي مجازات نمي اموال را بر گرداند و از او قصاص گرفته مي

و مجازات محاربه  توبه اش را قبول كرد �از دستگيري توبه كرد، او يك راهزن بود، علي
   6.را از او ساقط نمود چون قبل از دستگيري توبه كرده بود

  كند گناهي اعتراف به قتل مي قاتلي كه به خاطر نجات متهم بي -م
او را از يك خرابه در حالي كه چاقويي   آوردند كه �مردي را نزد اميرالمؤمنين علي

ين انساني ايستاده بود دستگير كرده آلوده به خون در دست داشته بود و در كنار جسد خون
او را اعدامش كنيد، : ام، فرمود من او را كشته: بودند، اميرالمؤمنين از او بازجويي كرد، گفت

اي قوم عجله نكنيد او را پيش : وقتي او را براي كشتن بردند مردي شتابان آمد و گفت
اميرالمؤمنين او قاتل  اي: برگردانيد، آن مرد را بازگرداندند، مرد ديگري گفت �علي

چرا گفتي كه من قاتل او هستم : به مرد اول گفت �ام، آنگاه علي نيست، من او را كشته
ها  توانستم بكنم، پليس اي اميرالمؤمنين، چه كار مي: حال آن كه تو او را نكشته بودي؟ گفت

                                           
 ۲/۸۴۸االمام علی  فقه -١
  .منبع سابق -٢
 ۹/۳۴۲مصنف ابن ابی شيبه  -٣
  ۲/۸۴۸االمام علی  فقه -٤
  ۱۵۱عصراخلالفة امرا شده عمری ، ۲۵۲احمللی ش  -٥
 ۱۵۱عصراخلالفة الراشده ص  -٦
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شته به خون غلطيد و من با چاقوي آغ در حالي باالي سر جسد مقتول آمدند كه در خونش مي
در كنارش ايستاده بودم و من در همان خرابه دستگير شده بودم، ترسيدم اگر بگويم قاتل 

دادند، از  نيستم حرفم مورد قبول واقع نشود و آن وقت بايد پنجاه نفر از محله را سوگند مي
كار بدي كردي، : آنگاه علي گفت. اعتراف كردم كه مرتكب آن نشده بودم اين رو به جرمي

ام رفتم، گاوي را سر  من قصاب هستم، در تاريكي به سوي مغازه: اجراي تو چه بود؟ گفتم
بريدم و پوستش را در آوردم، در همين حالت كه چاقو در دستم بود براي قضاي حاجت به 

اي كه نزديكم بود رفتم، پس از فراغت خواستم به مغازه برگردم، ناگهان اين مقتول را  خرابه
غلطيد، وحشت زده شدم و ايستادم و به جسد نگاه كردم و همچنان  ش ميديدم كه در خون

اند، مرا دستگير كردند،  كارد در دستم بود، ناگهان ديدم كه مأموران شما كنار من ايستاده
قاتل همين است، قاتل جز اين كسي نيست، بنابراين يقين كردم كه شما سخنان : مردم گفتند

اعتراف كردم كه مرتكب  كني، از اين رو به جرمي ويم رد نميگ آنها را به خاطر آنچه من مي
داستان تو از چه : به مرد دوم كه به قتل اعتراف كرده بود گفت �نشده بودم، سپس علي

شيطان مرا فريب داد و اين مرد را به طمع دست يابي به اموالش كشتم و : قرار است؟ گفت
ون رفتم و اين قصاب را در وضعيتي كه پس از شنيدن صداي پاي نگهبانان از خرابه بير

او پنهان كردم، تا آن كه نگهبانان آمدند  اي از خرابه خود را از نگاه گويد ديدم، در گوشه مي
و او را دستگير كردند و نزد تو آوردند، وقتي شما فرمان كشتن او را داديد صادر كردي 

ن رو آمدم و به حقيقت اعتراف فهميدم كه گناه خون اين هم به گردن من خواهد بود، از اي
اي اميرالمؤمنين : دستور در مورد اين چيست؟ او گفت: به حسن گفت �آنگاه علي. كردم

  :فرمايد است نفر ديگري را از مرگ رهائي داده و خداوند متعال مي اگر او يك نفر را كشته 
 m��\[�Z�Y�X�W�Vl )32 /المائده(  
شد گويا همه مردم را از مرگ رهائي و هر كس انساني را از مرگ رهائي بخ( 

  . است بخشيده
ممكن  1ي مقتول را از بيت المال پرداخت نمود،  هر دوتا را آزاد كرد و ديه �آنگاه علي

   2.است اولياي دم به جاي قصاص ديه را قبول كردند چنين نموده بعد از آن كه  �است علي

                                           
  ۱۵۴االسالم ص  القضاء فی، ۵۶الطرق احلکيمة ص  -١
  ۱۵۴القضاء فی االسالم ص  -٢
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  شوهرش را با حضور دوستش كشت، زني كه روز زفاف -ن
 �زني شوهرش را در روز زفاف بحضور دوستش به قتل رسانيد و علي  �ر زمان عليد

   1.او را به مجازات قتل قصاص كرد

  پرداخت بدل شتر خونبها و چگونگي پرداخت ديه  -ص
اگر شتران  �اصل اين است كه شتر به عنوان ديه وخونبها داده شود و از ديدگاه علي  

روايت  شعامر از علي و عبداهللا و زيد. چيزي ديگر داد توان به جاي آن فراهم نباشد مي
دوازه  �و از حسن روايت است كه علي 2صد شتر است، ) خون بها(ديه : كند كه گفتند مي

به اين صورت  �از ديدگاه علي و كيفيت دادن ديه  3هزار درهم را به عنوان ديه مقرر كرد، 
ه به صورت اقساطي بايد تا سه سال آن را است ك است كه ديه قتل خطا و شبه عمد بر عاقله 

ديه را بر عاقله  صپيامبر: گويد دليل آن حديثي است كه مغيره بن شعبه مي 4بپردازند
، اما اينكه به صورت اقساطي پرداخت شود به خاطر آن است كه مبلغ ديه زياد و 5گذاشت

شود  ال تقسيم ميسنگين است و پرداختن آن به صورت يكجا سخت است، بنابراين بر سه س
  6.تا بر حسب دستور اسالم آسان گيري شود

  ي اهل كتاب ديه -ع
حَكم بن عَتيبه  7ي اهل كتاب از قبيل يهوديان و نصارا همانند ديه مسلمان است،  ديه

خونبهاي يهودي و مسيحي و هر كافري كه در كنار : گفت �كند كه علي روايت مي
   8.ي مسلمان استكند مانند خون بها مسلمين زندگي مي

  
  

  

                                           
  ۱۵۳عصراخلالفة الراشد ص ، ۵۰الطرق احلکيمه ص ، ۳۶۷، ۹/۳۶۲املغنی  -١
  ۹/۱۲۸مصنف ابن ابی شيبه  -٢
 ۷/۱۷۷االم  -٣
 ۲/۸۵۳االمام علی  فقه -٤
  ۳۶۳۳سنن ابن ماجه ش  -٥
  ۲/۸۵۴االمام علی  فقه -٦
  ۸۵۵/منبع سابق  -٧
 ۱۸۴۹۴مصنف عبدالرزاق  -٨
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  ي ستون فقرات ديه -ف
ي ستون فقرات يك ديه كامل است و اگر شكسته شود و فرد  ديه �از ديدگاه علي

ي كامل پرداخت كند، همانگونه  توانايي آميزش جنسي را از دست دهد، بايد جاني يك ديه
  1.ي كامل را براي آن موارد مقرّر نمود بدان حكم كرده و ديه �كه علي 

  كور كردن چشم كسي كه فقط يك چشم دارد -س
اگر كسي چشم فردي را كه فقط يك چشم دارد كور كرد، بايد  �از ديدگاه علي

يك چشم از او قصاص بگيرد و چشمش را كور   ي كامل يك انسان را بپردازد و يا اينكه ديه
يك چشم  هچون چشم كسي ك 2است،  كند و نصف ديه را بگيرد، اين را ابن قدامه نقل كرده

دارد از نظر منفعت با هر دو چشم فرد بينا برابر است، از اين رو از جاني ديه كامل گرفته 
  .3شود  مي

  انگشتان ديه  -ق
ي كامل است، يعني ديه هر انگشت ده  يك دهم ديه �ي هر انگشتي از نظر علي  ديه

شت ده شتر ي هر انگ ديه: كند كه گفت روايت مي �از علي عاصم بن ضمره . شتر است
   5.است ديه هر انگشت يك دهم يك دهم ديه: است و در روايتي ديگر آمده 4است، 

  در مورد تعزيرات: چهارم 
اگر در مورد يك گناه و جرم حد شرعي مقرّر نشده بود و در اسالم مجازات مشخصي 

هش باز كرد و با تنبيه نمودن او را از گنا او را ادب مي �وجود نداشت، امير المؤمنين علي
ي مشخصي ندارد، اميرالمؤمنين به تناسب گناه  اندازه داشت و از آنجا كه مجازات بر گناه مي

كرد و هر چند گناه بزرگتر بود، ايشان مجازات بزرگتري در نظر  فرد را مجازات مي

                                           
  ۹/۲۳۱مصنف ابن ابی شيبه  -١
  ۸/۵املغنی  -٢
  ۲/۸۶۰االمام علی  فقه -٣
  ۹/۱۹۳مصنف ابن شيبه  -٤
  ۱۷۶۹۳مصنف عبدالرزاق  -٥
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هاي تعزيري و تنبيهي  گرفت و بر حسب نوع گناه و حالت گناهكار اميرالمؤمنين از وسيله مي
  :نمود، از آن جمله به عنوان مثال برخي عبارتند از استفاده مي متعددي

  زدن با دست -1
آمد  �مشغول طواف كعبه بودند، ناگهان مردي نزد عمر �و علي  �عمر بن خطاب 

او چه كار كرده؟ : بگير، عمر گفت �اي اميرالمؤمنين حق مرا از علي بن ابي طالب: و گفت
به او رسيد،  �ايستاد، تا اينكه علي �، آنگاه عمراست سيلي بر چشم من زده: مرد گفت

آري، اي اميرالمؤمنين، عمر : گفت �اي؟ علي يا بر چشم اين سيلي زدهآگفت، اي ابالحسن 
چون او را ديدم كه در حالت طواف نگاهش را متوجه زنان مسلمين : چرا؟ گفت: گفت

  1.اي اي ابالحسن خوب كرده: گفت سكرده، آنگاه عمر

  دنشالق ز -2
كرد، از آن جمله نجاشي شاعر را كه در ماه  با زدن شالق مجرمان را تعزير مي �علي

اين بيست شالق را اضافه بر مجازات : رمضان شراب نوشيده بود شالق زد و گفت
  2.اي زنم كه در رمضان روزه نبوده شرابخواري به خاطر آن به تو مي

  معرفي كردن به مردم -3
كرد، همانگونه كه كسي را كه به  ر را به مردم معرفي ميگناهكا �علي بن ابي طالب

كرد و اين به مصلحت جامعه بود تا دوباره كسي  داد به مردم معرفي مي دروغ گواهي مي
علي بن حسين . شود گواه گرفته نشود كه گواهي او موجب تلف شدن حق مردم مي

اهي داده بود او را نزد كرد كه به دروغ گو گواهي را دستگير مي �هر گاه علي: گويد مي
دهد او را بشناسيد و او  اين كسي است كه به دروغ گواهي مي: گفت فرستاد و مي اش مي قبيله

و زيدبن علي از  3.كرد را به ديگران معرفي كنيد، آنگاه پس از اين كار آن فرد را رها مي
به دروغ فردي را كه  �ايشان  كنند كه روايت مي �پدرش و او از جدش و او از علي

                                           
  ۲/۱۶۵الرياض النظرة فی مناقب العشرة  -١
  ۱۵۳قلعجی ص ، موسوعة فقه علی -٢
  ۱۴۹منبع گذشته ص  -٣
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اش گرداند و مردم را نهي كرد از  گواهي داده بود دستگير و تعزير كرد و او را در محله
   1.او را در چيزي گواه بگيرند اينكه 

  

  زنداني كردن -4
كرد، از آن جمله نجاشي  با زنداني كردن افراد را مجازات مي �گاهي اميرالمؤمنين علي

   2.مضان روزه نبود، زنداني كردشاعر را كه شراب خورده بود و در ماه ر

  بستن پاها با زنجير در زندان -5
كرد و اين زنجيرها  افراد فاسد را در زندان زنجير مي �امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

   3.ها را باز كنند كرد كه به هنگام نماز از يك طرف زنجير قفل داشتند و افرادي را مقرر مي

  ها فرو بردن در آلودگي -6
او را ببريد و از : آوردند، فرمود �دي را در رختخواب زني يافتند و او را نزد عليمر

   4.است  قسمت جلو او را در جايي آلوده فرو ببريد، چون در جاي بدتري از اين رفته

  قتل و اعدام -7
اگر جنايت بزرگ و داراي تأثير مهم باشد، تعزير گاهي به كشتن هم  �از ديدگاه علي

شود تا  ، چون اين كار سبب ميصجعل و ساخت احاديث به نام پيامبر  رسد، مثل مي
ند كه در حقيقت از دين نيستند و موجب انحراف مردم از دين صحيح نچيزهائي وارد دين ك

نسبت دهد  صهر كسي دروغ بگويد و به پيامبر: گفت مي �بنابراين علي 5شود،  مي
   6.شود گردنش زده مي

  

                                           
  ۱۴۸منبع مذکور ص  -١
  ۱۰/۳۶مصنف ابن ابی شيبه  -٢
  ۱۵۶قلعجی ص ، موسوعة فقه علی -٣
  ۱۵۴منبع سابق ص  -٤
  ۳۲۴منهج علی بن ابی طالب فی الدعوة الی اهللا ص  -٥
  ۱۵۴موسوعة فقه علی ص  -٦
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  م و جنايتنابود كردن وسايل جر -8
اسم اين : به روستايي نگاه كرد و گفت� علي بن ابي طالب: گويد ربيعه بن زكار مي

شود و  شود كه در آن شراب درست مي ناميده مي 1اين قريه زراره : آبادي كجاست؟ گفتند
آن را آتش بزنيد چون چيزهاي پليد يكديگر را از بين : فرمود �شود، آنگاه علي فروخته مي

ها و  در اين قريه شراب �اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 2.آن قريه را آتش زدندبرند و  مي
   3.مواد و ادوات ساخت آن سوزاند و از بين برد

ي قصاص و حدود و امور جنايي و  با اجتهادات خويش در زمينه �امير المؤمنين علي
سويي در تحول در از  �ايشان تعزير در مؤسسه قضايي تأثير به سزايي گذاشت، همانطور كه

مراكز فقهي با اجتهادات خويش كه نشانگر آگاهي فراوان و عميق و بر خورداري از دانش و 
  . باشد سهم به سزايي داشت مي فقه و درك و فهم اهداف شريعت اسالمي

                                           
 .اسلم زراره بن يزيدبن عمر از قبيله بنی بکار بر آن گذاشته شده بود ای بود در کوفه که حمله -١
  ۱۰۳االموال ص ، ابوعبيد، ۱۳۷۴۴کنز العمال   -٢
  ۳۲۵منهج علی فی الدعوة الی اهللا ص  -٣



 
  مبحث چهارم

  حجيت قول صحابي و خلفاي راشدين

اند  اند و اذعان كرده ردهعلماي اصول در مورد مذهب صحابي بحث بررسي الزم به عمل آو
ي چهارگانه بر  ائمه: گويد ابن القيم مي. به اينكه مذهب صحابي از داليل مورد اختالف است

به خصوص بزرگان  صاصحاب پيامبر 1.اند كه مذهب صحابي حجت است اين اجماع كرده
 �ودابن مسع صحابه از جايگاه وااليي در فهم و درك كردن برخوردار بودند، چنان كه 

آنان در ميان اين امت از همه قلب پاك تر و از دانش عميقتر برخوردار : گويد آنان مي  درباره
افراد امت  بودند و از همه كمتر گرفتار تشريفات و تكلفات بودند و رهنمودشان از همه

اي بودند كه خداوند آنها را براي همراهي پيامبر خود و بر  مجموعه. درست تر و بهتر است
داشتن دينش برگزيده بود، پس فضل و مقام آنها را بشناسيد و از آنان پيروي كنيد، چون پا

  2.اند آنها رهروان راه راست بوده
اين است كه صحابه ي بزرگوار از علم و دانشي عميق تر  سشاهد ما از سخن ابن مسعود 

بيشتري برخوردار برخوردار بودند است، پس آنها بيش از تمام امت از دانش و فهم و ادراك 
اند همچون نسبت مقام و فضيلت  اند و نسبت علم و دانش كساني كه بعد از آنها آمده بوده

اين مطلب چنان روشن است كه به دليل و  از آنجا كه 3مسلمانان بعدي نسبت به آنان است، 
اهي قرار ايشان را در چنين جايگ پردازيم كه  حجت نياز ندارد، ما به بيان اسباب و عواملي مي

  : است كه عبارتند از داده

  گرفتند فرا مي صاصحاب بطور مستقيم از پيامبر -1
  : فراگرفتن مستقيم از چند ناحيه در فهم و درك تاثير دارد كه عبارتند از

  زالل بودن سرچشمه -الف
وحي را همانطور كه بود و دست نخورده فرا  صآنان با فرا گرفتن از خود پيامبر 
شنيدند، بنابراين علم و دانش آنها با  مي صسخن وحي را مستقيم از زبان پيامبرگرفتند و  مي

                                           
  ۴/۱۲۰اعالم املوقعني  -١
  ۲۱۵، ۱/۲۱۴شرح السنة بغوی  -٢
  ۴/۱۴۷اعالم املوقعني  -٣
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نمايد آلوده نيست، بلكه همان خالص و ناب كتاب و سنّت است  آنچه صفاي آن را مكدر مي
كه بعد از آنها درب آن به   آراء و ديدگاههاي افراد با آن نياميخته و همچون ديگر علومي كه 

  .باشد آميخته با نظر افراد نمي شد مثل فلسفه و كالم و غيره،  روي مسلمين گشوده

  فهم دقيق و ژرف -ب
خود معّلم و استاد اصحاب بود كه همه مردم زبانش شيواتر و  صچون رسول خدا 

فهميدند، آري آنگاه كه  واضح تر و توانايي تفهيم بيشتري داشت، دقيق و ژرف حقايق را مي
آواي حق را سر  اي هم آهنگ كه  ا دلهايي آگاه، و سليقهافرادي فهيم و سراپا گوش ب 

شنيدند، آن را به بهترين وجه  را مي صدادند و تشنه شنيدن آن بودند، سخنان پيامبر  مي
فهميدند و اين امر واضح و  را مي صكردند و دقيق و درست منظور خدا و پيامبر حفظ مي

م همواره به دنبال اساتيدي روشن است، چون مردم در طول زندگي خود و طالب عل
كنند  ها را بهتر بيان مي از نظر علم و دانش از ديگران بهتر هستند و صورت مسئله روند كه  مي

اند كه در آسمان علم و دانش  و توانايي تفهيم بيشتري دارند و چه بسيار دانش پژوهاني بوده
ي فراواني  ي معلم خود بهرهي تعليم و آموزش واال اند و به لطف خدا، بعد بواسطه درخشيده

دانيم كه هيچ كس به يك دهم زيبايي و حسن آموزش  ما مي. اند از دانش به دست آورده
دهد و  به همين امر گواهي مي �رسد و معاويه بن حَكم و حتي به كمتر از آن نمي صپيامبر

همچون او  عّلمي باد، نه قبل از او و نه بعد از او م صپدر و مادرم فداي رسول خدا : گويد مي
  1. ام نديده

  : فهميدند يقين داشتند شنيدند و مي آنها به آنچه مي: ج
از اين رو علوم آنان يقيني است و علوم پسينيان آنها در بسياري اوقات دستخوش گمان 

  گيرد  قرار مي
از آن جا كه  :آنان از اسباب نزول آيات و اسباب ورود احاديث آگاه بودند: د

دانستند، آگاهي از اين موارد، آنها را در فهميدن مراد و درك  منسوخ را مي آنان ناسخ و 
  .كرد مقاصد بيشتر ياري مي

بود و  صهاي ايشان و رفتارش را كه مفسر قرآن و گفته صآنان عملكرد پيامبر - -ه
  .نمودند كرد با چشم خود مشاهده مي داد و مقصود آنان را بيان مي توضيح مي

                                           
  کتاب املساجد  ۳۳ش /مسلم  -١
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  . توانستند آن را بپرسند و جواب خود را بگيرند آمد مي برايشان پيش مي اگر اشكالي - و

  سليقه و سرشت عرب بودن آنها -2
آنها از آن جا كه عرب بودند و از سليقه و سرشت عرب برخوردار بودند، آيات قرآن و 

 كردند، بنابراين به فهميدند و داللت آن بر معاني شان را درك مي را مي صاحاديث پيامبر
دستور زبان و قواعد اصول كه ديگران براي فهميدن قرآن و سنّت به آن نياز داشتند، نيازي 

  .نداشتند

  بهره مندي ازاخالص و تقواي فراوان -3
آنها به بركت اخالصي كه داشتند در زمان اندكي به علوم سودمند زيادي دست يافتند، چنان 

از خدا بترسيد ): (282/هبقر( m��ÏÎ�Í�ÌË�Êl: فرمايد كه خداوند متعال مي
اي را  اين عوامل فقه قوي و به هم پيوسته  همه). دهد و خداوند آنگاه به شما علم و دانش مي

شكل داده بود، ابن قيم بعد از بيان اسبابي همچون شنيدن از  صبراي اصحاب پيامبر 
  : گويد يم 1و فرا گرفتن از يكديگر و دانستن زبان عربي به كاملترين صورت،  صپيامبر

از اسبابي كه با ما در آن اشتراك داشتند همچون داللت كلمات و  آنها عالوه بر اينكه
هاي پاك تر و داراي دانش  افراد امت از قلب ها برخوردار بودند، يقيناً بيش از همه  قياس

ن دست يافتني نيست آكردند و رسيدن به آنچه ما به  عميق بهره مند بودند و كمتر تكلف مي
اي به آنان حضور ذهن، شيواگويي،  اي آنان ميسر بود و از آنجا كه خداوند به طور ويژهبر

دانش فراوان، آسان بودن فراگيري، درست و نيك فهميدن و زود فهميدن، كمبود معارض 
از طرفي ديگر طبيعت و سرشت . يا عدم آن، نيك زيستي و تقواي الهي را عطا كرده بود

اسناد و   رست در فطرت و عقل آنها نهفته بود و نيازي نبود كهآنان عربي بود و معناي د
هاي حديث و مسايل جرح و تعديل را بررسي كنند و همچنين نيازي به  احوال راويان و علت

نياز بودند و  اين امور بي ها نداشتند، بلكه در همه نگاه كردن به قواعد اصول و اوضاع اصولي
  : اينكه فقط دو كار داشتند كه عبارتند از

  . اند چنين فرموده صاول خداوند و پيامبر

                                           
  ۶۰۰مقاصد الشريعة يوبی ص  -١
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معنايش اين است؛ آنها از همه مردم و از تمام امت از اين دو قضيه بهره : دوم اينكه
بيشتري داشتند و آنها تمام توان و نيروي خود را بر اين دو قضيه متمركز كرده بودند، اما 

لفي تقسيم شده و متفرق است، بخشي از توان ها بر امور مخت توان و نيروي متأخرين و بعدي
شود و بخشي جهت فراگيري اصول و  ذهني آنان صرف فراگيري زبان عربي و قواعد آن مي

شود و بخشي به علم اسناد و بررسي احوال راويان مشغول است و بخشي  قواعد آن صرف مي
د به خود مشغول از فكرشان را سخن مؤلفان اسناد و اساتيدشان كه سخنان مختلفي دارن

ها  كند و وقتي بعدي اذهان را به خود مشغول مي است و عالوه بر اين ديگر مسايلي كه  كرده
رسند به اندازه توان خود  از پرداختن به ديگر بخش مي  به قرآن و سنّت با دلها و اذهاني خسته

   1.نمايند نصوص و معاني آن را درك مي
نمايند، اصحاب  استاي فهميدن و علم كمك ميپس با توجه به اسباب مشخصي كه در ر

اند، بنابراين آنان به مقاصد و اهداف  از فهم و علم دقيقتري برخوردار بوده صپيامبر 
يكي از مهم ترين راههاي فهم مقاصد  اند و از آن جا كه  تر بوده شريعت از ديگران آگاه

بدون ترديد : شد، بايد گفتبا شريعت آگاهي از قرآن و سنّت و روش استنباط از آن دو مي
   2.به كاملترين صورت از اين وسيله برخوردار بودند صاصحاب پيامبر 
 شدر مورد صحابه. 3سلف از همه مردم به مقاصد قرآن آگاهترند: گويد شاطبي مي

  4. آنان در فهم و درك شريعت و گام برداشتن در مسير آن الگو هستند: گويد مي
ل صحابي مذاهب گوناگون و متفاوتي دارند و نظرشان به علما در مورد حجت بودن قو

  : كنيم شود و ما قبل از ذكر اقوال مذاهب محل اختالف را ذكر مي پنج قول مشهور تقسيم مي
امام يا  همه بر اين اتفاق دارند كه مذهب صحابي در مسايل اجتهادي بر ديگران خواه - 1

  .حاكم يا مفتي باشند حجت نيست
توان اختالف  ي سخني گفت و ديگران با او موافقت كردند، در آن نميهر گاه صحاب - 2

  .است كرد چون در آن اجماع شده
ي  اگر صحابي قولي گفت و پخش شد و كسي با آن مخالفت نكرد، اين به منزله - 3

  . اجماع سكوتي است

                                           
  ۴/۱۴۹اعالم املوقعني  -١
  ۶۰۱مقاصد الشريعة االسالمية يوبی ص  -٢
  ۳/۴۰۹املوافقات  -٣
  ۴/۱۳۰وافقات امل -٤
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د علما اتفاق نظر دارند بر اينكه هرگاه با صحابي با قول صحابي ديگري مخالفت كر - 4
  . قول صحابي حجت نيست

اند كه هرگاه قول صحابي به قرآن و سنّت و يا اجماع برگردانده شد،  اتفاق كرده - 5
  .حجت در آن وقت همان مرجع است

اگر صحابي ديدگاه و قولش را پس بگيرد، قول او حجت   علما اتفاق نظر دارند كه - 6
جتهادي تكليفي سخن بگويد و اي ا نيست و محل اختالف زماني است كه صحابي در مسئله
يا نه؟  آيا قول او منتشر شده دانيم كه  در آن مورد موافق يا مخالفي نداشته باشد و ما هم نمي

  1يا نه؟  كسي مخالفت كرده 
  

  علما در اين مورد دو رأي دارند 
اينكه قول صحابي حجت است و اين نظريه مالك و شافعي در قول قديم و  :قول اول

ها و فقهاي احناف و ابن عقيل از حنابله و  است در يك روايت و اكثر اصوليرأي احمد 
در اعالم الموقعين و شاطبي  ها نظرشان همين است و ابن قيم فعيخطيب بغدادي از شا 2عالئي

  . 3در الموافقات و ابن تيميه نيز همين نظريه را دارند
ل شافعي است و آمدي و اينكه قول صحابي حجت نيست، اين يكي از دو قو: قول دوم

   4.رازي و غزالي و احمد در روايتي نظريه شان همين است
اينكه قول صحابي حجت است، اگر مجالي براي راي در آن نباشد و اين قول : قول سوم

  5.گروهي از احناف است
   6.حجت است، نه قول ديگر صحابه �قول ابوبكر و عمر : قول چهارم
نه ابوبكر و عمر و عثمان و علي رضي اهللا عنهم حجت قول خلفاي چهارگا: قول پنجم

  1.است نه قول ديگران

                                           
  ۵۹۷و  ۵۹۴مقاصد الشريعة ص  -١
  ۱/۳۲۰حقيقة البدعة و احکامها  -٢
  ۴/۱۲۰اعالم املوقعني ، ۵/۴۱۳جمموعة الفتاوی  -٣
  ۵۹۷مقاصد الشريعة ص  -٤
  ۱/۳۲۱حقيقة البدعة و احکامها  -٥
  ۴۰حجية قول الصحابی ص ، ۴/۱۳۰االحکام آمدی  -٦



 565     نيراشد يخلفا و يصحاب قول تيجح
 

  : اما قول راجح قول اول است و داليل ترجيح در اين مورد عبارتند از

  استدالل به قرآن: نخست
  :فرمايد خداوند متعال مي

�m�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�Z�Y�X�WV�U�T�� �S�R�Q�P�O�N�M�L

�[l���������������������������������� )100/توبه(  
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش : يعني

ايشان را بخوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا  گرفتند و راه 
) هاي و كاخ درختان(است كه در زير  خوشنودند و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته

اين است پيروزي بزرگ و . مانند ها جاري است و جاودانه در آن جا مي آن رودخانه
  . رستگاري سترگ

عمر : كند كه گفت از محمد بن كعب قرظي روايت مي حافظ ابن جرير در تفسير اين آيه
  : خواند تا به اينجا رسيد اين آيه را مي از كنار مردي گذشت كه �بن خطاب

m��L�K�J�I�Ml چه كسي : دست او را گرفت و گفت �آنگاه عمر
از من جدا نشو تا تو را پيش او : اُبي بن كعب، گفت: است؟ گفت اين آيه را به تو ياد داده

. بله: گفت... اي اين آيه را تو اينگونه براي اين خوانده: نزد ابي آمد گفت �ببرم، وقتي عمر
بردم مقام ما چنان باال برده  گمان مي: گفتاي؟  شنيده صتو آن را از پيامبر: گفت �عمر

اين آيه را تصديق   ي جمعه اول سوره: اُبي گفت. رسد شده كه بعد از ما كسي به آن نمي
���m�m��l: كند مي �k�j�ih�g�f�e�dl ) او مبعوث براي ديگران نيز

  ).ه كار بجا استخدا چير). آيند و بعدها به دنيا مي(اند  هست، آناني كه هنوز به اينان نپيوسته
  :فرمايد ي حشر مي ي دهم سوره و نيز در آيه

 �m�L�K�J�I��H��G�F�E�D�C�B�Al 
گوئيد پروردگارا ما را و برادران ما را كه پيش از ما  آيند مي و كساني كه بعد از آنان مي(

  .ايمان آورده بيامرز
  : انفال فرموده  در سوره 

                                                                                                         
  ۴۰حجية قول الصحابی ص  -١
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m��Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÉ�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á
��Ñ�Ð��Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÒl )75/انفال(  

اي (اند و با شما  اند و مهاجرت كرده ايمان آورده) نزول اين آيات(كساني كه پس از «
ياري شما  از حقوق و مدد و(اند، آنان از زمره شما هستند و  جهاد نموده) مهاجران و انصار

الوه بر اين ميان اين واليت ايماني بود و اما واليت خويشاوندي ع ،گردند برخوردار مي
يكديگر خويشاوندند برخي براي برخي ديگر  كساني كه با) افرادي موجود است و

) است و است و حكم خدا بر آن رفته  بيان شده(در كتاب خدا ) و حقوق آنان(سزاوارترند 
  .»از هر چيزي است  گمان خداوند آگاه بي

 �mFlاو در نصار بدون واو اين آيه را با رفع ا اين بود كه  �انگيزه سؤال عمر
سپس وقتي اُبي بن كعب براي او توضيح داد كه  1است،  ابن جرير گفته خواند، چنان كه  مي

بردم مقام ما چنان باال  گمان مي: آيد، گفت االنصارِ مجرور است و بعد از آن واو مي  كلمه
اول را تائيد   روهقول گ �رسد و اين قول ايشان ن نميآبرده شده كه هيچ كسي بعد از ما به 

آنان مورد ستايش قرار   اقوال همه صحابه حجت است، چون همه: گويند كند كه مي مي
ها و در فضيلت و جهاد و عمل گوي سبقت را  اند و بيان شده كه در همه علوم و دانش گرفته

ب پيروي از استدالل كرد و آن را از دليل بر وجو  اند و ابن القيم از اين آيه از ديگران ربوده
 3است،   امام مالك همين استدالل را كرده  همچنين ذكر كرده كه2است،  صحابه قرار داده

آنها سزاوارند كه به آنان  اند و بيان شده كه  دارد كه در اين آيه صحابه ستايش شده بيان مي
ه كساني كه هايشان عمل شود و نيز به اقتضاي اين آي اقتدا شود و پيشوا قرار گيرند و به گفته

اند و همچنين از هر فرد صحابه بايد پيروي كرد به  نمايند ستوده شده از همه صحابه پيروي مي 
از جمله داليلي كه  4شرط آن كه قول فرد صحابه با نص صريح قرآن و سنّت مخالف نباشد

  :فرمايد است كه مي  نشانگر آن است قول همه صحابه حجت است اين آيه
�m�T�S�R�Q�P�O�N��ZY�X�W�V�Ul� �

                                           
 ۱۴/۴۳۸ربی تفسري ط -١
  ۴/۱۲۳اعالم املوقعني  -٢
  .منبع سابق -٣
  ۱۲۹-۴/۱۲۳مهان منبع  -٤
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�) 110/آل عمراه (                                                                                                               �
كنيد و از  ايد، به معروف امر مي شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده«

  . »ن داريددارديد و به خدا ايما منكر باز مي
منظور از : كند كه گفت از ضحاك روايت مي ابن جرير با سند خودش در تفسير اين آيه 

، ابن جرير بعد از ذكر اين روايت 1هستند  صبهترين امت در آيه فوق اصحاب پيامبر 
بعضي اصحاب راويان و ناقالن و دعوتگران هستند كه : دهد مفهوم آن را اينگونه توضيح مي

  .از آنها پيروي نمايند مسلمين فرمان داده كه خداوند به 
سنّت صحابه رضي اهللا عنهم سّنتي است كه به : گويد شاطبي با اين استدالل نموده و مي 

آنان از ساير   اين نكات اشاره شده كه  و در آيه 2آيد  شود و مرجع به شمار مي آن عمل مي
اند و  هر حال مطابق با قرآن سنّت بودهآنها در   ها برترند و اين به معناي آن است كه امت

  .3اند مخالفت نكرده
امام ابن القيم جوزي بر حجت بودن قول صحابه از آيات زيادي استدالل كرده و با 

   4.است توجيه درست استدالل خود را بيان نموده و بحث مفيدي اراده نموده 

  استدالل به سّنت: دوم
خير الّناس القرون «فرمايد  مي صپيامبر : كنيم اشاره مي اين داليل زيادند و به برخي از آنها

بهترين مردم مؤمناني هستند كه در قرن من زندگي : (5»اّلذی أنا فيه، ثّم الّثانی، ثّم الثّالث
آيند و پس از آنها كساني كه در قرن سوم  كنند، سپس كساني كه در قرن دوم مي مي
  ). آيند مي

معناست كه صحابه در هر بابي از ابواب خير و نيكي از  بدين صي پيامبر  اين فرموده
پس آنان در  6ديگران جلو هستند، به خصوص در رسيدن به حقيقت و آنچه درست است، 

هر كار خوبي از قبيل علم و عمل و ايمان و عقل و ديانت و بيان و عبادت از ديگران برتر 
ترند و هيچ كسي با اين امر مخالفت هستند و آنها در بيان و حل مشكلي از ديگران سزاوار 

                                           
  ۷/۱۰۲تفسري طربی  -١
  ۴/۷۴املوافقات  -٢
  .منبع سابق -٣
  ۱۳۵-۴/۱۲۳اعالم املوقعني  -٤
  ٢/١٩٦٥مسلم  -٥
  ۴/۱۳۶اعالم املوقعني  -٦
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يكي از بديهيات دين اسالم را از روي خود بزرگ بيني رد كرده   كند مگر كسي كه نمي
  .1باشد 
هر پيامبري كه خداوند : فرمود صپيامبر : روايت است كه گفت ساز عبداهللا بن مسعود 

جويند و به او اقتدا  سك ميمبعوث كرده در امتش براي او ياراني قرار داده كه به سنّت او تم
بيهقي براي اثبات برتر بودن صحابه و رفعت مقام آنها در هر علم و عمل و هدفي . 2نمايند مي

   4.است استدالل كرده 3با همين حديث

  استدالل به روايات: سوم
اي گروه قاريان قرآن راه كساني را بگيريد كه : روايت است كه گفت �از حذيفه بن يمان 

ايد و  اند، سوگند به خدا اگر بر راه راست آنان گام برداريد بسيار جلو رفته شما بودهپيش از 
اگر راه راست را ترك كرديد و به چپ و راست رفتيد، به گمراهي بسيار دور از حق گرفتار 

از اصحاب   آنچه: كند كه گفت خطيب با سند خودش از عامر شعبي روايت مي 5.ايد آمده
   6.د آن را بگيربه شما گفتن صمحمد

  اي از اقوال ائمه و علما در حجيت قول صحابي پاره: چهارم

  :قول شافعي -1
وقتي قرآن و سنّت وجود دارد، هر كسي آنها را بشنود عذري ندارد و بايد از آن دو 

هاي اصحاب رسول  اطاعت نمايد و در مواردي كه قرآن و سنّت چيزي نگفته باشند، به گفته
شما حق نداريد سخني : و همچنين فرمود 7كنيم،  يكي از آنان مراجعه مييا به قول  صخدا 

                                           
 ۴/۱۵۸جمموع الفتاوی  -١
 ۱/۶۹کتاب االميان ،  مسلم -٢
  ۳۱۹قی ص االعتقاد بيه -٣
  ۱/۳۲۸حقيقة البدعة و احکامها  -٤
  ۱۰البدع ابن وضاح ص ، ۱۰/۲۸۰حلية االولياء  -٥
  ۱/۳۲۹حقيقة البدعة و احکامها  -٦
  ۷/۲۶۵االم شافعی  -٧
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اصول  بگوئيد مگر بر اساس يكي از اصول گفته باشيد، يا بر اصل قياس كرده باشيد، كه 
   1.يا اجماع مردم است صكتاب خدا و سنّت و يا قول يكي از اصحاب پيامبر

  

  :قول احمد بن حنبل -2
و اصحاب او آمده  صاز پيامبر ها تقليد مكن، آنچه  دام ايندر مورد دين خود از هيچك

   2.را بگير، سپس در مورد اقوال تابعين انسان اختيار دارد

  :قول امام مالك -3
قول امام مالك و مذهب او در ترجيح عمل اهل مدينه معروف است، اما او فراتر از اين 

را حجت قرار داده  صي بعد از پيامبر ها رفته و قول صحابه را معتبر دانسته و قول ولي امر
   3.است 

  : گويد ه مييابن تيم -4
اند  اند قول صحابي حجت است، فقط زماني آن را حجت دانسته از علما كه گفته آن دسته 

و نيز اگر قول او معروف شد و به آن اعتراض نكرده  ،كه صحابي ديگر مخالف آن نباشند
آن را تائيد  شاگر صحابه: توان گفت ئيد كرده باشند و مياو را تا باشند، مثل اين است كه 

كنند، اما اگر قول او  آيد، چون آنها باطل را تائيد نمي كرده باشند، اجماع اقرار به حساب مي
   4.معروف نباشد، اگر مشخص شود كه با آن مخالفت شده، به اتفاق همه حجت نيست

  :رأي شاطبي -5
آنچه من و : (»ما أنا عليه و أصحابي «: فرمايد كه مي صر شاطبي در توضيح فرموده پيامب

گردد و  ها و سنّت و روشهاي صحابه بر مي اين به گفته: گويد مي 5) اصحابم بر آن هستيم
اينگونه براي آنها گواهي  صاند مطلقاً حجت است و پيامبر آنچه آنان در آن اجتهادكرده

اند، سنّت است اگر چه  آنان اساس نهاده آنچه  بنابراين هر... گويد است، تا اينكه مي داده

                                           
  ۳۶۷مناقب الشافعی ص  -١
  ۲۷۶ابی داود ص ، مسائل االمام امحد -٢
  ۱/۹۴و ترتيب املدارک  ۴/۱۲۳اعالم املوقعني  -٣
  ۱/۲۸۳اوی جمموع الفت -٤
  )۳/۴۸۰( ۲۵، ۱/۱۲الصحيحه  السلسله -٥
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سنّت صحابه سّنتي است : گويد مي) الموافقات(و در  1.شبيهي نداشته باشد، به خالف ديگران
   2.شود شود و به آن مراجعه مي كه بر آن عمل مي

  

                                           
  ۲/۲۶۳االعتصام  -١
  ۴/۷۴املوافقات  -٢



 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  پنجمفصل 

 �مؤسسه حكومتي و كارگزاران علي بن ابي طالب

 

  :فصل پنجم به دو مبحث زير مي پردازد
  قلمروهاي دولت: مبحث اول

  �تعيين فرمانداران در دوران علي: مبحث دوم 



 



 
  مبحث اول

  قلمروهاي دولت 

  ي مكرمه مكّه: نخست
او را  �وفات يافت، فرماندار مكّه خالد بن سعيد بن عاص بود، سپس علي  �ن وقتي عثما

چنين به نظر  1ي انصاري را به عنوان والي و فرماندار مكه تعيين كرد،  عزل نمود و ابو قتاده
خواست به سوي  �ابوقتاده مدت كوتاهي فرماندار مكّه بوده، چون وقتي علي آيد كه  مي

  را به عنوان فرماندار مكه به آن جا فرستاد و ابوقتاده 2ن عباسعراق حركت كند، قثم ب
قتاده دو ماه طول كشيد و از دوران  وبر اين اساس مدت فرمانداري اب 3انصاري را عزل نمود، 

از فرمانداري قثم  كوتاه فرمانداري او سخنان و اخبار قابل ذكري نقل نشده و بيشتر منابعي كه 
او را به عنوان فرماندار همزمان  �اند كه علي اند، بيان كرده هبن عباس بر مكه سخن گفت

جز آن قسمت كه مربوط  �و اخبار مكه در دوران خالفت علي  4مكه و طائف مقرر كرد، 
در  �اند و علي بن ابي طالب اند نقل شده امير حج قرار گرفته  بوده به موسم حج و كساني كه

هاي  هايي درگير بود كه در گوشه ون با فتنهدوران خالفت خود در حج حضور نيافت، چ
در موسم  �سر بلند كرده بودند و اوضاع هنوز در آن مناطق آرام نبود و علي  دولت اسالمي

فرستاد كه حجاج را رهبري كند، ظاهرا قثم بن عباس فقط در موسم حج  حج كسي را مي
باس را به عنوان امير حج عبداهللا بن ع �علي) ـه36(امير حج بوده و در سال ) ـه 37(سال

با . عبيداهللا بن عباس را به امير حج منصوب كرد و به مكه فرستاد) هـ 38(فرستاد و در سال 
اند اختالف دارند و در سال  وجود اينكه منابع در بيان سالي كه هر يك از اينها به حج رفته

فرستاد تا حج را اقامه يكي از فرماندهان شام را همراه حجاج شام به مكه  �معاويه ) -ه39(
براي برقراري صلح و  شنمايد، وقتي به مكّه رسيد با قثم بن عباس درگير شد و اگر صحابه

كردند، نزديك بود ميان  يكي از افراد بني شيبه حج را اقامه نمايد اقدام نمي  توافق بر اين كه
  . 5جنگي در نگرفت حج با امنيت بر قرار شد و شآنها جنگ بپا گردد، اما با دخالت صحابه

                                           
  ۲۰۱تاريخ ابن خياط ص ، ۲/۳الوالية علی البلدان  -١
  ۳/۴۴۰سري اعالم النبالء  -٢
  ۲/۱۷۹تاريخ يعقوبی  -٣
  ۲/۴الوالية علی البلدان ، ۳/۳۹۸الکامل فی التاريخ  -٤
  ۶/۷۹تاريخ طربی  ۲/۴الوالية علی البلدان  -٥
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به فرماندهي بسر بن  �قثم بن عباس همچنان فرماندار مكه بود تا اينكه لشكر معاويه 
ارطاه وارد مكه شد و قثم از آن جا كه براي خود احساس خطر كرد پا به فرار گذاشت و از 

حكومت  از قلمرو  مكه بيرون رفت و اينگونه دوران فرمانداري او بر مكه به پايان رسيد و مكه
يكي از لشكرهايش را فرستاد تا مكه را باز پس  �بيرون آمد و علي  �علي بن ابي طالب

   1.سبب شد تا اين مهم انجام نگيرد �بگيرند اما به شهادت رسيدن علي

  مدينه نبوي: دوم
بود و خليفه در آن  ي بعد از او مدينه پايتخت دولت اسالمي  و سه خليفه صدر دوران پيامبر

كرد و وقتي خليفه به سفر  بود و مدينه را در زمان حضورش در آن خودش اداره ميساكن 
بعد از بيعت . آن را اداره كند  كرد كه رفت كسي را به عنوان جانشين خود بر آن مقرّر مي مي

اوضاع دگرگون شد، چون وضعيت كلّي و درگيري كه بعد از كشته شدن  �مردم با علي
ار به ترك مدينه كرد، به خصوص بعد از آن كه طلحه و زبير و پيش آمد او را واد �عثمان

و چنان كه بعضي از  2قبل از واقعه جنگ جمل به سوي عراق رهسپار شدند،  �عايشه 
گويند در اين وقت سهل بن حنيف انصاري به عنوان جانشين خليفه در مدينه  روايات مي
   3.مقرر گرديد

براي ما معلوم نيست، اما ظاهراً دوران مدت فرمانداري سهل بن حنيف بر مدينه 
) ـه37(او در سال  فرمانداري او در مدينه بيش از يك سال بوده، چون روايت است كه 

تمام (بعد از آن كه سهل بن حنيف را عزل كرد،  �سپس علي 4است،  فرماندار مدينه بوده
او ابو ايوب انصاري را  عباس را به عنوان والي و فرماندار مدينه منصوب نمود و بعد از) بن

در اين سال . ايشان فرماندار مدينه باقي ماند) ـه40(انتخاب كرد، كه تا سال   به فرماندار مدينه
وارد مدينه شد، پس ابوايوب از  5به فرماندهي سبر بن ارطاه سلشكر شام از سوي معاويه

از قلمرو حكومت   و اينجا بود كه مدينه 6مدينه فرار كرد و بسوي علي در كوفه رفت، 
 �گرديد و اينگونه در دوران علي �بيرون آمد و جزو قلمرو حكومت معاويه  �علي

                                           
  ۲/۵الوالية علی البلدان ، ۶/۸۰تاريخ طربی  -١
  ۲/۲الواليه علی البلدان ، ۱۸۱ابن خياط ص  تاريخ خليفه -٢
  .منبع سابق -٣
  ۲/۲الواليه علی البلدان ، ۶/۵۳تاريخ طربی  -٤
  ۲/۲الواليه علی البلدان ، ۳/۴۰۹سري اعالم النبالء  -٥
  ۳/۳۷۳الکامل ، ۶/۸۰تاريخ طربی  -٦



 سلي مرتضي ع     576
  

 

ها تبديل شد و حوادث سياسي دور از آن رخ  از پايگاه خالفت به واليتي از واليت  مدينه
تا  اند، بينيم كه منابع تاريخي تقريبا در اين برهه مدينه را فراموش كرده دادند، بنابراين مي مي

   1.آن كه لشكر معاويه توانست بر آن غالب آيد

  واليت بحرين و عمان: سوم
وفات يافت تابع امارت بصره بود و ابن عامر يكي از  �بحرين در زماني كه عثمان

اي از أمراء  در دوران خود مجموعه �كرد و علي فرمانداران خود را امير آن جا مقرر مي
بود را به عنوان امير بحرين مقرر كرد، عمربن ابي  2سلمه خود را كه مهمترين آنها عمربن ابي

به عراق او را همراهي كرد، سپس علي او را براي مدت زماني به  �سلمه در اثناي سفر علي 
و سپس او را به عراق فراخواند تا در كنارش باشد،  3عنوان فرماندار بحرين منصوب كرد
در  �ن عجالن انصاري از فرمانداران عليب 5و نعمان 4همچنين قدامه بن عجالن انصاري 

است كه علي آنها را  نيز از جمله كساني بوده 6اند كه عبيداهللا بن عباس بحرين بودند و گفته
است و عبيداهللا بن عباس فرماندار يمن بود، شايد بحرين و  به فرمانداري بحرين منصوب كرده

آيد، همچنان كه تعبير  تعبير طبراني بر مي از  اند، همانگونه كه نجد در آن زمان تابع يمن بوده
كند كه ترتيب مشخصي براي اين فرمانداران را سراغ  اشاره مي خليفه بن خياط به اين نكته 

اند كه علي به عمان  بعضي از فرمانداراني را ذكر كرده  منابع تاريخي اسامي 7است،  نداشته 
اين فرماندهان را  �كر بود، ايشانيكي فرماندار و ديگري فرمانده لش  فرستاد، كه مي
 8بپاخاسته بودند خاموش كنند، �هايي را كه در عمان عليه علي فرستاد تا شورش مي

                                           
  ۲/۳الواليه علی البلدان  -١
 ۷/۴۵۶ذيب التهذيب  -٢
 ۲/۵الوالية علی البلدان ، ۳/۲۲۲الکامل  -٣
 ۲/۵الوالية علی البلدان  -٤
  ۲/۵الواليه علی البلدان ، ۳/۵۶۲االصابة  -٥
 ۶/۹۰تاريخ طربی  -٦
  ۲/۶الواليه علی البلدان  -٧
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همچنين فرمانداري در يمامه بود كه شايد او تحت اشراف والي و فرماندار بحرين قرار 
   1.داشت

  يمن: چهارم
عبيد اهللا بن عباس  �د، عليبيعت كردن �به شهادت رسيد و مردم با علي �وقتي عثمان

و قبل از رسيدن عبيداهللا بن عباس به يمن، فرمانداران  2را به فرمانداري يمن منصوب كرد، �
همراه  �از آنجا بيرون آمدند و بعضي از آنها همراه لشكر جمل با طلحه و زبير �عثمان

رماندار صنعاء و عبيداهللا بن عباس ف 3شدند و در مجهز كردن لشكر نقش به سزايي داشتند،
كرد و فرمانده  انصاري با او در فرمانداري كمك مي  توابع آن بود و سعيد بن سعد بن عباده

تاثير شگرفي بر مسلمين يمن گذاشته بود و آنها از اين جنايت  �شهادت عثمان  4لشكر بود، 
د قاتالن ناراحت و متنفر بودند، بنابراين بعضي از اهالي يمن بيعت نكردند و دوست داشتن

ي  به تأخير افتاد، آنها بعد از واقعه �را بكشند و چون امر كشتن قاتالن عثمان �عثمان
حكميت به معاويه نامه نوشتند، بنابراين معاويه بسر بن ارطاه را فرستاد و او توانست با 

بر يمن چيره شود، بعد از آن علي توانست  5از مردم براي مدت كوتاهي همكاري اين دسته
را از لشكر معاويه باز پس بگيرد و باري ديگر عبيداهللا بن عباس را به عنوان فرماندار يمن يمن 

   6.به شهادت رسيد عبيداهللا والي يمن بود �منصوب كرد و تا وقتي كه علي
روايت شده كه بسربن ارطاه دو پسر عبيداهللا بن عباس و برخي از طرفداران علي را در  

جاريه بن قدامه  �به سوي شام بازگشت و اميرالمؤمنين عليآن جا به قتل رسانيد، سپس 
كه به سر كرده بود و او بعضي از  سعدي را به يمن فرستاد و او همان كاري را كرد

اين خبر نزد سيره نويسان : گويد ابن كثير مي. 7دوستداران عثمان را در يمن به قتل رسانيد
و ترديدي نيست كه در اين  8ابل تأمل است اينجانب صحت آن ق مشهور است، اما از ديدگاه 

                                           
  ۲/۶الواليه علی البلدان  -١
  ۶تاريخ خليفة بن خياط ص  -٢
  ۲/۶الوالية علی البلدان ، ۲/۳۵۷مروج الذهب مسعودی  -٣
 ۲/۶الوالية علی البلدان ، ۹۹االستبصار ابن قدامه مقدسی ص  -٤
  ۱۰۹عبداحلميد علی ص ، خالفة علی بن ابی طالب -٥
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اند، حتي در بصره و صفين وقتي دو طرف با هم جنگيدند افراد  افراد بي گناه كشته نشده برهه
اند،  كشته كشتند، پس چگونه در دوران آتش بس كودكان و بي گناهان را مي بي گناه را نمي

  . 1ا و دين مسلمين را قبول كرده توان اين حرفهاي متضاد با عرف و ارزش بنابراين نمي

  واليت شام: پنجم
زمام خالفت را  �فرماندار شام بود، وقتي علي �معاويه  �در دوران خالفت عمر و عثمان

به دست گرفت خواست معاويه را عزل كند و عبداهللا بن عمر را به فرماندار شام منصوب 
متناع ورزيد و در اين مورد پوزش نمايد، اما عبداهللا بن عمر از پذيرفتن فرمانداري شام ا

و امير المؤمنين علي درخواست عبداهللا بن  2خواست و خويشاوندي بين آنها را يادآورشد،
كنند  ادعا مي اما رواياتي كه. عمر را در خصوص نرفتن به شام پذيرفت و او را مجبور نكرد

ر كنار علي نايستاد پرخاش او كناره گيري كرد و د كه علي بر عبداهللا بن عمر به خاطر اين كه
و نهايت امر در مورد قضيه عبداهللا بن عمر و  3كرد، تحريف حقيقت و دروغ است،

فرمانداري شام اين بود كه ذهبي از طريق سفيان بن عيينه و او از عمر بن نافع و او از پدرش و 
با عبد اي ا: علي كسي را نزد من فرستاد و گفت: كند كه گفت او از ابن عمر روايت مي

كنند، به شام برو تو را به عنوان امير آن  الرّحمن تو كسي هستي كه در شام از تو اطاعت مي
افتم،  مي صبه ياد خداوند و خويشاوندي و همراهي با رسول خدا : ام، گفتم جا مقرر كرده

از حفصه كمك گرفتم باز  نپذيرفت، آنگاه  �اين مسئوليت را به من واگذار مكن، اما علي
اين دليل قاطعي است بر اينكه عبداهللا  4.نپذيرفت، بنابراين شب هنگام به سوي مكه رفتم هم

خواست او را  بيعت كرده بود، زيرا اگر عبداهللا بيعت نكرده بود چگونه مي �بن عمر با علي 
به عنوان فرماندار منصوب نمايد؟ در االستيعاب ابن عبدالبر از ابي بكر بن ابي جهم و او از 

خورم جز اينكه  بر هيچ چيزي تأسف نمي: كند كه به هنگام مرگ گفت عمر روايت ميابن 
ابن عمر  اين نيز نشانگر آن است كه  5.جنگيدن با گروه شورشيان را همراه علي ترك كردم

                                           
  ۵۷۵االنصاف دکرت حامد خليفة ص  -١
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با علي بيعت كرده بود، چون از اينكه همراه علي به جنگ شورشيان نرفته بود پشيمان بود، 
از فتنه كناره گيري كرد و با كسي نجنگيد و  ر از زمره كساني بود كهچرا كه عبداهللا بن عم

كرد، چون  شد و آن را نيز به صراحت بيان مي اگر او با علي بيعت نكرده بود بيشتر پشيمان مي
اند واجب است و بيعت نكردن امري  بيعت كردن و در آمدن در آنچه مردم وارد آن شده

من مات و ليس فی عنقه «: كند كه فرمود روايت مي صاست كه خود ابن عمر از پيامبر 
هر كسي بميرد بدون آن كه بيعتي به گردن داشته باشد با مرگ  1» بيعة مات ميتة جاهلّية

براي جنگ فرق داشت، چون اين  �لي بيعت با بيرون آمدن همراه عليو، است جاهلي مرده 
پس چگونه . كرده بودند بود و بعضي از آن كناره گيري شقضيه مورد اختالف صحابه

ممكن است ابن عمر به خاطر عدم حضور در اين جنگ پشيمان شود ولي به خاطر عدم بيعت 
است و اينگونه باطل بودن  متأسف نباشد، در صورتي كه براي عدم بيعت وعيد سخت آمده

ن شود، چو آشكار مي ابن عمر با علي بيعت نكرده   ادعاي بخشي از مورخين مبني بر اينكه
از  �ابن عمر  بيعت كردند و بلكه  �ي كساني بود كه با علي  ابن عمر از زمره ثابت شد كه 
دوست داشت آنها را به عنوان فرماندار منصوب نمايد و از  �بود كه علي �مقرّبان علي 

صادقانه او را دوست دارد و خيرخواه  �ابن عمر  ديد كه  آنها كمك بگيرد، چون علي مي
   2.اوست 

از پذيرفتن فرمانداري شام عذر خواهي كرد، اميرالمؤمنين  �ابن عمر از آن كه  بعد
او به شام نزديك شد، اسب  سهل بن حنيف را به جاي او فرستاد، اما همين كه  �علي

تو را فرستاده خوش آمدي و  �اگر عثمان : او را گرفتند و به او گفتند �سواران معاويه
به  �ي عثمان اهالي شام به خاطر شهادت مظلومانه. 3رگرداگر كسي ديگر تو را فرستاده ب

ي دست نائله همسر  شدت خشمگين بودند و پيراهن خونين عثمان همراه با انگشتان قطع شده
بسيار  �به شام آورده شده بودند و داستان شهادت عثمان �عثمان به هنگام دفاع از عثمان

. يحه دار و چشمها اشكبار بودندها جر دردناك بود و احساسات مردم تحريك و قلب
همچنين خبر تسلط شورشيان بر مدينه و فرار بني اميه به مكّه و ديگر رخدادها اهل شام و در 

ي اوست كه  كرد كه وظيفه را متاثر كرده بود، از اين رو ايشان فكر مي �رأس آنها معاويه 

                                           
  ۸۵۱کتاب االمارة ،  مسلم -١
  ۵۰۷ل ص االنتصار للصحب و اآل -٢
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است  �خون عثمان از قاتالنش به پاخيزد، چون ولي و صاحب �براي گرفتن خون عثمان
  : فرمايد و خداوند عزوجل مي

�m|�{��z�y�xw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml   

  ). 33/اسراء(
كه قاتل (ايم  هر كس كه مظلومانه كشته شود، به صاحب خون او اين قدرت را داده: يعني

ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند بيگمان صاحب خون ياري ) را به مجازات برساند
  .تاس شونده 

او مظلومانه به دست  و اينكه  �مردم را جمع كرد و در مورد عثمان �از اين رو معاويه 
است، سخن گفت  اند به شهادت رسيده  از ريختن خون ناحق باكي نداشته بيخردان منافقي كه 

را در ماه حرام و در شهر حرام كشته بودند، آنگاه مردم  سآنها عثمان  و متذّكر شد كه
ها بلند شد و در ميان اين جمع تعدادي از  ين كار را زشت شمردند و صداشوريدند و ا

حضور داشتند، يكي از اصحاب حاضر در جمع به نام مرّه بن  صاصحاب رسول خدا
 صگفتم، پيامبر ام سخن نمي از پيامبر شنيده  اگر حديثي نبود كه: بلند شد و گفت سكعب

ها نزديكند، در آن موقع مردي از نزديك ما  ها را ياد شد و متذكر شد كه فتنه روزي فتنه
اين مرد در آن روز بر «: فرمود صاي پوشانيده بود، پيامبر عبور كرد كه خود را با پارچه

است،  �او عثمان بن عفان من آن مرد دنبال كردم، رفتم ناگهان ديدم كه » هدايت است
و حديثي ديگر  1بله : فرمود آيا همين است؟: اش را به سوي پيامبر برگرداندم و گفتم چهره

را بخواهد، اين  �بود كه خون عثمان �ي قوي براي معاويه  هست كه محرّك و انگيزه
 صپيامبر خدا : كند كه گفت حديث را نعمان بن بشير از عايشه رضي اهللا عنها روايت مي

 رو به او كرد به صفرستاد، سپس عثمان آمد و پيامبر �كسي را دنبال عثمان بن عفان
اي عثمان به زودي «: اش دست زد و آخرين سخني كه به او گفت اين بود كه فرمود شانه

پوشاند، اگر منافقان از تو خواستند آن را از تن در آوري آن را در  خداوند لباسي را به تو مي
المؤمنين چرا تا  يراي ام: چنين گفت، عرض كردم صسه بار پيامبر. »نياور تا به ديدارم بيايي

سوگند به خدا آن را فراموش كرده بودم و به يادم : گفتي؟ گفت اين حديث را نمي كنون
اي به ام  را از اين حديث با خبر كردم، او قبول نكرد تا آن كه نامه �آمد، من معاويه  نمي

                                           
 ۱/۲۴صحيح سنن ابن ماجه  -١
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اي  در نامه �اين حديث را براي او بنويسد، آنگاه عايشه  المؤمنين نوشت و از او خواست كه
   1.راي او نوشتاين حديث را ب
اهل شام به رهبري معاويه بن ابي سفيان به شدت بر اجراي فرمان خداوند در  از آنجا كه 

 �حريص بودند، علّت اصلي بيعت نكردن آنها با علي بن ابي طالب  �مورد قاتالن عثمان
تن به بر فرمانداري شام باقي بماند، يا به خاطر چشم دوخ �اين بود، نه به خاطر اينكه معاويه 

امر خالفت مربوط به شش نفري است كه عمربن   دانست كه خالفت، چون كامالً مي
دانست  به عنوان شوراي انتخاب خليفه بعد از خودش تعيين كرده بود و كامال مي �خطاب

يحيي بن سليمان  به دليل روايتي كه 2از او برتر و به خالفت سزاوارتر است، �كه علي 
شما با : گفت �او به معاويه  كند كه  ي مسلم خوالني روايت ميجعفي با سند جيد از اب

نه سوگند به خدا من : گفت �همانند و همطراز هستي كه با او درگيري؟ معاويه  �علي
دانيد  او از من برتر است و از من به امر خالفت سزاوارتر است، ولي آيا شما نمي دانم كه  مي

خواهم، پس  ن پسر عموي او هستم و خون او را مياست و م  كه عثمان مظلومانه كشته شده
قاتالن عثمان را به من تحويل دهد تا تسليم او شوم، آنگاه : برويد و به او بگوئيد �نزد علي

در روايتي . 3قاتالن را به معاويه تحويل نداد �نزد علي آمدند و با او سخن گفتند ولي علي
معاويه با من بيعت : گفت �ت كردند، عليآمدند و با او صحب �نزد علي: است ديگر آمده 

اما  4امتناع ورزيد و نپذيرفت،  �آنان براي داوري نزد من بيايد، اما معاويه كند و همراه 
هاي دينوي و به علت دشمني و  گويند معاويه به خاطر اعتراض شخصي و طمع روايتي كه مي

اباء ورزيد  �از بيعت كردن با علي هاشم و بني اميه بود رقابتي كه در دوران جاهليت بين بني
زنند و نويسندگان معاصر همچون عباس محمود  هايي كه به اصحاب پيامبر مي و ديگر تهمت

 )مقدمة فی تأريخ صدر االسالم(و عبدالعزيز الدوري در كتاب ) عبقرية علی(عقاد در كتاب 
اينها  اند، بايد دانست كه  ههاي پوچ و باطل خود را ارائه داد بر اساس اين روايت خيال پردازي

باشند كه راويان آن از نظر عدالت و حفظ داراي ضعف  رواياتي غير قابل قبول و متروك مي
   5.و عيب هستند

                                           
  ۲۴۰۴۵باقی سند االنصارش ، مسند امحد -١
 ۱۱۲عبداحلميد علی ص ، خالفة علی بن ابی طالب -٢
  ۸/۱۲۹البداية و الّنهاية ، ۱۳/۹۲فتح الباری  -٣
 ۱۶۰د عثمان ص استشها ۱۳/۹۲فتح الباری  -٤
  ۱۱۲خالفة علی عبداحلميد علی ص  -٥
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قرار داشت و  �ي معاويه بن ابي سفيان شام در سلطه �در تمام دوران خالفت علي
امير و فرماندار مستقر  نتوانست بر آن چيره شود و يا افرادي را در آن جا به عنوان �علي

رخ داد كه  �و لشكر معاويه  �هايي بين لشكر علي  كند، در شرق سرزمين شام درگيري
هر دو در اين جنگ شركت داشتند و  �و معاويه �مهم ترين آن جنگ صفين بود كه علي

 بر شام �ي سلطه معاويه ها مانع ادامه اتفاق افتاد، اما اين جنگ) ـه37(اين جنگ در سال 
   1.نگرديد

  واليت جزيره: ششم
 �هاي تابع شام بود و بعد از شهادت عثمان يكي از واليت  جزيره �در ايام حكومت عثمان

بود، از اين رو جزيره با توجه به موقعيت  �و عراق در دست علي �شام در دست معاويه
ره جغرافيايي كه داشت و يك طرف آن به عراق و طرف ديگرش به شام متصل بود، هموا

اسان بود، لذا  و از سويي ديگر تسلط بر آن براي هر دو گروه 2محل كشمكش دو گروه بود، 
هاي زيادي بين لشكريان معاويه و لشكريان علي در جزيره در گرفت و هر گروه  جنگ

توانست براي مدت زماني  �آيد كه علي  كوشيد بر جزيره مسلط شود و چنين به نظر مي مي
را به عنوان فرماندار جزيره مقرر كرد، او يكي ) اشتر(ر اين مدت ايشان و د 3بر آن چيره شود

علي چند بار او را به عنوان فرماندار جزيره  4است،  از معروفترين فرمانداران علي در جزيره
سي و هشت (در سال  �منصوب نمود و او توانست امور جزيره را سامان دهد، سپس علي

وان فرماندار به مصر فرستاد، با رفتن اشتر بار ديگر نابساماني به به ناچار اشتر را به عن) هجري
 5هايي در جزيره در گرفت جزيره برگشت و معاويه براي سيطره بر آن به پا خاست و جنگ

و جزيره  6تا حدودي بر جزيره مسلط شود،) سي و نُه(معاويه توانست در اواخر سال 
نگ در بين علي و معاويه كناره گيري كرده از ج  پناهگاهي براي بعضي از كساني بود كه

                                           
 ۲/۸الواليه علی البلدان  -١
  ۲/۱۳۵معجم البلدان  -٢
  ۲/۸الواليه علی البلدان ، ۱۵۴االخبار الطوال دينوری ص  -٣
  ۲۰۰تاريخ خليفه بن خياط ص  -٤
 ۶/۵۴تاريخ طربی  -٥
 ۳/۳۷۹الکامل ، ۴/۴۵الفتوح ابن اعثم کوفی  -٦
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و شايد چون جزيره در ميان قلمرو دو طرف قرار داشت، آنها آن را براي سكونت  1بودند، 
به عنوان فرماندار جزيره تعيين  �از سوي علي  بعضي از كساني كه اسامي . برگزيده بودند

كميل بن زياد بود، اين دو در بن عامر و  2يكي شبيب  است، از آن جمله  اند ذكر شده  شده
اينها  كردند نقش به سزايي داشتند، چراكه  مقابله با لشكريان شام كه به جزيره حمله مي

   3. توانستند از طرف جزيره به شام حمله كنند

  واليت مصر: هفتم
در حالي به شهادت رسيد كه فرماندار مصر محمد بن ابي حذيفه بود، او از سوي  �عثمان
منصوب نشده بود، بلكه به زور آنجا فرمانداري را به دست گرفته بود  يه فرماندارب �عثمان 

و بعد از وفات عثمان علي او را بر پست فرمانداري مصر باقي گذاشت، با هجوم لشكر معاويه 
دستگير و زنداني گرديد و سپس  �به مصر محمد بن ابي حذيفه توسط لشكريان معاويه  �

گفته شده . مدت فرمانداري او در دوران خالفت علي بسيار كوتاه بوداز اين رو  4كشته شد، 
او را بر حالتش باقي   محمد بن ابي حذيفه را به فرماندار مصر انتخاب نكرد، بلكه �كه علي 

قيس بن سعد انصاري را به فرماندار  �گذاشت تا اينكه كشته شد، بعد از كشته شدن او علي
ام و نزد  ه مصر برو تو را به عنوان والي آنجا منصوب كردهب: به او گفت 5مصر منصوب كرد 

قوم خود برو و افراد مورد اعتماد خود را گرد آوري كن و كساني را كه دوست داري همراه 
ترساند و عزت  تو باشند، جمع كن تا لشكري همراه داشته باشي چون اين دشمنت را بيشتر مي

خواست خداوند وارد مصر شدي با نيكوكاران آن  كند، اگر به و افتخار دوستت را بيشتر مي
جا به نيكي رفتار كن و با شك كنندگان و فتنه جويان سخت گير باش و با عام و خاص به 

زيركي و فراست و حسن تصرّف قيس در  6مهرباني رفتار كن، چون نرم خويي نعمت است
ز كساني كه به مواضع متعددي نمايان شد، او وقتي به سوي مصر حركت كرد، گروهي ا

خشمگين بودند و گروهي از كساني كه در كشتن او شركت  �خاطر كشته شدن عثمان
داشتند نيز با او بودند، قبل از اينكه وارد مصر شود سواراني از مصر به سوي او آمدند و 

                                           
  ۳/۳۸۰الکامل  -١
  ۲/۹الوالية علی البلدان  -٢
  ۶/۱۹تاريخ طربی  ۵۲ -۴/۵۰الفتوح ابن اعثم کوفی  -٣
  ۲/۹الواليه علی البلدان ، ۴۳-۴۲واله مصر کندی ص  -٤
  ۱/۹۴النجوم الزاهرة ، ۴۴والة مصر کندی ص  -٥
  ۲/۳۵۴الکامل فی التاريخ  -٦
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هستم، به دنبال كسي هستم  �از گروه شكست خوردگان عثمان : تو كيستي؟ گفت: گفتند
برو : قيس بن سعد، گفتند: تو كيستي؟ گفت: او ياري شوم، گفتند د و به وسيله كه مرا پناه ده

اين موضعگيري قيس به او قدرت داد كه وارد  1. او به راهش ادامه داد تا اينكه وارد مصر شد
مصر شود و او بعد از ورود به مصر اعالم كرد كه فرمانده و امير مصر است و اگر او قبل از 

گفت فرماندار مصر است ممكن بود به او اجازه ورود به مصر را  هيان ميورود به اين سپا
براي  �ي علي  ندهند، همانطور كه لشكريان شام وقتي دانستند كه فرماندار برگزيده

   2.فرمانداري شام اعزام شده نگذاشتند كه وارد شام شوند
سخنراني كرد و  وقتي قيس بن سعد به فسطاط رسيد باالي منبر رفت و در ميان اهل مصر

را خواند و از آنها خواست كه با علي بيعت  �اي از سوي علي بن ابي طالب برايشان نامه
اهل مصر به دو گروه تقسيم شدند، گروهي خالفت علي را پذيرفتند و  و اينجا بود كه  3نمايند

ه با گيري كردند، قيس با كساني ك با قيس بيعت كردند و گروهي ديگر توقف نموده و كناره
از بيعت كردن امتناع ورزيده بودند حكيمانه و عاقالنه رفتار  او بيعت كردند و با كساني كه

و به اين بسنده  4كرد و آنها را به بيعت كردن مجبور نكرد و به حال خودشان رها كرد،  مي
فرستاد و گروهي از اينها نزد او  نكرد و بلكه هداياي آنها را در همان جايي كه بودند مي

اين رفتار خوب باعث شد  5داشت،  آمدند و او با آنان به خوبي رفتار نمود و آنان را گرامي 
اوضاع مصر آرام شد و قيس توانست امور  تا جنگ و درگيري بين آنها رخ ندهد و در نتيجه 

و اينگونه  6را سامان دهد، او فرماندهان را منصوب امور خراج و ماليات را منّظم كرد، 
   7.ها را راضي كند يت مصر را سامان دهد وهمه طرفتوانست وال

سياسي و خطري  قيس بن سعد در موقعيتي قرار داشت كه براي معاويه در شام مزاحمي
آمد، چون مصر به شام نزديك بود و قيس هم مصر را سامان بخشيد و  به حساب مي نظامي 

از حركات  اين معاويه آوري برخوردار بود، بنابر هوشياري و زيركي قيس معروف و نام
                                           

  العرب نويری به نقل از اية االرب فی تاريخ ۲/۱۰الوالية علی البلدان -١
  ۴/۳۹ذيب تاريخ دمشق  -٢
 ۲/۳۵۴الکامل فی التاريخ  -٣
  ۲/۳۵۴الکامل ، ۴۴والة مصر ص  -٤
  ۴۴والة مصر ص  -٥
  ۱/۹۸النجوم الزاهرة ، ۲/۱۱الوالية علی البلدان  -٦
  ۲/۱۱الوالية علی البلدان  -٧
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كرد كه مبادا به جنگ او بيايد، از اين رو براي قيس نامه  قيس احساس خطر مي نظامي 
كوشيد او را فريب دهد تا به او بپيوندد،  كرد و در عين حال مي نوشت و او را تهديد مي مي

يت و موضع او را داد كه معاويه نتوانست ن ها را پاسخ مي اما قيس به حدي هوشيارانه اين نامه
هاي رد و بدل شده  روايات رافضي از نامه 1هاي متعددي بين آنها رد و بدل شد،  بفهمد و نامه

است، اما اين   هاي تاريخ روايت كرده ابومخنف در كتاب بين معاويه و قيس زيادند كه 
كه روايات باطل اند و صحت ندارند و كل اين روايات را فقط همين رافضي روايت كرده 

اند و در متن اين روايات چيزهاي عجيب و  علماي جرح و تعديل او را ضعيف قلمداد كرده
  : شود غريبي ذكر شده كه بارزترين آن مطلبي است كه ذيالً ذكر مي

بعد از آن دو «: است پيام علي به اهل مصر كه با قيس بن سعد بود و در آن پيام آمده - 1
اي كرد، به خاطر آن امت به او  و كارهاي تازه يك والي زمام امور را به دست گرفت

قيام كردند و  �يعني افراد امت عليه عثمان » ...اعتراض كردند و حكومت را تغيير دادند
از گفتن چنين سخناني پاك و به  �تغيير داد، اما علي �امت اين منكَر را با كشتن عثمان 

و اوباش بودند و كشتن عثمان ظلم  اراذل �دانست كه قاتالن عثمان  مي �دور است و علي
ابن عساكر روايت   آنچه نمايد، از آن جمله  بر همين داللت مي �هاي علي و فساد بود و گفته

  :كرده
از  نشنيدم كه  �از علي هيچگاه : ابن عساكر روايت كرده كه محمد بن حنيفه گفت

 يابار خدا: گفت �لياند كه ع حاكم و ابن عساكر روايت كرده 2.به بدي ياد كند �عثمان
كنم، سوگند به خدا روزي كه عثمان كشته  اعالم بي گناهي و برائت مي �از خون عثمان

شناختم و مردم براي بيعت كردن پيش من آمدند،  شد عقلم را از دست دادم و خودم را نمي
مبر اند كه پيا بيعت كنم كه مردي را كشته كنم با قومي سوگند به خدا از خدا شرم مي: گفتم
سوگند به خدا از » كنند از او شرم مي  آيا از كسي شرم نكنم كه مالئكه« :به او گفت صخدا

كشته شده و جسدش روي زمين  �آيد كه بيعت كنم در حالي كه عثمان  خدا شرمم مي
به خاك  �مردم از نزد او منصرف شدند تا وقتي كه عثمان. است افتاده و هنوز دفن نشده 

بار خدايا : آن باري برگشتند و از من خواستند كه با آنها بيعت نمايم، گفتمسپرده شد، بعد از 
: ترسم، تصميم گرفتم و بيعت كردم، وقتي مردم گفتند خواهم انجام دهم مي از آنچه مي

                                           
 ۲/۱۱الوالية علی البلدان ، ۲/۳۵۵الکامل  -١
  ۳۹۵حال عثمان ص شرح ، تاريخ ابن عساکر -٢
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در همين معنا علي  1اميرالمؤمنين گويا قلبم شكافته شد و اشك از چشمانش سرازير گشت
تيسري الکرمي املنان فی سرية امرياملؤمنني عثمان بن (ر كتابم آن را د كه  2اقوال زيادي دارد

   3.ام گرد آورده) عفان
 صايم كه بعد از پيامبر  اي مردم ما با كسي بيعت كرده«: ي قيس بن سعد گفته - 2

 شابوبكر و عمر از علي اين سخن مردود است، چون ثابت است كه » ....بهترين فرد است
ي بود كه در آن زمان هيچ كسي از صحابه و از ديگران در آن شكي ا برتر هستند و اين مسئله

نداشتند، بنابراين نسبت دادن اين سخن نه به قيس و نه به هيچ كدام از صحابه و تابعين درست 
، ابن تيميه 4است ي اخير انتشار يافته  و صحيح نيست و اين نظريه فقط در ميان شيعيان اماميه

و  5برتر هستند،  �ابوبكر و عمر از علي   فاق نظر داشتند بر اينكهات شيعيان گذشته : فرمود
ابن  برترند، از جمله  �ابوبكر و عمر از علي  داليل زيادي هست كه بيانگر اين هستند كه 

كرديم، قبل از همه  از بين مردم انتخاب مي صكند كه ما در زمان پيامبر  عمر روايت مي
احاديث زيادي در اين مورد  6.دانستيم را برتر مي شثمانابوبكر و پس از او عمر و سپس ع 

حقيقت امر همان طور كه قبالً در روايات صحيح گفته شد اين است كه معاويه  7است،  آمده 
را به  �از اميرالمؤمنين خواست قاتالن عثمان را به او تحويل دهد و امير المؤمنين علي  

  .كشتن عثمان متهم نكرد
در كشتن عثمان طرف ماست،  سقيس بن سعد و اشاره به اينكه علي نامه معاويه به - 3

نسبت دادن چنين سخني به معاويه صحت ندارد، چون بي گناهي علي چنان كه قبالً گفته شد 
است، چه برسد به  دانست كه علي بي گناه  از اين بي خبر نبود و مي واضح است و معاويه 

  . است  كار را كردهاينكه به قيس بن سعد بگويد كه علي اين 

                                           
  ۱۰۳، ۳/۹۵املستدرک  -١
  ۲۱۱مرويات ابی خمنف دکرت حيی اليحيی ص  -٢
  ۴۰۹-۴۰۷عثمان بن عفان صالبی ص  -٣
  ۲۱۱مرويات ابی خمنف ص  -٤
   ۲۱۱۱ ۱/۴منهاج السنة -٥
  ۳۶۹۷خباری ش -٦
  ۲۱۲مرويات ابی خمنف ص  -٧



 587      � علي بن ابي طالب دولت يقلمروها  
 

زيسته،  محمدبن سيرين يكي از بزرگان تابعين و از كساني كه در آن روزگار مي
عثمان كشته شد و هيچ كسي را سراغ ندارم كه در آن وقت علي را به كشتن او : گويد مي

گويد روزي كه عثمان كشته شد خانه پر از جمعيت بود،  همچنين مي 1متهم كرده باشد
ر و حسن بن علي در حالي كه شمشير بر گردن آويخته بود در ميان حاضران عبداهللا بن عم

   2.بودند، اما عثمان قاطعانه از آنها خواست كه نجنگند
خداوند قاتالن عثمان را در : كند كه علي گفت ابن شيبه از محمد بن حنيفه روايت مي

آمده   ر اين زمينهكوه و دشت و خشكي و دريا لعنت كند و نصوص زيادي با اين مفهوم د
به خاطر كشته شدن عثمان  �دانستند كه علي نمايند كه همه مي كه بر اين تاكيد مي 3است،  

   4.ناراحت بود
انصار را به خون عثمان، نسبت دادن چنين سخني به  اما آنچه در مورد اتهام معاويه  - 4

ع از عثمان به پا انصار همه براي دفا  دانست كه معاويه درست نيست، چون معاويه مي
در حالي كه در محاصره  �نزد عثمان  �كند كه زيدبن ثابت خواستند، ابن سعد روايت مي

شويم،  ياوران خدا مي  خواهي ما دوباره اين انصار دم دروازه هستند، اگر مي: بود آمد و گفت
   5.جنگ نه: عثمان گفت: گويد مي

داد، اين دروغي است كه  ه قيس نسبت مياي را به دروغ ب معاويه نامه: گويد اينكه مي - 5
ها دروغ را از زشت ترين صفاتي  سرزدن چنين كاري از معاويه پذيرفته نيست چون عرب

كردند، ابوسفيان روزگاري كه  دانستند و افراد بزرگوار و با شخصيت از آن دوري مي مي
سوگند به خدا : گويد سؤال كرد، ابوسفيان مي صمشرك بود و هرقل از او در مورد پيامبر 

پس  6.دادم شود چيزهائي را به دروغ به او نسبت مي اگر از شرم كه دروغي برايم ثبت مي
كردند، در حالي كه دروغ نزد مسلمين زشت تر بود بيشتر  از دروغ دوري مي ها اينگونه عرب

خواست دشمن را فريب دهد و جنگ  او مي: تواند بگويد كردند و كسي نمي از آن پرهيز مي

                                           
  ۲۱۲ مرويات ابی خمنف ص ۳۵تاريخ ابن عساکر شرح حال عثمان ص  -١
 ۳۵۰تاريخ ابن عساکر شرح حال عثمان ص  -٢
شــرح حــال عثمــان ص ، کــرد ابــن عســاکر نصــوص زيــادی نقــل کــرده کــه بيــانگر ايــن انــد کــه علــی عثمــان را يــاری می -٣

۳۹۵  
  ۹۱۳مرويات ابی خمنف ص  -٤
 ۳/۷۰طبقات ابن سعد  -٥
  ۷خباری ش  -٦
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يعني فريب دادن، چون فريب دادن دشمن به معناي دروغ گفتن نيست و معاويه هوشيارتر از 
   1.اين بود كه چنين كاري بكند

به صورت پي در پي و با اين دقت  �روايت اين همه نامه بين قيس و معاويه و علي - 6
   2.سدشنا كند، چون ناقل آن مشخص نيست و كسي او را نمي خواننده را دچار ترديد مي
از  �همه بر اين اتفاق دارند كه قيس بن سعد بن عباده: گويد دكتر يحيي اليحيي مي

همه كساني كه شرح حال قيس بن  3است مصر منصوب گرديده  يبه فرماندار �سوي علي
مخنف در رواياتش بيان ابو  يعني تفاصيلي كه 4اند، اند اين تفاصيل را ذكر نكرده سعد را نوشته

و  5اند اي نكرده ن اشارهآاند و حتي مورخين معتبر مصري به  ن را ذكر نكردهكرده ديگران آ
ابن اثير و ابن كثير و ابن خلدون و ابن تغري بردي همه بعد از حذف و اختصار  حال آن كه 

و كندي از عبدالكريم بن حارث روايت  6اند، روايت ابي مخنف را از طبري نقل كرده
قيس بر معاويه گران آمد براي بعضي از بني اميه در مدينه وقتي جايگاه : كند كه گفت مي

ترسم اگر  نوشت كه خداوند به قيس بن سعد پاداش نيك دهد و اين را پنهان كنيد، زيرا مي
آنگاه خبر به علي رسيد، كساني از . علي از ارتباط او با گروه ما خبر شود او را عزل كند

واي بر شما : قيس تغيير يافته، علي گفت: ه او گفتندسران اهل عراق و مدينه كه با او بودند ب
است و  او را حتماً عزل كن چون او تغيير كرده : است مرا بگذاريد، گفتند او چنين نكرده 

خواهم در كنارم باشي چون به تو  مي: همچنان اصرار ورزيدند تا آن كه علي به قيس نوشت
  7 .ين كن و نزد من بيانياز دارم، بنابراين كسي را به جانشين خود تعي

اين » مرويات ابي مخنف في تاريخ الطبري «دكتر يحيي اليحيي در كتاب ارزشمندش 
  :به داليل ذيل اين روايت راجح است: گويد است و مي روايت را ترجيح داده 

  .داند ناقل اين روايت اهل مصر است و او اوضاع كشورش را از ديگران بهتر مي - 1

                                           
  ۲۱۴مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی ص  -١
  ۲۱۴ور ص منبع مذک -٢
 ۳/۱۳سري اعالم النبالء  ۴۴۰واله مصر، ۲۷۴فتوح مصر ، ۲۰۱ص ، تاريخ خليفه -٣
   ۳/۱۰۲سري اعالم النبال ، ۱/۱۷۷تاريخ بغداد ، ۶/۵۲طبقات ابن سعد -٤
 ۲۰۷مرويات ابی خمنف ص ، والة مصر، فتوح -٥
  /۷البداية و الّنهاية  ۱/۹۷النجوم الزاهره ، ۴/۱۰۹۲تاريخ ابن خلدون  -٦
يکی از راويان اين روايت مدائنی است که راستگوسـت و بقيـه رجـال آن گفتـه هسـتند امـا  ۴۶-۴۵والة مصر ص  -٧

  .روايت مرسل است
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  .است رخ مصري نقل كردهاين روايت را مو - 2
  .از چيزهاي عجيب و غريب خالي است - 3
  .كند اين مردان همخواني مي متن روايت با سيره  - 4
در روايت بيان شده كه علي در عزل كردن قيس متردد بود تا اينكه مردم او را تحت  - 5

ر در زمان فشار قرار دادند، آنگاه خواست كه قيس پيش خودش بماند و اينگونه فرمانده ماه
   1.كند جنگ فرماندهان ماهر را از خود دور نمي

  تعيين محمد بن ابوبكر به فرماندار مصر
را با قيس تيره كنند در ميان آنها دخالت  �ي علي بعضي از مردم براي آن كه رابطه

خواست كردند درنمودند تا علي او را عزل كند و در نهايت بعضي از مستشاران علي از او 
عزل كند و شايعاتي را كه در مورد او پخش شده بود، تصديق كردند و اصرار  كه قيس را

خواهم در كنارم  به قيس نامه نوشت كه مي �او را عزل كند، آنگاه علي �كردند كه علي
باشي، چون به تو نياز دارم، بنابراين كسي را به جانشيني خود مقرّر كن و خودت پيش من 

   2.بيا
زل قيس از فرمانداري مصر بود و علي اشتر نخعي را به جاي او ي ع اين نامه به منزله

پيش از حركت اشتر بسوي مصر با او ديدار كرد و در مورد اهل مصر  �علي 3.منصوب كرد
براي فرمانداري مصر جز : با او سخن گفت و از اوضاع مردم آنجا او را باخبر كرد و گفت

ام به خاطر آن  د، اگر تو را توصيه نكردهتو كسي نيست، به آنجا برو رحمت خدا بر تو با
را با سختي بياميز و   است كه به ديدگاه و رأي تو اعتماد دارم، از خدا ياري بجوي و نرمي

رفتار كن و جايي كه جز سختي و شدت كار ساز  جايي كه نرم خوئي بهتر است به نرمي 
ارانش به سوي مصر حركت اشتر به همراه گروهي از ي 4نيست شدت و سختي را به كارگير، 

اند  كرد، اما وقتي به اطراف درياي سرخ رسيد قبل از اينكه وارد مصر شود جان سپرد، گفته
عسل مسموم به او خورانيدند و او به سبب آن مرد و بعضي مردم معاويه را متهم كردند كه 

ير و ابن و اين تهمت از طريق صحيحي ثابت نيست و ابن كث 5با تحريك او مسموم شده، 

                                           
  ۲۱۰مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی ص  -١
  ۴۵/۴۶والة مصر  -٢
  ۲/۱۲الوالية علی البلدان ، ۲۲۹فتوح البلدان ص  -٣
  ۱/۱۰۳النجوم الزاهره  -٤
  ۴/۳۴سري اعالم النبالء ، ۱/۱۰۴ر منبع مذکو  -٥
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آن را بعيد دانسته و من نيز به همين  2و نيز دكتر يحيي اليحيي 1اند خلدون آن را بعيد دانسته
  .قول گرايش دارم

اشتر قبل از آن كه كارش را در مصر شروع كند وفات يافت و با وجود اين منابع تاريخي 
اند و بعد از او  تهدر مصر سخن گف �از او به عنوان يكي از فرمانداران علي بن ابي طالب 

   3.محمد بن ابوبكر به فرماندار مصر منصوب گرديد
در مصر زندگي كرده بود و روايات نشانگر اين  �محمد بن ابي بكر قبالً در زمان عثمان
اولين فرماندار مصر يعني قيس، آنجا را ترك كند   هستند كه محمدبن ابوبكر قبل از اينكه

سيد با قيس به گفتگو پرداخت قيس نصايحي را به محمد وارد مصر شد و وقتي به آن جا ر
كه به خاطر كشته شدن عثمان خشمگين بودند  تقديم كرد، به خصوص او را در مورد مردمي

اي ابا القاسم تو از جانب : او را نصيحت كرد و قيس گفت. و هنوز با علي بيعت نكرده بودند
دارد و من در مورد  كردن شما باز نمي اي و عزل شدنم مرا از نصيحت امير المؤمنين آمده

ي كنوني شما آگاه هستم، اين گروه كه با علي و با هيچ كسي بيعت نكرده بودند و  وظيفه
اند به حالشان بگذار، اگر نزد تو آمدند آنها را بپذير، در غير اين  كساني را كه به ايشان پيوسته

بدار و اگر  جايگاهي كه دارند گرامي صورت آنها را احضارمكن و مردم را به تناسب مقام و 
ها شركت كن، چون اين كار از جايگاه تو  توانستي به عيادت بيماران برو و در تشييع جنازه

  4. كند چيزي كم نمي
ن را براي اهل مصر قرائت كرد و برايشان سخنراني آ  بود كه �محمد حامل پيام علي

بن ابوبكر را به فرماندار مصر منصوب كرد  محمد �امير المؤمنين علي  كه  هنگامي  5نمود، 
ايشان را به سوي خدا دعوت   اي نوشت كه منحصر به سياست فرماندار نبود، بلكه براي او نامه

ي خويش از دنيا  بدان اي محمد اگر چه تو به بهره: كرد، از جمله در اين نامه ذكر نوشته بود
نياز بيشتري داري، اگر دو قضيه برايت ي آخرت براي خود  نيازمندي، اما به تحصيل بهره

پيش آمد يكي براي آخرت و ديگري براي دنيا بود، نخست كار آخرت را انجام بده و بايد 

                                           
  ۴/۱۱۲۵و تاريخ ابن خلدون  ۸/۳۰۳البداية و الّنهاية  -١
  ۲۲۴مرويات ابی خمنف ص  -٢
  ۱/۱۰۶النجوم الزاهره  -٣
  ۲/۱۳الوالية علی البلدان ، ۵۰والمصر ص  -٤
  ۲/۳۵۶الکامل فی التاريخ  -٥
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به كار خير عالقه زيادي داشته باشي و نيت تو در انجام آن نيك باشد، چون خداوند به بنده 
دوست بدارد و خير را انجام  دهد و اگر بنده خير و اهل خير را به اندازه نيتش پاداش مي

وقتي از جنگ  صاست، چون پيامبر آن را انجام داده  ندهد، انشاءاهللا همانند كسي است كه 
ايد و از  در مدينه گروههايي هستند كه شما هيچ مسيري را طي نكرده«: تبوك برگشت فرمود

آنان را از همراهي  چيزي كه  اند و تنها آنها با شما بوده ايد مگر اينكه  اي پائين نيامده هيچ دره
سپس بدان  1.اند ، چون آنان نيت آمدن به جنگ را داشته»است با شما بازداشته بيماري بوده 

ام و  اي محمد كه تو را به عنوان فرماندار بزرگترين لشكر خود يعني اهل مصر منصوب كرده
اي دين خود هوشيار باشي، ام، سزاوار است كه براي خود بترسي و بر كار مردم را به تو سپرده

براي راضي كردن هيچ كسي . اگر يك لحظه در روز توانستي به اين فكر باشي دريغ مكن
پروردگارت را ناخوشنود مكن، بر ستمگر سخت بگير و با اهل خير و نيكوكاران به نرمي 

رفتار كن و آنان را به خود نزديك كن و آنان را رازدار خويش و برادرانت بگردان،  
   2.السالمو

محمد بن ابوبكر كار خود را در مصر آغاز كرد، اولين ماه فرمانداري او با امنيت و 
كرد، او به نصيحت قيس عمل نكرد و  آرامش سپري شد، اما ديگر كم كم امور تغيير مي

بيعت نكرده بودند، او به آنها نامه نوشت و آنها  �شروع به تحريك كساني نمود كه با علي
عت فرا خواند، اما آنها درخواست او را نپذيرفتند، بنابراين مرداني را به سوي بعضي از را به بي

هايشان را خراب و اموالشان را غارت نمودند و بعضي از  هايشان فرستاد و آنها خانه خانه
فرزندان آنان را زنداني كردند، از اين رو اين گروه براي جنگ با محمد بن ابوبكر فعال 

  3.شدند
س معاويه لشكري را به فرماندهي عمرو بن عاص براي جنگ با مصر آماده كرد و با سپ

پيمان شد، آنان نيروهاي زيادي برخوردار بودند كه حدود ده  مخالفان محمد بن ابوبكر هم
و  4هزار جنگاور بودند و مسلمه بن مخلد و معاويه بن حديج نيز در ميان آنها بودند 

با كشته شدن محمدبن ابوبكر پايان يافتند و . فرماندار در گرفتهاي سختي بين آنها و  جنگ
در سال سي و  �لشكريان معاويه بر مصر چيره شدند و اينگونه مصر از قلمرو حكومت علي 

                                           
  ۳/۱۵۱۸مسلم کتاب االماره  -١
  ۲۸۲الدعوة الی اهللا ص  منهج علی فی، تاريخ طربی -٢
  ۲/۱۳الوالية علی البلدان ، ۲/۳۵۷الکامل فی التاريخ -٣
  ۶/۱۱تاريخ طربی  -٤
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و فقط ابو مخنف شيعه روايت مفصلي در اين مورد نقل كرده كه  1هشت هجري جدا شد
اين روايت بسياري از حقايق تاريخي را ابو مخنف در  2است،  تاريخ طبري آن را ذكر كرده
اند و بعضي از مورخين به صورت ذيل  گويد كه ديگران نگفته تحريف كرده و چيزهايي مي

  : اند آن را بيان كرده

بن حديج او را  ،بيان جنگ عمروبن عاص با محمدبن ابوبكر و اينكه معاويه: يعقوبي
 3االغي گذاشت و آتش زد،   ر الشه مردهدستگير نمود و به قتل رسانيد و سپس جسد او را د

اند، اما از پرداختن به جزئيات  به كشتن محمد بن ابوبكر اشاره كرده 4و مسعودي و ابن حبان 
روايت ابي مخنف در طبري را با حذف نامه معاويه به محمد  5اند و ابن اثير خود داري كرده

ن علي و محمد و حذف جواب هاي رد و بدل شده بي بن ابوبكر حدف كرده و متن نامه
  . است هاي معاويه و عمرو بن عاص، ذكر كرده  محمد بن ابوبكر به نامه

و ابن كثير  6است،  ان را بيان كرده  ابن اثير واقعه را ذكر نموده نويري به همان صورت كه  
روايات  است، اما ابن خلدون به مفهوم اند بيان كرده ابن اثير و نويري نوشته  نچهآنزديك به 

است،   و ابن تغري بردي روايات ابي مخنف را مختصر نموده 7است،   ابي مخنف اشاره كرده
اند و اين روايات براي مشوه نمودن  اين روايات تنها از طريق ابي مخنف نقل شده ولي همه 8

و اند  اند و مشاركت كرده ي تاريخ اسالم در آن برهه دست به هم داده و لكه دار كردن چهره
اند و  اند و در پخش آن سهيم شده نويسندگان معاصر بدون بررسي و پااليش آن را نقل كرده

اين روايات   است و اينگونه ها در اذهان بعضي از فرهنگيان جاي گرفته  بسياري از اين دروغ
  .اند اند كه بين مردم شايع و نشر كرده بخش جدايي ناپذيري از سلسله مفاهيم غلط شده

د اما در حديث صحيح از ي اگر معاويه بن حديج محمد بن ابي بكر را كشته باشاما حت 
نزد ام المؤمنين عايشه رضي اهللا عنها رفتم، : ن بن شماسه روايت است كه گفتعبدالرحما

                                           
  ۶/۵تاريخ طربی ، ۱۹ص ، تاريخ خليفه بن خياط -١
  ۱۸تا  ۶/۷تاريخ طربی  -٢
  ۲/۱۹۴تاريخ يعقوبی  -٣
  ۲/۲۹۷الثقات  ۲/۴۲۰مروج الذهب  -٤
  ۴۱۴تا  ۲/۴۰۹الکامل  -٥
 ۲۰/۱۰۷ – ۱۱۲اية االرب  -٦
  ۱۱۲۸-۴/۱۱۲۶تاريخ ابن خلدون  -٧
  ۱۱۲-۱/۱۰۷النجوم الزاهره  -٨
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يافتيد؟  در اين جنگ ابن حديج را چگونه : مصر، گفت: اهل كجا هستي؟ گفتم: فرمود
داد  اي مي مرد او به آن كس برده ي هر كدام از ما مي فتيم، بردهيا  او را بهترين فرمانده: گفتم

او برادر   اينكه: داد، عايشه فرمود رفت به او شتر و اسب مي و شتر و اسب هر كس از بين مي
هر «: فرمود مي صدارد، پيامبر ام باز نمي شنيده صاز پيامبر  است مرا از گفتن آنچه مرا كشته 

شود و هر  مت من قرار گرفت و با آنها مهرباني كرد با او مهرباني ميا  كسي در چيزي فرمانده
  .1»شود  كسي با آنها به سختي رفتار كند با او به سختي رفتار مي

روايات ابي مخنف در تاريخ طبري در مورد فرمانداري محمد بن ابوبكر در مصر و  
  : از اين قرار استكشته شدن او چيزهاي عجيب و غريبي ذكر شده كه بارزترين آنها 

اما اين . گويد بعد از واقعه تحكيم، اهل شام با معاويه بر خالفت بيعت كردند او مي - 1
درست نيست چون ابن عساكر با سندي كه راويان آن ثقه هستند از سعيد بن عبدالعزيز 

در عراق  �علي: كند كه گفت روايت مي 2.اگاه ترين فرد در مورد شام بود  تنوخي كه
وفات يافت  �شد، وقتي علي شود و معاويه در شام امير گفته مي المؤمنين خوانده ميامير

پس اين روايت بيانگر آن است كه با معاويه بر  3.گفتند معاويه را در شام امير المؤمنين مي
  .�خالفت بيعت نشد مگر بعد از وفات علي

در : گويد جري ميگويد، او در آخر بحث از حوادث سال چهل ه طبري نيز همين را مي
   4.اين سال در ايليا با معاويه به عنوان خليفه بيعت شد

وفات يافت، اهل شام  �يعني وقتي علي: گويد ابن كثير در توضيح اين سخن طبري مي 
آنها ديگر كسي  به پا خواستند و با معاويه به عنوان اميرالمؤمنين بيعت كردند، چون از ديدگاه 

دانستند كه معاويه در امر خالفت  و اهل شام مي 5خالفت درگير باشد، ي  نبود كه با او درباره
جايز نيست او خليفه باشد، چون فضيلت  �برابر نيست و با وجود خليفه بودن علي �با علي

هاي او براي اهل شام آشكار و  و ساير برتري �و پيشگام بودن و دانش و شجاعت علي
يعني ابوبكر و عمر و  �ايگاه برادران علي شناخته شده بود، همان طور كه فضايل و ج

عالوه بر اين نصوص ديني در صورت وجود خليفه،  6دانستند، و ديگران را مي �عثمان
                                           

  ۳/۱۴۵۸مسلم  ۴۰/۱۱۳مسند ابی عوانه  -١
  ۴/۶۰ذيب التهذيب ، است گويد برای اهل شام مهچون مالک برای اهل مدينه حاکم می -٢
  ۶/۷۶تاريخ طربی  -٣
  ۱۶/۳۶۰تاريخ دمشق  -٤
  ۸/۱۶البداية و الّنهاية  -٥
  ۳۵/۳۷فتاوی ابن تيميه  -٦
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مسلم در صحيح خود از ابي سعيد خدري روايت . اند اي ديگر را منع كرده بيعت با خليفه
وقتي با دو : (1»منهما إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر«: فرمود صپيامبر: كند كه گفت مي

است و امكان ندارد  و نصوص زيادي به همين معنا آمده ) خليفه بيعت شد آخري را بكشيد
   2.با آن مخالفت بورزند شكه صحابه

است مصر تحت  اينكه عمرو بن عاص با معاويه به توافق رسيدند كه تا وقتي زنده - 2
يكي از راويان  ندي روايت كرده كهفرمانداري او باشد، اين داستان را ابن عساكر با س

اي كه به ضعيف بودن  كلمه(اي است و ذهبي آن را با صيغه تمريض و ناشناخته 3مجهول
است، پس در نتيجه روايت صحت  روايت كرده) شود كند و با فعل مجهول بيان مي اشاره مي

  .و اعتباري ندارد
است، اين هم  ا خنجرش كشته را ب �او عثمان متهم كردن محمد بن ابوبكر به اينكه  - 3

است و از آن جا كه متن اين روايات با   صحت ندارد و روايات ضعيفي در اين مورد آمده
بوده، مخالف  4مردي از اهل مصر �دارد كه قاتل عثمان روايات صحيح كه بيان مي

، كه دكتر يحيي اليحيي عوامل متعددي را بيان كرد. باشند و شاذ و غير قابل قبول هستند مي
كه برخي از اين . نمايند اثبات مي �بي گناهي محمد بن ابي بكر را در مورد كشتن عثمان 

  : داليل عبارتند از
به بصره رفت و خواستار مجازات قاتالن عثمان گرديد و اگر چنانچه  �عايشه -الف

  .شد بود او به خاطر كشته شدن او ناراحت نمي برادرش يكي از قاتالن مي
كرد و از آنها اعالم بيزاري نمود و به  را لعنت و نفرين مي �ن عثمانقاتال �علي -ب

اينكه فرماندار را از ميان   كرد نه بايد قاتالن را از خود دور مي �اقتضاي اين عملكرد ايشان 
محمد بن ابي بكر را به عنوان فرماندار مصر مقرر  �آنها انتخاب كند، حال آن كه علي 

منصوب  ياو را به فرماندار �بود علي مي �ه قاتالن عثماننمود و اگر محمد از زمر
  .كرد نمي

                                           
  ۳/۱۴۸۰صحيح مسلم  -١
  ۴۱۲مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی ص  -٢
  ۱۳/۲۶۱تاريخ و مشق  -٣
  ۱/۲۰۹فتنة مقتل عثمان  -٤
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از : كند كه گفت ابن عساكر با سند خود از محمد بن طلحه بن مصرف روايت مي -ج
ي كشته شدن عثمان حضور  در حادثه: گفت كنانه موالي صفيه بنت يحيي شنيدم كه مي

محمد بن ابوبكر هم در ريختن خون داشتم و در آن وقت چهارده ساله بودم، پرسيدند آيا 
شد،  �پناه به خدا، محمد بن ابوبكر وارد خانه عثمان: مشاركت داشت؟ گفت �عثمان

ام تو قاتل من نخواهي بود، بعد محمد برون رفت و هيچ  اي برادر زاده: گفت �آنگاه عثمان
يان آن ثقه و آنچه خليفه بن خياط و طبري با اسنادي كه راو 1مشاركتي در قتل او نداشت

از كساني  كند، آنها از حسن بصري كه  اند اين را تاييد مي هستند از حسن بصري روايت كرده
محمد بن ابوبكر : گويد كنند كه مي روايت مي 2حضور داشت �بود كه در خانه عثمان

كرد، آن وقت محمد او را  پدرت با من چنين نمي: گفت �را گرفت، عثمان �ريش عثمان
شود كه دست محمد بن ابوبكر به خون  اينگونه روشن مي 3خانه بيرون رفت،  رها كرد و از

شود و پر واضح است كه  است و بي گناهي او در اين مورد ثابت مي آلوده نبوده �عثمان
ي او  وارد خانه �او قبل از شهيد شدن عثمان اين بود كه  �علّت متهم شدن او به قتل عثمان

با محمد بن ابي بكر سخن گفت، او  �گويد وقتي عثمان هللا ميا و ابن كثير رحمه 4گرديد، 
به دفاع  �اش را پوشاند و از عثمان حيا كرد و از شرم برگشت و پشيمان شد و چهره

  . 5اي نداشت پرداخت، اما ممانعت او فايده
محمد بن ابوبكر را به مثله تهديد كرد، يعني خواست  �اينكه معاويه بن ابي سفيان -د

االغي گذاشته و آتش  گويند محمد بن ابي بكر را در الشه  بيني او را ببرد و اينكه ميگوش و 
زدند، هيچيك از اين موارد با احكام شريعت سازگاري ندارند، اسالم از مثله كردن و قطع 
گوش و بيني كشته شدگان كفار نهي كرده چه برسد به مسلمين، امام مسلم در صحيح خود 

هرگاه كسي را به عنوان امير و فرمانده لشكري  صايشان  كند كه ميروايت  صاز پيامبر
به نام خدا در راه خدا «:فرمود كرد و سپس مي كرد او را به تقواي الهي توصيه مي مقرر مي

اند كار زار كنيد، بجنگيد و خيانت و عهد  بجنگيد، با كساني كه به خداوند كفر ورزيده

                                           
  ۲۴۳مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی ص  -١
  ۶/۹۷ذيب الکمال ، ۲۴۴مرويات ابی خمنف  -٢
  ۲۴۴مرويات ابی خمنف ص  -٣
 ۱/۲۰۹ان فتنة مقتل عثم -٤
  ۷/۱۹۳البداية و الّنهاية  -٥
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ان را قطع نكنيد و نوزاد و كودكي را به قتل شكني نكنيد و گوش و بيني كشته شدگ
  .1»نرسانيد

اگر مسلمين مشركان را در جنگ اسير كردند و خواستند آنها را : گويد شافعي مي 
بكشند، فقط گردنشان را بزنند و از اين فراتر نروند، يعني دست و پا و عضو كسي را قطع 

 صو در آب غرق نكنند، چون پيامبر نكنند و شكم كسي را پاره ننمايند و كسي را نسوزانند
 �توان گفت كه صحابه كرام آيا مي  2است، از قطع كردن گوش و بيني و اعضا نهي كرده 

آنان را اينگونه  سابن مسعود  اند؟ حال آن كه مخالفت كرده صبا اين دستور پيامبر
اك تر و علم و دانش افراد امت پ بهترين افراد اين امت بودند، دلهايشان از همه : ستايد كه مي

بودند كه خداوند آنان را براي همراهي پيامبرش  آنان بيشتر و تكلفشان كمتر بود، آنان قومي
نان گردانيد، قسم به آ  و رساندن دينش انتخاب كرده بود، پس در كردار و رفتار خود را شبيه

در مورد و ابن ابي حاتم  3به راه راست بودند،  صياران محمد   پروردگار كعبه كه
و گام زدن در مسير آنان و  شخداوند به تمسك به رهنمود صحابه: گويد مي شصحابه

  : فرمايد است، چنان كه مي  پيروي از آنان فرمان داده

m��s�r�q�po�n�m�l�k�j�i�h�gl   

  )115/نساء(
جز راه مؤمنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه دوستش داشته ) راهي(و هر كسي «

سوزانيم و دوزخ چه بد  گردانيم و با آن مي گردانيم و به دوزخش داخل مي رهنمود مي است، 
  .»جايگاهي است

ترين روايتي كه در مورد سوزاندن محمد بن ابوبكر آمده روايتي است كه طبري  صحيح
هاي  اين فاسق محمد بن ابوبكر در يكي از دره: كند كه گفت بصري روايت مي سناز ح

، اين روايت مرسل است 4دخل شكم االغي قرار داده شد و آتش زده شد مصردستگير شد و
اين قضيه را از چه كسي نقل  است و همچنين نگفته چون حسن بصري در واقع حضور نداشته

است و همچنين حسن  كرده، عالوه بر اين در عبارت ذكر نشده كه چه كسي او را سوزانده 
                                           

  ۳/۱۳۵۷مسلم  -١
  ۴۷۹ص  االسالمی اثار العرب فی الفقه و نگاه کن به، ۴/۱۶۲االم  -٢
  ۱/۳۰۵االوليا  حليه -٣
 ۱/۸۴املعجم الکبري  -4
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 �او خبر دارد كه علي   كند در حالي آن كه يبصري محمد بن ابوبكر را به فسق متهم نم
  1.داشت ستود و مقدم مي محمد بن ابوبكر را مي

است، بايد گفت  فاسق پسر فاسق، يعني منظورش معاويه بوده: گفته �علي: گويند مي -ه
با معاويه  �آيد، زيرا علي بعيد به نظر مي �كه بيرون آمدن چنين كلماتي از زبان علي

مسلمان شد و مسلمان خوبي بود و قبل از كشته  �ه با پدرش و ابوسفيان اختالف داشت ن 
  : فرمايد و خداوند متعال مي 2ها زنده نبود وفات يافت و در دوران فتنه �شدن عثمان 

mµ´�³�²�±�°l)هيچ كسي بار گناه كسي ديگر را به دوش ): (18/فاطر
  ). كشد نمي
نستند و بيشتر از همه به آن پايبند بودند، دا بيش از همه مردم كتاب خدا را مي شصحابه 

   3.شود پس چگونه چنين كاري به آنان نسبت داده مي
 �وقتي عمروبن عاص محمد بن ابي بكر را خواست، معاويه بن حديج : گويد مي -و

��m�»�º�¹��¸�¶�µاين آيه را تالوت كرد  �́³�²�±l )43/قمر (  
) از سوي خدا(ها  اي در كتاب براي شما امان نامه يا اينكه! آيا كافران شما از اينان بهترند؟

است، در صورتي   او محمد بن ابي بكر و غيره را كافر قرار داده يعني اينكه ! . است؟ نازل شده
كه چنين چيزي از صحابه كسي سراغ ندارد و اختالف آنها با يكديگر به جايي نرسيده بود 

دهد و  اين مطالب را اينگونه توضيح مي �قاصيكديگر را كافر بدانند و سعد بن ابي و  كه
و همچنين معاويه بن حديج از  4»اختالفي كه در ميان ما پيش آمد به دين ما نرسيد«: گويد مي

   5.اش را رد كند ي فرمانده توانست خواسته بود و او نمي �لشكريان عمرو بن عاص
ستم كرد و حكم  �عثمان : كند كه محمد بن ابوبكر گفت ابي مخنف روايت مي -ز

قرآن را پشت سر انداخت ؛ بايد بگويم نتوانستم به اصلي دست يابم كه صحت نسبت دادن 
از اين مسائل چنان  �اين سخن را به محمد بن ابوبكر اثبات نمايد، اما اظهار برائت عثمان 

                                           
  ۳/۳۴۸االستيعاب  -١
  ۲۴۸مرويات ابی خمنف فی تاريخ الطربی ص ، ۲/۱۰۵سري اعالم النبالء  -٢
  ۲۴۷ی خمنف ص مرويات اب -٣
  ۲۴۸و مرويات ابی خمنف ص  ۲/۷۵۱فضائل الصحابه  -٤
  ۲۴۸مرويات ابی خمنف ص  -٥
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به تفصيل در مورد آن  �و در كتابم سيره عثمان 1معروف است كه نيازي به گفتن ندارد
  .ام ن گفتهسخ

  واليت بصره: هشتم
آنجا را ترك كرد و به سوي مكّه رهسپار شد، امير  زماني كه عبداهللا بن عامر والي بصره 

عثمان بن حنيف انصاري را به جاي او به فرماندار بصره  �المؤمنين علي بن ابي طالب 
او را براي تعيين  �اگاه بود، زيرا قبالً عمر  منصوب كرد، عثمان بن حنيف انصاري از منطقه

عثمان بن حنيف به سوي بصره رفت و بدون جنگ  2مقدار خراج به آن جا فرستاده بود، 
گروهي بيعت كردند و وارد : وارد آن جا شد، اما اهل بصره به سه گروه تقسيم شدند

كنيم اهل مدينه چكار  نگاه مي: گيري نمودند و گفتند جماعت شدند و گروهي كناره
  3.كنيم و گروه ديگر بيعت نكردند يز همانند آنها عمل ميكنند، ما ن مي

بعد از آن كه عثمان بن حنيف فرمانداري بصره را به عهده گرفت، طولي نكشيد كه 
لشكر طلحه و زبير و عايشه قبل از جنگ جمل و كساني كه به قصد مطالبه خون عثمان بيرون 

جنگ شروع شد و آنگاه عثمان بن آمده بودند وارد بصره شدند و اوضاع متحول گرديد و 
پيش از جنگ   شد كمي رفت و او را در راهي كه به بصره منتهي مي �حنيف به سوي علي

  .جمل مالقات نمود و اينگونه فرمانداري عثمان بن حنيف در بصره پايان يافت
به بصره رسيد و مدت كوتاهي در آن  �اندكي پيش از جنگ جمل علي بن ابي طالب 

كه در مورد آن به تفصيل  -كه در همين مدت جنگ جمل به وقوع پيوست  اقامت گزيد
كه علي بن ابي طالب خواست از بصره خارج شود عبداهللا  و هنگامي -سخن گفته خواهد شد

را فرماندار بصره قرار داد و به همراه عبداهللا بن عباس زياد بن ابيه را به عنوان  �بن عباس
از مهارت كاري و زيركي سياسي  رر كرد و از آن جا كهمسئول گرفتن خراج در آن جا مق

و نيز علي  4به ابن عباس فرمان داد كه در كارها با زياد مشورت كند،  �زياد با خبر بود علي 
تو را به تقواي الهي و رفتار «: نصايحي را به ابن عباس توصيه كرد؛ از جمله به او گفت

                                           
  .منبع سابق -١
  ۲/۳۲۰سري اعالم النبالء  -٢
  ۵/۴۹۲تاريخ طربی ، ۱۰۷خالفة علی عبداحلميد علی ص  -٣
  ۵/۵۸۰تاريخ طربی  -٤
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نمايم، در برخورد با مردم  آنها قرار داده توصيه ميعادالنه با كساني كه خداوند تو را مسئول 
ها دل را  ي صدر با مردم رفتار كن و از كينه جويي دوري كن، زيرا كينه و فرامين خود با سعه

نمايد تو را از جهنم دور  نچه تو را به خدا نزديك ميآ  كشد و بدان كه ميراند و حق را مي مي
نمايد و خداوند را بسيار  كند از خداوند دورت مي ميكند و آنچه تو را به دوزخ نزديك  مي

  . 1» ياد كن و از غافالن مباش
ابن عباس وظايف فرمانداري خويش را شروع كرد و او يكي از صحابه هايي بود كه به 

 اش در فقه و تفسير معروف است و ايشان مهارت خويش را در اداره دانش وسيع و گسترده
يت در سجستان كه تابع واليت بصره بود و تأمين امنيت در واليت امور با تحكيم و تثبت امن 

فارس به اثبات رسانيد، ايشان جهت برقراري امنيت در فارس زياد بن ابيه را به عنوان فرماندار 
آن جا مقرر كرد و همچنين وقتي از بصره بيرون رفت زياد را به جانشين خود در آنجا تعيين 

ت آنجا را كنترل نمايد، لذا عبداهللا بن عباس يكي از مهم ترين كرد و توانست از لحاظ امني
كرد و خير  را در مواقع خطرناك همراهي مي �آيد و ايشان علي به شمار مي �افراد علي

فرمانداري ابن . خواست خواه و مدافع و مورد اعتماد امير المؤمنين بود و از او مشورت مي
ت و رئيس پليس و مسئول أخذ ماليات با او همكاري ياف ادامه) هـ39(عباس در بصره تا سال 

همچنان بر پست  �او تا زمان كشته شدن علي  كردند و در بعضي روايات آمده كه مي
در اين سال عبداهللا بن : گويد مي) ـه40(فرمانداري بصره باقي ماند، طبري در حوادث سال

اند و بعضي  نگاران همين را گفتهعباس از بصره بيرون آمد و به مكه رفت، چنانكه بيشتر سيره 
از سوي او فرماندار بصره بود و  �او تا شهادت علي  كنند كه  اين را انكار كرده و ادعا مي

با معاويه صلح كرد ابن عباس بصره را ترك  �هم وقتي كه حسن �بعد از كشته شدن علي
   2.گفت و به مكه رفت

ي و بردباري و قاطعيت و ديگر هاي يك رهبر رباني از قبيل علم و هوشيار ويژگي
براي او  صهاي رهبري در شخصيت ابن عباس فراهم بودند، اما از آن جا كه پيامبر صفت

دعا كرده بود كه خداوند آگاهي ديني و علم تفسير قرآن را به او ارزاني نمايد به علم و فقه 
يشان علم را از ا  معروف بود و همچنين عامل دوم شهرت او در فقه و تفسير اين بود كه

بزرگان صحابه فرا گرفته بود و توانايي خاصي در اجتهاد و استنباط داشت و به تفسير اهميت 
داد و در تعليم شاگردانش روش ويژه و بارزي داشت و براي نشر و گسترش علم و  زيادي مي

                                           
  ۲/۱۵الوالية علی البلدان ، ۱۰۵وقعه صفني منقری ص  -١
  ۶/۵۶طربی  تاريخ -٢
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 دانش بسيار كوشا بود و به همين منظور سفرهايي انجام داد و نيز مدتي طوالني زيست،
متوجه هوش  �بود، زيرا وقتي عمر �همچنين از عوامل شهرت ايشان نزديكي او به عمر

نشاند و  سرشار و نجابت ايشان شد توجه خاصي به او مبذول داشت و او را نزديك خود مي
، پذيرفتراي و نظر او را مي شد كرد و اگر در مورد آيات دچار مشكلي مي با او مشورت مي

كرد، بيشتر به  او را تشويق مي �هم جوان بود برخورد و رفتار عمرو ابن عباس كه هنوز 
  .تحصيل علوم بپردازد و پيشرفت نمايد

بينم  پسرم مي: پدرم به من گفت: كند كه گفت روايت مي �عامر شعبي از ابن عباس 
گويد و وقتي با  نشيند و سخن مي كند و با تو تنها مي امير المؤمنين تو را به خود نزديك مي

خواهد، بنابراين تو را به سه چيز سفارش  نمايد نظر تو را نيز مي اصحاب رسول خدا رايزني مي
از خدا بترس و هيچ رازي از رازهاي امير المؤمنين را فاش مكن و هيچگاه با او : كنم مي

  . 1دروغ مگو و پيش او غيبت هيچ كس را مكن
او تيزفهم است   دانست كه مي داد، چون جاي مي شاو را در كنار بزرگان صحابه �عمر 

مرا همراه  �عمر: گويد مي �نمايد، ابن عباس هاي دقيقي مي و فكر خوبي دارد و استدالل
چيزي نگو تا آنان سخن بگويند، وقتي من : گفت كرد و مي سؤال مي صبا اصحاب پيامبر 

ابن  كه  از آن جا 2توانيد سخني مثل اين جوان بگوئيد،  شما نمي: گفت گفتم مي سخن مي
افراد بزرگتر از او در آن جا حضور  نشست كه  عباس خيلي با ادب بود هر گاه در مجلسي مي

اين را  �عمر . شد گفت مگر وقتي كه به او اجازه سخن گفتن داده مي داشتند، سخن نمي
كرد كه حرف بزند و در راه فراگيري علم و دانش تشويق  كرد و او را تشويق مي احساس مي

داد و از ميان همه جوانان ابن  داد و جوانان را تعليم مي اي تشكيل مي جلسه �عمر  3شود، 
وقتي نمازهاي  �عمر بن خطاب: گويد مقدم بود، عبدالرحمان بن زيد مي �عباس نزد عمر
شد و به  كردند وارد مي كرد در جايي متعلق به او كه درآنجا خرما خشك مي نفل را تمام مي

رستاد كه قرآن را خوانده بودند، يكي از اين جوانان ابن عباس بود، آنگاه ف دنبال جواناني مي
گرفتند، وقت ظهر ما بر  خواندند و آن را از يكديگر فرا مي آمدند و قرآن مي جوانان مي

  : فرمايد قرآن خواندند تا اينكه به اين آيه رسيدند كه مي: گويد گشتيم، مي مي

                                           
  ۱/۳۷۶تفسري التابعني ، ۱۰/۳۱۸احلليه  -١
  ۳/۵۳املستدرک  -٢
  ۱/۳۷۷تفسري التابعني  -٣
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  ) 207-206/بقره( 
و به جاي افساد  ،و اقوال و افعال برابر دار(از خدا بترس : شود كه بدو گفته مي و هنگامي

او را به بزهكاري (گناه ) غرور(گيرد و  او را فرا مي) و نخوت، سراپاي(، عظمت )اصالح كن
يافته  در ميان مردم كسي. د جايگاهي استاست و چه ب پس دوزخ او را بسنده. كند مي) وادار

و رضايت اهللا را باالتر از دنيا و (فروشد  شود كه جان خود را در برابر خوشنودي خدا مي مي
و خداوندگار نسبت به ) دارد شمارد و همه چيز خود را در راه كسب آن تقديم مي مافيها مي

  .بندگان بس مهربان است
دو مرد با : به يكي از كساني كه در كنارش بودند گفت ابن عباس  پس از قرائت اين آيه

چيزي : چه گفتي؟ او گفت: سخن ابن عباس را شنيد و گفت �يكديگر درگيرد شدند، عمر
نيست اي اميرالمؤمنين، گفت چه گفتي؟ دو مرد با يكديگر درگير شدند؟ عبدالرحمان بن 

در اينجا كسي كه به تقواي  به نظر من: اين را ديد گفت سوقتي ابن عباس: گويد زيد مي
كند و كسي كه جان  گيرد و به گناه وادار مي را ميفشود و عظمت و نخوت او را  الهي امر مي

شود و ديگري را به تقواي الهي  فروشد، اين يكي بلند مي خود را در برابر خوشنودي خدا مي
: گويد ناه نمايد، اين ميدهد و وقتي او قبول نكند و تكبر و نخوت او را وادار به گ فرمان مي

 �شوند، آنگاه عمر كنم و اينگونه دو مرد با هم درگير مي من خويشتن را خريداري مي
  . 1آفرين بر تو اي ابن عباس: گفت

غواصي كن اي : گفت پرسيد و مي ابن عباس را در مورد چيزي از قرآن مي �عمر
: گفت مي �ه ابن عباسشد ب مطرح مي �بلكه هر گاه قضاياي مشكل نزد عمر  2غواص، 

اي، آنگاه نظر ابن  قضيه مشكلي براي ما پيش آمده و تو براي آن قضه و امثال آن درست شده
آمد، او جز ابن عباس را فرا  اي پيش مي ي پيچيده پذيرفت و هرگاه قضيه عباس را مي

ابن  ام كه چون هيچ كسي را نديده: از سعد بن ابي وقاص روايت است كه گفت 3خواند،  نمي
او را براي حل  را ديدم كه  �عباس داراي حضور ذهن علم و بردباري باشد و عمربن خطاب

                                           
  ۱/۵۷۱الدراملنثور ، ۴/۲۴۵تفسري طربی  -١
  ۱۴۰ش  ۱/۹۸۱امحد  فضائل الصحابه -٢
  ۱/۳۷تفسري التابعني  -٣
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شود و وقتي ابن عباس  مسئله مشكلي برايت مطرح مي: گفت خواند و مي مسائل مشكل فرا مي
اهل بدر و مهاجرين و  رفت و حال آن كه كرد عمر از سخن او فراتر نمي آن را حل مي

اين : گفت كرد و مي ابن عباس را اينگونه توصيف مي �و عمر 1ند، انصاري حضور داشت
هيچگاه : گويد و طلحه بن عبيداهللا مي 2جوان بزرگي است، زباني گويا و قلبي خردمند دارد، 

و ابن عباس همواره همدم و  3عمربن خطاب را نديدم كه كسي را بر ابن عباس مقدم بدارد، 
از او سؤال كند و از او ياد بگيرد، از اين رو  ند بود كهبود و به شدت عالقه م �مصاحب عمر

است و بعضي  را نقل و روايت كرده  �بيش از همه صحابه تفسير و دانش عمر �ابن عباس
است، خداوند از  فرا گرفته �ابن عباس بيشتر علم و دانش خود را از عمر: اند از علما گفته

   4.آنان راضي و خوشنود باد  همه
كرد تا در راه علم پيشرفت كند، به  تمام به ابن عباس او را كمك ميبا اه �عمر

ي مكّي در دوران تابعين به حضور دانشمند امت و  بنابراين مدرسه 5خصوص در تفسير، 
و ابن عباس در دوران خالفت  6مفتخر گرديد،  �ترجمان قرآن حضرت ابن عباس

در سال شهادتش سرپرست كاروان  ابن عباس را �از مقربان خليفه بود و ايشان �عثمان
بينيم كه بعضي از كساني كه تحت  اما مي 7حج منصوب كرد تا حج را همراه مردم بگذراند، 

ها و  اند سيماي زيباي دانشمند امت را مشوه كرده و دروغ تأثير مكتب خاورشناسي قرارگرفته
دهند، ولي بايد دانست  لوه ميي ايشان را لكه دار ج هايي را به ايشان نسبت داده و سيره ياوه

كه مكتب خاورشناسي در بخش مربوط به دوران خلفاي راشدين و تاريخ صدراسالم ادامه 
ي راه مورخين اماميه و شيعيان افراطي است كه روايات و اخبار دروغين از سوي خود  دهنده

رقين آمدند و اين اند، آنگاه پس از آنها مستش ي كرام را با آن آلوده ي صحابه ساخته و سيره
به (كنند و با اين حال  ي جديدي ارائه مي اند و با شيوه اخبار و روايت دروغين را زنده كرده

زنند، حال  مي دم از واقعگرايي و منطق و پژوهش علمي) منظور زيبا جلوه دادن زشتيهاي خود
                                           

  ۲/۳۶۹طبقات ابن سعد  -١
  ۱۵۵۵فضائل الصحابه ، ۱/۳۷۹تفسري التابعني  ٢
  ۲/۳۷۰طبقات ابن سعد  -٣
  ۲/۳۷۰تفسري التابعني  -٤
  ۱/۵۰۶تفسري التابعني  -٥
  ۲۲۰فصل اخلطاب فی سرية امرياملؤمنني عمربن خطاب صالبی ص  -٦
  ۴۳۱ -۵/۴۲۵تاريخ طربی  -٧
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اديبان و مورخين اينها دروغ هستند، اما متاسفانه بسياري از پژوهشگر نمايان و  آن كه همه
  اند، از اين رو در كتابهاي معاصر تاريخ و ادبيات كه به دور از شيوه تحت تأثير آن قرارگرفته

بينيد كه به صورت عجيبي سيماي  باشند، مي ي مستشرقين مي اهل سنّت و آغشته به شيوه
 �ن عباساند كه عبداهللا ب ها ادعا كرده است، به عنوان مثال اين كتاب صحابه تخريب شده

خيانت كرد و همراه  �است و به پسر عمويش علي  اموال مسلمين را در بصره به يغما برده
خواسته به معاويه بپيوندد،  با اين اموال مسروقه به مكه گريخته و بعد از آن كه با علي بوده مي

 ردهاين را ذكر ك با كمال بي شرمي) علي و بنوه(الكبري  آري طه حسين در كتابش الفتنه 1
  :باشند آورده برخي به صورت ذيل مي) علي و بنوه(است و عباراتي كه طه حسين در كتابش  

هاشم و  ابن عباس از امور ديني و دنيوي آگاه بود و در ميان بني: گويد طه حسين مي - 1
او را از انحراف نسبت به پسر  اي داشت وچنين جايگاهي سزاوار بود كه  قريش جايگاه ويژه

  2.ن داردعمويش مصو
ديد كه ستاره پسر عمويش در حال غروب است و ستاره معاويه  سابن عباس - 2

گيرد بنابراين در بصره نشست و بيش از اينكه به پسر عمويش فكر كند به  درخشش مي
   3.انديشيد خودش مي

مدت كوتاهي پسر عمويش را فراموش كرد، اما نه  سابن عباس  گرچه: گويد و مي - 3
خويش را فراموش نكرد و خود را در جايگاهي قرار نداد كه بايستي مدت كم و نه بيش 

از طرف علي فرماندار يكي از شهرهاي مسلمين  داد و آن اينكه  كوتاهي در آن قرار مي
   4.باشد

اند  هايي كه گويندگان آن بر روايات ضعيف و ساختگي تكيه كرده ها و ياوه ديگر دروغ
بار خدايا او را تفسير : به او گفت صكافي است كه پيامبر و براي ابن عباس همين افتخار 

  5.قرآن بياموز و او را در دين آگاهي بده

                                           
  ۱۹۱اباطيل جيب ان متحی من التاريخ ص  -١
  ۱۲۱ص ) علی و بنوه(الفتنة الکربی  -٢
  ۱۲۲منبع قبل ص  -٣
  ۱۲۶ص  مهان منبع -٤
  ۱۰۵۸۷طربانی ش  -٥
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بصره را به قصد كوفه ترك كرد، ابن عباس همچنان فرماندار  �بعد از آن كه علي 
پيوست و زياد را به عنوان جانشين خود  �بصره بود و اندكي پيش از جنگ صفين به علي

   1.كرد در بصره مستقر
ابن عباس در دوران فرمانداري خود كارهاي متعددي انجام داد كه مهمترين آن ترتيب 

ابن  فرماندار سجستان به دست گروهي از شورشيان كشته شد، آنگاه . امور سجستان بود
اي از لشكريان بصره را به آن جا فرستاد و آنها توانستند در  مجموعه �عباس به دستور علي

ابن عباس  همان طور كه 2ن را سركوب كنند و امنيت را در آنجا بر قرار نمايندآن جا شورشيا
  .3نقش چشم گيري ايفا كردند �و لشكريان بصره در جنگ صفين در كنار علي

امور بعضي از مناطق تابعه را ترتيب داد و از سوي خود بر آن  سهمچنين ابن عباس
يه را به فارس فرستاد و زياد امور فارس را جاهها فرماندهاني تعيين كرد، ايشان زياد بن اب

در ايام فرمانداري ابن عباس  4سامان بخشيد و توانست اهالي آن را پس از نافرماني ادب كند، 
اهل اصطخر خيانت كردند، لذا ايشان به جنگ با آنها برخاست و ادبشان كرد و در سال 

ا در ميان مردم آنجا براي معاويه ابن ابي سفيان مردي را به بصره فرستاد ت معاويه) ـه38(
تبليغات كند و مردم را به او فراخواند، اما زياد بن ابيه نايب ابن عباس توانست با آن مرد 

هاي بصره  مقاومت كند و او را تعقيب نمايد و در نهايت موفق شد و آن مرد در يكي از خانه
  . 5كشته شد

حركات ايشان در نواحي عراق همراهي ها و ت را در بسياري از فعاليت �ابن عباس علي
او را آگاه  با فرستادن نامه �علي .افتاد و ابن عباس در بصره بود اتفاقي مي  كرد و هرگاه مي
كرد و در بسياري از قضايا نظر وي را  همواره با ابن عباس نامه نگاري مي �كرد و علي مي

نامه  �خويش براي عليدر مورد امور فرمانداري  سشد و همچنين ابن عباس جويا مي
ابن عباس را به نيابت از خود به حج فرستاد و طبق نظر  �علي) ـه38(نوشت و در سال  مي

ابن عباس فرماندار بصره بود و در ايام خالفت  �طبري تا زمان به شهادت رسيدن علي

                                           
  ۲/۱۶الوالية علی البلدان ، ۲۰۱تاريخ خليفه بن خياط ص  -١
  ۳۵۲-۲/۳۵۱الکامل فی التاريخ  -٢
  ۵۳-۶/۵۲تاريخ طربی  -٣
  ۲/۱۶الوالية علی البلدان ، ۲۰۵ص ، االخبار الطوال -٤
  ۲/۱۶الوالية علی البلدان  -٥
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اي همكار داشت كه قاضي و رئيس پليس و مسئول جمع  و الي بصره داراي مجموعه �علي
از شهرهاي فارس تابع واليت بصره  نان بودند و همچنين مجموعه آ  ماليات از زمرهآوري 

  .بودند
بعد از بيعت با مردم  �شود كه علي بن ابي طالب  از آنچه گذشت براي ما روشن مي

ابن عامر فرماندار عثمان در بصره را عزل كرد و به جايش عثمان بن حنيف را قرار   بالفاصله
از   بصره  اي ايجاد كرد كه در نتيجه چيدهجمل در بصره وضعيت بغرنج و پي داد، اما واقعه

آمد ترك  �تسّلط عثمان خارج شد و عثمان بن حنيف به ناچار بصره را تا وقتي كه علي
همان طور كه به دنبال حركت  1امور بصره را سامان داد،  �كرد و بعد از جنگ جمل علي

د آمد و همچنين در اثناي تالش معاويه براي مسلط شدن هايي در بصره پدي خوارج نابساماني
هاي  بر بصره بحران در آن بوجود آمد، اما با وجود اين بصره همچنان به عنوان يكي از ايالت

 2در دوران حكومتش باقي ماند و مخالفانش نتوانستند بر آن چيره شوند،  �تابع خالفت علي
از  �آشكار گرديد و ابن عباس س در بصره و توانمنديهاي فرماندهي و رهبري ابن عبا

گاه گاهي به موعظه و  �سودمند شد و از ايشان بسيار متأثر گرديد و علي  �همراهي علي
بعد از سخن پيامبر خدا : گويد ابن عباس مي پرداخت تا جايي كه  راهنمايي و نصيحت وي مي

استفاده كردم و برايم نوشت ي علي  از نامه  ام كه از سخن هيچ كسي چنان استفاده نبرده ص
شود و از  انسان به خاطر از دست دادن آنچه نتوانسته به دست بياورد ناراحت مي«: بود

هاي آخرت شاد شوي و به خاطر از  گردد، بنابراين بايد براي موفقيت ها شاد مي موفقيت
زياد اي نبايد  از دنيا به دست آورده دست دادن امور آخرت متأسف شوي و براي آنچه 

خوشحال شوي و به خاطر از دست دادن دنيا غمگين مباش و بايد دغدغه خاطرت براي پس 
   3.»از مرگ باشد

از مكه تا مدينه : ابن عباس اهل شب زنده داري بود، از ابن مليكه روايت است كه گفت
را شد و قرآن  خواند، آنگاه نيمه شب بلند مي با ابن عباس همراه شدم، او دو ركعت نماز مي

كرد و  به قدري گريه مي �و ايشان 4ناليد،  كرد و مي خواند و به شدت گريه مي با ترتيل مي
هايش نمايان بود، از ابي رجاء روايت است كه  هايش بر گونه ريخت و اثر اشك اشك مي

                                           
  ۲/۱۷الوالية علی البلدان  -١
  .منبع سابق -٢
  ۱/۳۲۷صفة الصفوة  -٣
  ۳/۳۵۲سري اعالم النبالء  -٤
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هاي  ابن عباس را ديدم در حالي كه زير چشمانش از فرط گريه كردن همچون تسمه: گفت
گرفت، از  مچنين ابن عباس روزهاي دوشنبه و پنجشنبه روزه ميه 1. خشك كفش بود

اي ابن : نزد ابن عباس بودم مردي آمد و گفت: سعيدبن ابي سعيد روايت است كه گفت
: گيرم، گفت روزهاي دوشنبه و پنجشنبه را روزه مي: گيري؟ گفت عباس، چگونه روزه مي

شوند، بنابراين دوست دارم در حالي  چرا؟ چون اعمال در اين دو روز به نزد خدا برده مي
  2. اعمال من نزد خدا برده شوند كه روزه هستم

ابن عباس بزرگ منش و سخاوتمند و بخشنده بود و جايگاه و مقام پيشكامان را 
گرفتار بحراني مالي قرار گرفت و بدهكاري بر دوش  �داشت، ابو ايوب انصاري مي گرامي

با : اش را براي او خالي كرد و گفت فت، ابن عباس خانهكرد، نزد ابن عباس ر او سنگيني مي
چقدر : انجام دادي، سپس گفت صكنم كه شما براي رسول خدا تو همان كاري مي

بيست هزار، ابن عباس چهل هزار و بيست برده و هر چه در : بدهكار هستي؟ ابوايوب گفت
  3.خانه داشت به او داد

بي در تفهيم شنوندگان داشت، اعمش ايشان از شيواترين مردم بود و قدرت عجي
  : گويد مي

ي  كه در موسم حج امير ما بود سخنراني كرد و از سوره سابن عباس: گفت ابووائل به مي
تاكنون سخني مثل سخن اين : گفتم كرد، من مي خواند و تفسير مي نور آغاز كرد، آيه را مي

همچنين  4شوند،  نوند مسلمان ميها سخنان او را بش ام، اگر فارس و روم و ترك مرد نشنيده
ابن   هرگاه: گويد ابن عباس از زيباترين و شيواترين و آگاه ترين مردم بود، مسروق مي

گفتم شيواترين  زد مي زيباترين مردم است و وقتي حرف مي: گفتم ديدم مي را مي سعباس
حمد قاسم بن م 5گفتم بزرگ ترين مردم است،  گفت، مي مردم است و وقتي حديث مي

                                           
  ۳۵۲/ ۳منبع سابق  -١
  ۳/۳۵۲سري اعالم النبالء  -٢
  ۱/۳۲۴احلليه ، ۳/۳۵۱سري اعالم النبالء  -٣
  .منبع سابق -٤
  ۳/۳۵۱سري اعالم النبالء  -٥
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و ايشان پيش از مرگ  1ام،  هيچگاه در مجلس ابن عباس سخن پوچي را نشنيده: گويد مي
  :نابينا شد و در اين مورد شعر سرود

ــــــــــي نورهمــــــــــا  إن   يأخــــــــــذ اهللا مــــــــــن عين
  

ـــــــــــــور    ففـــــــــــــي لســـــــــــــاني وقلبـــــــــــــي منهمـــــــــــــا ن
  قلبــــــي ذكــــــي وعقلــــــي غيــــــر ذي دخــــــل  

  
  2 صـــــــــــــارم كالســـــــــــــيف مــــــــــــــأثور وفـــــــــــــي فمی 

  . ا گرفته، در زبان و قلبم روشنايي چشمانم باقي هستنداگر خداوند نور چشمانم ر  
  . قلبم بيدار و عقلم سالم و زبانم چون شمشير بران است

نمونه شگفت انگيز يك عالم رباني و رهبر ورزيده و فرمانده عادل است و  �ابن عباس 
ها و  نمونه او يكي از بهترين  اينكه  او يكي از افراد موثر در حوادث زمان خود بود و خالصه

  .الگوها براي وارثان پيامبران است

  واليت كوفه: نهم
به شهادت رسيد ابوموسي اشعري از سوي ايشان فرماندار كوفه بود و بعد از  �وقتي عثمان

بر خالفت بيعت شد، ايشان همچنان ابوموسي اشعري را بر فرمانداري كوفه  �آن كه با علي
بيعت گرفت و موضع اهل كوفه  �كوفه براي عليباقي گذاشت و ابوموسي اشعري از مردم 

و  3رسانيد چنان كه بسياري از اهل كوفه بيعت كردند،  �را در نامه به اطالع علي
اي در مورد  از مدينه به سوي عراق حركت كرد به طور ويژه �امير المؤمنين  كه هنگامي

از  �ر كرد و اميرالمؤمنينپرسيد و در ميان راه مردي از اهل كوفه با ايشان ديدا ابوموسي مي
اگر خواهان صلح باشي ابوموسي مرد صلح است : او در مورد ابوموسي سؤال كرد؟ او گفت

سوگند به خدا كه چيزي : و اگر خواهان جنگ باشي او مرد جنگ نيست، اميرالمؤمنين گفت
  4.تو را با خبر كردم: خواهم، مرد گفت جز اصالح نمي

به صلح و مسالمت و عدم جنگ بين مسلمين تمايل دارد و ابوموسي   بعداً روشن شد كه 
قبل از جنگ جمل محمد بن ابوبكر و عمار بن ياسر و حسن بن علي و ديگران را در  �علي

كه به تفصيل در مورد آن سخن گفته  - گروههاي مختلفي براي پرسيدن اهل كوفه فرستاد 
موضعي اتخاذ كنند و با او در مورد  از ابوموسي پرسيدند كه چه  اهل كوفه  آنگاه -خواهد شد

                                           
  منبع پيشني -١
  منبع سابقز-٢
  ۷/۴۶۷تاريخ طربی  -٣
  ۵/۵۱۱منبع سابق  -٤
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آخرت اين است كه بنشينيد و راه دنيا اين   راه: حركت براي جنگ مشورت كردند، او گفت
و بعد از آن شمار زيادي از اهل  1دانيد،  است كه براي جنگ بيرون رويد و شما بهتر مي
يشان براي جنگ ا پذيرفتند كه همراه  �كوفه پس از گفتگوهاي متعدد و طوالني با حسن

ايشان براي جنگيدن از كوفه بيرون   بيرون بيايند و گفته شده كه تقريبا نُه هزار نفر همراه
و شماري از روايات به اين اشاره دارند كه فرمانداري ابوموسي بر كوفه در همين  2آمدند، 

اشتر  كه : گويند از زمان و اندكي پيش از جنگ جمل پايان يافت و بعضي از روايات مي  برهه
ابوموسي و فرزندانش را از قصر كوفه بيرون راند و بر آن » او يكي از فرماندهان علي بود«

اي نوشت و ابوموسي را عزل كرد و  نامه �گويند كه علي و بعضي از روايات مي 3چيره شد، 
   4.به جاي او قرضه بن كعب انصاري را به عنوان فرماندار كوفه منصوب كرد

مد و كوفه پايگاه خالفت آ  به كوفه �گ جمل علي بن ابي طالبسپس بعد از جن
ايشان خودش به طور مستقيم اوضاع كوفه و شهرهاي تابعه را پي گيري   گرديد و در نتيجه

جايگاه خاصي داشت چون پايتخت و دارالخالفه  �نمود و كوفه در دوران خالفت علي مي
آمدند و  ها به كوفه مي كرد و هيئت راني ميبود و اميرالمؤمنين از آنجا بر ساير مملكت حكم

كردند و اين سبب شد تا ساكنان زيادي جذب كوفه شوند و  لشكرها از آنجا حركت مي
اين قضيه نقش بزرگي در پيشبرد تجارت و عمران در دوران خالفت  ترديدي نيست كه 

ضاع ساكنان اهتمام زيادي داشت و خود او به كوفه �كرد و ايشان در كوفه باز مي �علي
كرد و همچنين در زمان عدم حضور خويش كسي را به عنوان جانشين خود  آن را بررسي مي

را به  5خواست به صفين برود ابا مسعود بدري �كه علي  كرد و هنگامي در آنجا مقرر مي
هاني بن  رفت 6عنوان جانشين خود در كوفه گذاشت و وقتي براي جنگ با خوارج به نهروان 

   8.تا زمان شهادت در كوفه باقي ماند �را جانشين خود در كوفه كرد، علي 7غيالنح هوذه

                                           
  ۵/۵۰۸مهان منبع  -١
  ۵/۵۱۷تاريخ طربی  -٢
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  هاي شرق واليت: دهم

  فارس -1
را فرماندار فارس  �سهل بن حنيف انصاري �گويند علي بن ابي طالب منابع تاريخي مي

قرار داد و سپس بعد از مدتي اهالي فارس از اطاعت او سرباز زدند و سهل بن حنيف را 
با ابن عباس تماس گرفت و در  �از آن جا بيرون كردند، آنگاه علي) ـه37(ريبا در سال تق

مورد فارس با او بحث و تبادل نظر كرد و ابن عباس فرماندار بصره بود و بعد از رايزني با 
ابن عباس معاون خود زياد بن ابيه را به  گروهي از مردم ايشان و ابن عباس توافق كردند كه 

و در اينجا ارتباط و پيوستگي بين واليت بصره و  1ماندار فارس به آن جا بفرستد، عنوان فر
ابن عباس در مورد اقليم فارس به عنوان مسئول  گردد، چنان كه  فارس روشن مي

يكي از معاونان خود را به فارس  توافق نمود كه  �كرد و با علي احساس مسئوليت مي بصره
رل نمايد و امور را سامان دهد، زياد همراه با چهار هزار سرباز بفرستد تا اوضاع آن جا را كنت

ها را در آن سركوب كرد و  به سوي فارس رهسپار گرديد و بر اين سرزمين مسلط شد و فتنه
و زياد به توانمندي سياسي كم نظيري معروف بود و توانست  2توانست اوضاع را مهار كند، 

   3.آرام كنداوضاع را در آن جا   با كمترين هزينه
او را  وقتي زياد به فارس آمد به سران آنجا پيام فرستاد و كساني را كه: گويد طبري مي

ياري كردند وعده و نويد داد و گروهي را تهديد نمود و بعضي از آنها را با بعضي ديگر 
درگير كرد و اسرار بعضي را براي بعضي ديگر فاش كرد، آنگاه گروهي فرار كردند و 

قي ماندند و يكديگر را كشتند و او فارس را پاكسازي كرد و ديگر آن جا كسي گروهي با
و سپس به فارس بازگشت و در ميان  4نبود كه با او بجنگد و همين كار را در كرمان كرد، 

                                           
  ۶/۷۱تاريخ طربی  -١
  ۶/۵۳تاريخ طربی  -٢
  ۲/۲۱البلدان  واليه -٣
  ۶/۵۳تاريخ طربی  -٤
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هاي آن به گشت و گذار پرداخت، مردم ساكت شدند و اوضاع در آن سرزمين آرام  آبادي
  . 1گرفت

هايي در آن ساخت و امور خراج و ماليات  س را سامان داد و قلعهزياد امور و اوضاع فار
فرماندار آن جا بود و زياد با توجه به سياست و  �را مرتّب كرد و نيز تا پايان خالفت علي 

در آن جا به شمار  �برخورداري از قدرت كنترل فارس معروف ترين فرماندار علي 
از برخي  اري وجود داشته، همانگونه كه ، در داخل اقليم فارس تقسيماتي اد2رفت  مي

  لهاست، از جم فرمانداران كه مختص به شهرهاي مشخص در داخل اقليم فارس نام برده شده 
همچنين  4فرماندار آن بوده و با علي مكاتبه داشته،  3ربن جارود اند كه منذ اصطخر را نام برده

كونت و گوشه نشيني را اختيار در اصطخر س �زياد بن ابي سفيان بعد از كشته شدن علي
ها و  و همچنين از اصفهان به عنوان يكي از بزرگترين آبادي 5كرد و در آن پناه گرفت،

و  ،بود 7و از جمله فرمانداران علي در آن محمد بن سليم 6شهرهاي فارس نام برده شده، 
هايي  و خوراكياز اصفهان اموال  معروفترين فرماندار علي در اصفهان عمر بن سلمه بود كه 

درهم به عنوان پول در اين  �در زمان علي) ـه39(آورد و در سال �براي اميرالمؤمنين علي
شوند  ي عراق نگهداري مي ها در موزه منطقه فارسي ضرب شد و تا كنون بعضي از آن درهم

   8.است هاي عربي بر آن نوشته شده و اضافه بر آن تاريخ ضرب آن نيز حك شده  و عبارت

  خراسان -2
رفت و در دوران خلفاي راشدين  هاي پهناور و گسترده به شمار مي خراسان يكي از واليت

رخدادها و  �به طور مستقيم و غير مستقيم با بصره مرتبط بود و در دوران خالفت علي
اند و نام بعضي از فرمانداران آن  حوادثي در تاريخ ذكر شده كه در اين واليت اتفاق افتاده

                                           
  ۶/۵۳تاريخ طربی  -١
  ۲/۲۱الوالية علی البلدان  -٢
  ۷/۸۷، ۵/۵۶۱الطبقات الکربی  -٣
  ۳/۲۲الوالية علی البلدان ، ۲/۲۰۳تاريخ يعقوبی  -٤
  ۲/۲۲الوالية علی البلدان ، ۲۱۹ار الطوال ص االخب -٥
  ۱/۲۰۷معجم البلدان  -٦
  ۲/۲۲الوالية علی البلدان ، ۱۵۳االخبار الطوال ص  -٧
  ۵الدراهم االسالميه للخلفاء الراشدين ص  -٨
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است و در  ها و شهرهاي آنجا نام برده شده اند و همچنين از بعضي از اميران آبادي ذكر شده
بر خراسان عبدالرحمن بن ابزي  �از سوي علي اولين فرماندار منصوب شده  تاريخ آمده كه

به  �از سوي علي بن ابي وهب از واليان خراسان بود كه  2و همچنين جعده بن هبيره1بود، 
او را به آن جا فرستاد، ) ـه37(بعد از جنگ صفين در سال  �بود و علي آن جا فرستاده شده 

اهالي خراسان مرتد شده بودند، ولي او كوشيد آنها را ادب كند و بار ديگر امور آنجا را 
اما موفق نشد، سپس علي يكي از فرماندهان خود را به خراسان فرستاد و او 3سامان دهد، 

، همچنين سيستان 4.و بار ديگر امور آن را كنترل نمايد توانست با اهل خراسان صلح كند
هاي مجاور خراسان بود و هر دو اقليم تا حدود زيادي مرتبط با فرماندار بصره  يكي از اقليم

  . بودند و اغلب اين دو اقليم با يكديگر ارتباط اداري داشتند
اند، يكي  ذكر شده �در تاريخ بعضي از فرمانداران سيستان در دوران علي ابن ابي طالب

او را به آن جا فرستاد،  �، بود بعد از جنگ جمل علي5از آنان عبدالرحمن ابن جزء الطايي 
آنگاه گروهي از ارازل و اوباس تهي دست عرب او را كشتند و در سرزمين سجستان فساد و 

خواست كه او اي براي ابن عباس فرستاد و از  نامه �نابساماني به پا كردند، در آن موقع علي
ابن عباس ربعي بن كاسل عنبري را به سجستان  تان بفرستد، آنگاه فرمانداري ديگر به سجس

فرستاد و ربعي توانست شورش تهيدستان عرب را خاموش كند و رهبر آنها را به قتل رسانيد 
  6.به شهادت رسيد در آن جا باقي ماند �و منطقه را كنترل كرد و تا وقتي كه علي

همدان فرماندار  �بود، در دوران عثمان �ز مرزهاي شرقي حكومت عليهمدان يكي ا
كرد و  وفات يافت جريربن عبداهللا در آن جا فرمانداري مي �مستقلي داشت و وقتي عثمان

به عنوان خليفه بيعت شد و ايشان به عراق آمد، به جرير بن عبداهللا  �بعد از آن كه با علي
پيام را با فرد مورد اعتمادي  �علي 7د و نزد او بيايد، از مردم بيعت بگير پيام فرستاد كه
ام را براي  خواهي از او بپرس و نامه ام، آنچه مي فالني را نزد تو فرستاده: فرستاد و گفت

                                           
  ۳۹۹فتوح البلدان ص  -١
 ۲/۲۳الوالية علی البلدان ، ۱/۱۹۱ذيب الکمال  -٢
  ۲/۲۳علی البلدان  الوالية، ۳۹۹فتوح البلدان ص  -٣
  ۲/۲۳الوالية علی البلدان ، ۱۹۹تاريخ خليفه بن خياط ص  -٤
  ۲/۲۳الوالية علی البلدان  -٥
  ۲/۱۵۳الوالية علی البلدان  ۱۵۳االخبار الطوال ص ، ۳۸۷فتوح البلدان ص  -٦
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او را به شام نزد معاويه فرستاد، او  �جرير در كوفه نزد علي آمد و علي 1.مسلمين بخوان
اشتر و غيره  يله بعضي از سربازان علي از آن جمله از شام بازگشت و وقتي آمد بوس  دوباره

مورد اهانت قرار گرفت و بعد جرير به شام بازگشت و به معاويه پيوست و پست فرمانداري 
  2.ي صفين بود را ترك كرد و اين اندكي پيش از واقعه

  آذربايجان -3
 �وقتي با عليوفات يافت اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان بود،  �وقتي عثمان بن عفان

چنين به نظر  3از مردم براي او بيعت بگيرد،   بر خالفت بيعت شد به اشعث نامه نوشت كه
از اشعث خواست كه نزد او بيايد، او در كوفه به علي پيوست و سپس با او  �آيد كه علي مي

چنين بر  4.ها مشاركت داشت و در جنگ صفين و جنگ با خوارج حضور يافت در جنگ
در اين مدت سعيد بن ساريه خزاعي را به فرماندار آذربايجان برگزيد و  �علي آيد كه مي

واليت  �سپس بار ديگر اشعث بن قيس را به عنوان فرماندار به اذربايجان فرستاد و علي
و اشعث بن قيس  5است به آذربايجان ملحق كرد،  ارمنستان را چنان كه بالذري تصريح كرده

كرد، او گروهي از  رماندار آذربايجان بود، كارهاي مهميف �از سوي علي در زماني كه
اهل خير و بخشندگي بودند در اردبيل اسكان داد و آن را به شهر تبديل  هايي را كه  عرب

  در تاريخ اسامي 6اهالي آن مسلمان شدند در آن جا مسجدي ساخت،  كرد و پس از آن كه 
اسامي  است، از آن جمله  ر شرق بيان شده بعضي از فرمانداران علي در بعضي از شهرهاي ديگ

يكي از آنها خريت بن راشد بود كه وي قبل از جنگ صفين  برخي از فرمانداران اهواز كه  
از صفين بازگشت خريت شروع به  �هاي اهواز بود، وقتي علي فرمانداري يكي از واليت

كرد و بر  ليغ ميگردآوري سرباز و لشكر كرد و براي براندازي حكومت علي دعوت و تب
آن   رسيد و ايشان لشكري را به سوي او فرستاد كه �بعضي مناطق چيره شد، اين خبر به علي

                                           
  ۳/۱۶۷الوالية علی البلدان ، ۲/۳۶۳الفتوح الن اعثم کوفه  -١
  ۶۰۱، ۵/۶۰۰طربی  تاريخ -٢
  تاريخ طربی -٣
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كه به تفصيل در  1لشكر توانست جنبش او را از پاي درآورد و خودش را به قتل رسانيد، 
  .مورد آن سخن گفته خواهد شد

او بعضي از اسيراني را كه  2بود،  از جمله فرماندهان علي در اهواز مصقله بن هبيره شيباني
به اسارت گرفته بود خريد اما نتوانست قيمت آنها را به طور كامل بپردازد،  �لشكر علي

از فرمانداري نام ) خليفه بن خياط(و تاريخ نگار  3بنابراين به شام نزد معاويه گريخت، 
روهي را جمع آوري او گ: گويد بر سند مستقر شده بود و مي �از سوي علي است كه برده

ها او و همراهانش شكست خوردند  به سند رفت، اما در يكي از جنگ �كرد و در ايام علي
يزيد بن حجيه ( �همچنين از جمله فرمانداران علي 4و از لشكر او جز اندكي باقي نماند، 

) ري(بعد از جنگ صفين به عنوان فرمانداري بر شهر  �از سوي علي  را نام برده كه)  تميمي
او را به اتهام دستبرد در خراج دستگير نمود و در كوفه  �منصوب گرديد، سپس علي

فرماندار مدائن سعد بن مسعود ثقفي  5زنداني كرد و سپس او نزد معاويه در شام گريخت، 
هاي فراواني بين علي و او و  در رويارويي با خوارج ايفا نمود و نامه او نقش مهمي بود كه 

در مورد خوارج رد و بدل گرديد، چون خوارج كوشيدند خود را  �ي عليفرماندهان جنگ
اش مختار بن  و معروف است كه سعد در زمان عدم حضورش برادر زاده 6به مدائن برسانند، 

به علت اينكه مختار  �را به عنوان جانشين خود در مدائن قرار داد و علي 7ابي عبيد ثقفي
راج زده بود بر او خشمگين شد، سعد يكي از فرماندهان در اموال خ 8ثقفي دستبرد نامشروعي

آيد و شايد نزديك بودن حوزه فرمانداري او به كوفه دليل  معروف و به نام علي به شمار مي
  .در بسياري موارد بود �اصلي مشاركت او با علي

بعضي از فرمانداران علي را در مناطق مختلف ذكر  مورخ ابوحنيفه دينوري اسامي  
   9.است كرده

                                           
  ۴۷، ۶/۲۷تاريخ طربی ، ۲/۹۵تاريخ يعقوبی  -١
  ۲/۲۵علی البلدان الوالية ، ۷/۴۳۸االنساب مسعانی  -٢
  ۲/۲۵الوالية علی البلدان ، ۷/۳۱۰البداية و النهايه  -٣
  ۲/۲۵الوالية علی البلدان ، ۲۰۰تاريخ خليفه ص  -٤
  ۲/۲۶الوالية علی البلدان ، ۲۰/۱۹۷اية االرب  -٥
  ۵/۶۹۰تاريخ طربی -٦
  ۵/۶۹۰تاريخ طربی  -٧
  ۲/۲۶الوالية علی البلدان ، ۱۸۶التمهيد و البيان ص -٨
  ۲/۲۶به نقل از الوالية علی البلدان  ۲۶االخبار الطوال ص  -٩
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هاي زيادي براي سامان دادن امور واليت  تالش �از آنچه گذشت ديديم كه علي
ها مواجه بود و  هاي زيادي در مورد فرمانداري مبذول نمود و او با مشكالت ودشواري

ها مثل يمن و حجاز و مصر از قلمرو حكومت او خارج شدند و همچنين  شماري از واليت
هايي كه  ها همچون شام و فلسطين چيره شود و سرزمين تموفق نشد كه بر بعضي از والي

همواره تحت تصرف حكومت او بودند، يعني عراق و فارس هم مشكالتي بر او داشتند و او 
برد و در رأس همه مشكالت مشكل خوارج  در اين دو سرزمين از مشكالت زيادي رنج مي

 �ي اخير حكومت عليبود كه در اين مناطق ظهور كرده بودند، به خصوص در سالها
اوضاع اين مناطق كامال آرام نبود و  كردند، بنابراين در نتيجه  خوارج بيشتر عرض اندام مي

ها  هاي متعددي سر بر افراشت كه در بعضي همچنين در فارس و خراسان و سجستان شورش
با آن موجه گرديد  �كشته شدند، از بارزترين مشكالتي كه علي �فرمانداران علي

هاي آنان را از دستشان گرفت، مثل  ف با برخي از فرمانداران بود كه در نتيجه واليتاختال
شود كه  جريربن عبداهللا در همدان و مفضله بن هبيره در اهواز و غيره و اينگونه روشن مي

هايي كه  هاي داخلي سپري كرد، جبهه دوران خالفت خويش را با جهاد در جبهه �علي
خواست باز  اي كه خود مي سامان بخشيدن آن سرزمين آنگونهبسياري اوقات او را از 

با مشكالت و موانع زيادي روبرو بود كه توان و انرژي ايشان را از بين  �داشتند و ايشان  مي
هاي او را بي نتيجه كردند و اين مشكالت توجه تاريخ نگاران را معطوف به  بردند و تالش

ها را زير نظر  اند و امور ساماندهي و اداري اين واليت تهآنها بدان پرداخ  خود نموده، در نتيجه
  1.اند گرفته

                                           
  ۲/۲۷الوالية علی البلدان  -١



 
  مبحث دوم

   �تعيين فرمانداران در دوران علي

به عنوان خليفه بيعت شد، و از آنموقع به  �، با علي�بعد از شهادت امير المؤمنين عثمان
در شرايط سخت و  �يهاي مختلف دولت را فرا گرفته بود، بنابراين با عل گوشه آرامي بعد نا

داد،  امنيت و ثبات خود را از دست مي دشواري بيعت شد، شرايطي كه دولت اسالمي
هاي مختلف قلمرو حكومت  داد و نيز در گوشه خود را در مدينه به وضوح نشان مي نابسامي

افكند، مشاوران و خير خواهان خطر پيش رو را احساس  سايه مي بحران و نا آرامي اسالمي 
ارائه  �را براي مهار اوضاع به علي ردند، از اين رو بعضي از آنها در ابتدا پيشنهاداتيك مي

  .كردند دادند و بيشتر آنها در مورد فرماندهان اظهار نظر مي

  و خويشاوندان كارگزار او سموضع علي در برابر فرمانداران عثمان: نخست

  سدر برابر فرمانداران عثمان �موضع علي -1
عدم رضايت ، از عوامل اساسي فتنه  دانست كه نيك اين موضع را مي �ين عليالمؤمن امير

است آن هم تنها به دليل شايعاتي بود كه سران  �گروهي از مردم از فرمانداران عثمان
بودند، كه البته به دليل ناتواني يا  و فرماندارانش پخش كرده �جو و آشوبگر عليه عثمان فتنه

در  �اما بسياري از نويسندگان معاصر وقتي از سياست علي ستمگري فرمانداران نبود،
بعد  �علي: كنند گويند سخن خود را اينگونه آغاز مي منصوب كردن فرمانداران سخن مي

حتي  �گرفتن زمام خالفت راضي نبود كه فرمانداران تعيين شده از سوي عثمان از در دست
اي  چنين اجازه �و امانتداري ايشانبراي يك لحظه در مقام خود باقي بمانند، دينداري 

   1.داد نمي
اين اتهام  كنند، من به و فرماندارانش را بدان متهم مي �واقعاً چه اتهام زشتي كه عثمان

ام و در مورد حقيقت و  پاسخ داده) �تيسري الکرمي املنان فی سرية عثمان بن عفان(در كتاب 
ام، پس براي  ث و پژوهش پرداختهبه بح 2در يك بحث كامل سماهيت فرمانداران عثمان

  .آگاهي بيشتر به آنجا مراجعه كنيد

                                           
  ۳۷۴اخللفاء الراشدين خبار ص  -١
 ۲۸۹-۲۶۴صالبی ص ، عثمان بن عفان -٢
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اند به رواياتي واهي  را مورد انتقاد و عيب جويي قرار داده �كساني كه فرمانداران عثمان
  اند  و پوچ اما معروف و شايع استناد كرده

: اس گفتابن عب: گويد ها از واقدي نقل شده كه مي  از اين روايت: اولين روايت - الف
 �خواند و به امير حج منصوبم كرد، سپس وقتي به مدينه آمدم مردم با علي عثمان مرا فرا

رفتم، ديدم كه مغيره بن شعبه با او تنها نشسته، من  �ي علي بودند، من به خانه  بيعت كرده
 او قبل از: گفت �ي وي پرسيدم، علي منتظر ماندم تا او بيرون رفت، آنگاه در مورد خواسته

پيغام بفرست و  �به عبداهللا بن عامر و معاويه و فرمانداران عثمان: اين هم به من گفته بود
آنها را بر مقامشان باقي بگذار تا از مردم براي تو بيعت بگيرند چون آنها شهرها و مردم را 

سوگند به خدا : كنند، اما در همان روز از پذيرفتن سخن او امتناع ورزيدم و گفتم آرام مي
كنم، و اينها و  اگر براي يك لحظه در روز بر خالفت بمانم از رأي و نظر خود استفاده مي

  .كنم امثال اينها را به عنوان فرماندار منصوب نمي
كند، و اينك  اشتباه مي داند كه آنگاه او از پيش من رفت و من احساس كردم كه او مي

و با من مخالفت كرديد، بعد از آن  ابتدا با شما مشورت كردم: دوباره نزد من آمد و گفت
خواهم آن را عملي نماييد و آن هم عزل فرمانداران  فكري ديگر به ذهنم خطور كرده و مي

است از افراد مورد اعتماد كمك بگير، خداوند كافي است، آنها قدرتشان از قبل ضعيف تر 
  . است

و در بار دوم تو را  بار اول تو را نصيحت كرده: گفتم �به علي: گويد ابن عباس مي
حتي اگر مرا نصيحت كرده باشد؟ ابن عباس : به من گفت �فريب داده است، آنگاه علي

داني كه معاويه و يارانش اهل دنيا هستند، وقتي تو آنها را بر مقامشان باقي  تو مي: گفت
ي كنند كه چه كسي زمام امور را در دست دارد، و وقتي آنها را عزل كن بگذاري توجه نمي

او بدون شورا خالفت را به دست گرفته است، و قاتل عثمان اوست، و مردم را : گويند مي
خيزند عالوه بر آن از شورش  شورانند، سپس اهل شام و اهل عراق عليه تو بپا مي عليه تو مي

  .طلحه و زبير عليه تو ايمن نيستم
از نظر دنيوي مصلحت  اما در مورد اينكه آنان را بر مقامشان باقي بگذارم: گفت �علي

نمايد و شناختي كه از فرمانداران عثمان داردم اين است  است، اما آنچه حق مرا بدان ملزم مي
كه هيچ كس از آنان را هيچگاه به عنوان فرماندار منصوب نكنم، اگر قبول كنند برايشان بهتر 

  .است و در غير اين صورت با شمشير با آنان برخورد خواهم كرد
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ها  ات شو و درب را به رويت ببند، عرب سخن مرا بپذير و وارد خانه: گفت سسعبا ابن
شوند و غير از تو كسي را نخواهند يافت، سوگند به خدا اگر  زنند و ناآرام مي گشتي مي

 �اندازند، اما علي را بر گردن تو مي �فردا خون عثمان، شوي  امروز با مردم همراه
عباس  ام، آنگاه ابن ه شام برو تو را فرماندار آنجا مقرر كردهب: عباس گفت نپذيرفت و به ابن

و فرماندار او در شام  �اين فكر خوبي نيست، معاويه از بني اميه و پسر عموي عثمان: گفت
است، از اينكه گردن مرا به خاطر خون عثمان بزند ايمن نيستم، حداقل اگر مرا نكشد زندانيم 

به خاطر اينكه خويشاوند تو هستم و آنچه بر : ، گفتكند، آنگاه علي علت را پرسيد مي
گذراند، پس بهتر است به معاويه نامه بنويسي و او را  گذراند بر گردن من هم مي گردن تو مي

نخواهم  اين كار را سوگند به خدا كه: نپذيرفت و گفت �وعده و وعيدي دهي، اما علي
   1.كرد

اول است و چيزهايي در آن اضافه شده و  روايت دوم به معناي روايت :روايت دوم - ب
شود، در اين  مقداري با روايت اول تفاوت دارد كه در مورد صحت آن انسان دچار ترديد مي

به مكه آمد و در راه با طلحه و  �عباس بعد از كشته شدن عثمان روايت آمده كه ابن
با واقعيت مخالف اين امر  2.كه گروهي از قريش را همراه داشتند مالقات كردبزبير

 شاز حج بيعت شد و طلحه و زبير با علي سعباس بعد از آمدن ابن �است، چون با علي
اند و  بيعت كردند كه اگر در اين زمان بيرون رفته باشند، پس قبل از بيعت كردن بيرون رفته

  3.اين اشتباه واضح و آشكاري است
وايت كرده است كه مغيره روايت ابي مخنف كه آن را بدون سند ر: روايت سوم –ج 

پيشنهاد كرد كه معاويه را بر فرمانداري شام باقي بگذارد و طلحه و زبير را  �بن شعبه به علي
عباس به رأي او اعتراض كرد، چون بصره و  به فرمانداري بصره و كوفه منصوب كند، اما ابن

فرماندار قرار دهد كوفه سرچشمه مال و منبع ثروت بودند، و اگر آنها را در اين دو شهر 
توانند علي را در تنگنا و فشار قرار دهند، ماندن معاويه هم در شام به نفع علي نيست،  مي

  4.عباس را پذيرفت و مشورت مغيره بن شعبه را قبول نكرد نظر و رأي ابن �آنگاه علي

                                           
  ۴۶۳تا  ۵/۴۶۱تاريخ طربی  -١
  ۵/۴۶۳منبع سابق  -٢
  ۱۰۳خالفة علی عبد احلميد علی ص  -٣
  ۲/۳۶انساب االشراف  -٤
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ه ذكر شد 1اندكي اختصار از طريق ابن عبدالبر اقدي با روايت اول و: روايت چهارم -د
  .2عباس نام حسن را آورده است است، اما به جاي ابن

هاي تاريخي  ترين پژوهش ي مهم خطر اين روايات در اينجاست كه به عنوان اساس و پايه
ي حاصل از آنها عيب جويي و لكه دار كردن ديانت، عدالت و  اند و نتيجه معاصر قرار گرفته

اند كه  افرادي مادي گرا تصور شدهامانتداري بزرگان اصحاب و اهل شورا است، آنها 
اندوزي و رسيدن به قدرت است حتي اگر به قيمت ريختن خون مسلمين  هدفشان ثروت

هاي  ورزي اي كه به كشته شدن عثمان انجاميد و جنگ جمل، همه به خاطر طمع باشد، و فتنه
   3.شخصي بوده است

ينكه در روايت آمده در متن بيشتر اين روايات اضطراب و ناهمگوني مشخص است و ا
ي مورد اعتماد مخالف ها روايتعباس بعد از بيعت مردم با علي به مدينه آمد، با  كه ابن

عباس قبل از آنكه با علي بر خالفت بيعت شود به  است، چون در روايات معتبر آمده كه ابن
به عبداهللا بن  مغيره به علي پيشنهاد كرد كه: گويد ، اينكه مي.مدينه آمده بود، كه قبالً گذشت

پيغام بفرستد و آنها را بر پستشان باقي بگذارد با روايات  �عامر و معاويه و فرمانداران عثمان
هاي خود را ترك  ي روايات معتبر بيشتر اين فرمانداران واليت تر متضاد است، به گفته معتبر

ستد كه بر مقامشان بودند، پس چگونه علي به آنها پيغام بفر  گفته و به سوي مكه رهسپار شده
  اند؟ كرده ها را ترك  باقي بمانند و حال آنكه آنان شهر

سوگند به خدا اگر براي يك : علي در مورد فرمانداران گفت: گويد در مورد اينكه مي
كنم و اينها و امثال اينها را به عنوان  لحظه در روز خليفه باشم به نظر و رأي خود عمل مي

اين فرمانداران صالحيت  د، اين گفته با اين حقيقت كهفرماندار منصوب نخواهم كر
اند تضاد دارد، همين فرمانداران و رهبران بودند كه دولت  فرمانداري و رهبري را داشته

 را گسترش دادند، عبداهللا بن عامر در دوران فرمانداري خود بر بصره فتوحات اسالمي اسالمي
داشت  صالحيت و لياقت نمي �اگر معاويهرا تا كابل پايتخت افغانستان گسترش داد و  

  ...كرد بيست سال فرمانداري نمي

                                           
  ۲/۳۶نساب االشراف ا -١
  ۲/۳۷۱االستيعاب  -٢
  ۵۳۷عهداخلالفة الراشده ص ، تاريخ االسالم ذهبی، ۱۰۳عبداحلميد ص ، خالفة علی بن ابی طالب -٣
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هايي بود كه  شايعه، گفتيم كه علت نارضايتي گروهي از مردم از فرمانداران عثمان
همانگونه   - بودند و دليلش ناتواني آنها نبود،   جويان آشوبگر در مورد آنان پخش كرده فتنه

روايت دروغين مغيره بن شعبه را شخصيتي  - كند ميكه حقيقت تاريخي اين را اثبات 
كند كه به مصلحت مسلمين توجه ندارد به خصوص در چنان  دروغگو و فريبكار معرفي مي

شرايط سخت و دشواري كه وجود داشت و اين موضوع با اخالق و سيره مغيره بن شعبه قبل 
را به صورت فردي معرفي  �از فتنه و بعد از فتنه همخواني ندارد، همچنين اين روايت علي

ها  عباس توانايي بيشتري در اين زمينه كند كه از امور سياسي آگاه نيست، اما مغيره و ابن مي
  .1.دارند

دهد كه معاويه را عزل كند چون  پيشنهاد مي �عباس به علي اما در روايت ابي محنف ابن
روايات واقدي كه در آن  ، بر خالف...فرمانداري معاويه از نظر سياسي به نفع او نيست

دو صحابي بزرگوار طلحه و زبير را فرمانده كوفه و بصره قرار دهد،  �اگر علي: است آمده
اين روايات از نظر سند واهي و  2.آمدهاي مالي آن دو شهر را تصاحب خواهند كرد در

 ضعيف هستند كه دليل مناسبي براي بي اعتبار بودن آنهاست، از نظر متن نيز مضطرب و
اند كه اگر چنين شود چنان خواهد بود، پس اين  منَكرند و همه با فرض و تخمين مطرح شده

كنند ومشخص است كه هوا پرستيها و دخالت  روايات تاريخ را به صورت واقعي آن نقل نمي
  3.گري در اين روايات تأثير زيادي دارد شخصي راوي و تمايالت رافضي

در شهرهاي  � المؤمنين علي از جانب امير كار گذاشتن فرمانداران جديد بر سر
كرد، دوران فتوحات را براي آنان  دوردست، مردم را براي بيعت كردن بهتر تشويق مي

كرد كه به حركت در آيند و در  كرد و راه را براي مهارتهاي جديدي باز مي يادآوري مي
  4.خدمت دين خدا باشند

د و توانمندي رهبري برخوردار بود و مردم و از استعدا � طالب علي بن ابي امير المؤمنين
كرد تا كساني ديگر غير از  شناخت، او فرمانداران را عزل مي اوضاع حاكم بر جامعه را مي

ديد به  آنها را كه براي تحقق انسجام اداري و سياسي بين خليفه و همكارانش مناسب مي
را عزل  �فرمانداران ابوبكر تعدادي از � جايشان انتخاب نمايد، همانگونه كه قبالً عمر

                                           
  ۱۰۵ص ، عبداحلميد علی، خالفة علی بن ابی طالب -١
  ۱۰۶خالفة علی بن ابی طالب ص  -٢
 ۱۰۵عبداحلميد علی ص، خالفة علی بن ابی طالب -٣
 ۱۷۶عبدالستار الشيخ ص، ن ابی طالبعلی ب -٤
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را عزل كرد، پس علي هم حق داشت كه  سنيز بعضي از فرمانداران عمر �نمود و عثمان
  1.كند ديد عزل كند و كسي ديگر را به جاي او تعيين كسي را كه خود مصلحت مي

فرمانداران عثمان را عزل كرده  �اما بعضي از نويسندگان معاصر در اين قضيه كه علي 
اند، بعضي اين كار علي را دليلي بر  مناسب تفسير كرده قيقت دور شده و اين موضع را نااز ح

ي ضعف آگاهي  اند و بعضي آن را نشانه  پايداري وي برحق و ضرورت تغيير عنوان نموده
اند كه از نظر سياسي بهتر آن بود كه او اين فرمانداران، به  اند و گفته سياسي علي دانسته

شد و در شهرها براي علي بيعت  گذاشت تا آنكه اوضاع آرام مي را باقي ميخصوص معاويه 
: شوند كه در آنها اين تفسيرها بر محور روايات واهي و بي اساسي ارائه مي شد، همه گرفته مي

، عالوه بر اين بايد 2داد � مغيره بن شعبه دو پيشنهاد متضاد در مورد فرمانداران به علي
توانست در صورت مصلحت همه فرمانداران  ام مجتهد بود و مييك ام �دانست كه علي 

  .عثمان را عزل نمايد
كه معصوم است خالد بن سعيد بن عاص را به عنوان فرماندار صنعاء و عمرو  ص پيامبر

خالد را  �، اما پس از ايشان ابوبكر صديق3بن عاص را به فرمانداري عمان منصوب كرد
اميه را گذاشت، عمرو را عزل نمود و به جايش حذيفه بن  ابيعزل كرد و به جايش مهاجر بن 

اهللا  وليد و مثني بن حارثه رضي بن دو فرمانده بزرگ خالد �ابوبكر 4.محصن را منصوب كرد
آنها را با اينكه صالحيت و  � عنهما را به عنوان فرمانده منصوب كرد، اما بعد از وي عمر

و  6بن عاص را به فرمانداري مصر منصوب كردعمرو  �عمر 5.كفايت داشتند، عزل نمود
اين دو را از  �اما بعد از او عثمان 7را به عنوان فرماندار كوفه مقرر نمود �مغيره بن شعبه

را به  1را به فرمانداري مصر و سعد بن ابي وقاص 8مقامشان عزل كرد و ابن ابي سرح
  .فرمانداري كوفه منصوب كرد

                                           
 ۱۲۹عصراخلالفة الراشده ص -١
 ۱۵۹پيشني ص -٢
 ۱۲۳تاريخ خليفه بن خياط ص -٣
 ۱۲۳تاريخ خليفه بن خياط ص -٤
 ۱۲۲تاريخ خليفه بن خياط ص -٥
 ۱۵۵پيشني ص -٦
 ۵/۴۶۷تاريخ طربی  -٧
 ۱/۱۷الوالية علی البلدان، ۱/۳۳سري اعالم النبالء  -٨



 621     � يعل دوران در فرمانداران نييعت  
 

به خاطر اينكه فرمانداران را عزل  �ابوبكر، عمر و عثمانآيا انسان خردمند و عاقل، از 
كند؟ هر زماني اوضاع و شرايط متناسب با خود را دارد، كسي كه بعداً  اند انتقاد مي كرده

آيد اجتهاد و نظري دارد كه فرد سابق نداشته است و كسي كه حضور دارد چيزهايي را  مي
  2.بيند بيند كه فرد غايب نمي مي

را عزل كرد  �همه فرمانداران عثمان �عضي از نويسندگان معاصر كه علياين گفته ب
و خالد بن ابي العاص بن هشام  3ايشان فقط معاويه بن ابي سفيان در شام صحت ندارد، بلكه 
  4.در مكه را عزل كرد

فرماندار آن عبداهللا بن عامر از آن بيرون رفت و عثمان كسي ديگر را به جاي او   در بصره
گرفت و بعد از كشته  كه امير بود اموال خراج را مي �در يمن يعلي بن منيه 5.نكردتعيين 

به مكه رفت و به طلحه و زبير پيوست و با آنها در جنگ جمل حضور يافت،  �شدن عثمان
ابن ابي سرح فرماندار مصر برگشت و پسر عمويش را به عنوان جانشين خود در آن جا تعيين 

بازگشت، ديد كه ابن ابي حذيفه بر آنجا مسلط شده است و ابن ابي كرد و وقتي كه به مصر 
 6.حذيفه او را از مصر بيرون راند، وي به رمله در فلسطين رفت ودر همان جا درگذشت

اينگونه فرمانداران يمن و بصره خودشان از مقام فرمانداري كناره گيري كردند؛ فرماندار 
در پست خود باقي  فرماندار كوفه را �لمؤمنين عليمصر ابن ابي حذيفه را عزل كرد و امير ا

فقط معاويه فرماندار شام و خالد بن ابي العاص فرماندار  �پس در حقيقت علي . گذاشت
به همانصورت افراد برگزيده و منتخب را به عنوان  � مكه را عزل كرد، امير المؤمنين علي

ايشان او را منصوب كرد سهل بن  فرمانداران مسلمين منصوب كرد، يكي از فرمانداراني كه
حنيف انصاري بود، او صحابي بزرگواري است كه در جنگ بدر و اُحد حضور داشته است 

ايستاد و با ايشان  صو در روز جنگ اُحد آنگاه كه مردم پراكنده شدند، او در كنار پيامبر 
ي خندق  غزوه كرد، وي همچنين در دفاع مي صبر مرگ بيعت كرد، با تيراندازي از پيامبر 

اين صحابي بزرگوار را فرماندار تعيين كرد و  � علي 1.همراه بود ص و ديگر جنگها با پيامبر

                                                                                                         
 ۵/۲۵۱تاريخ طربی ١-
 ۲/۹۹حتقيق مواقف الصحابه فی الفتنة  -٢
 ۱/۸۱مصنف ابن ابی شيبه، ۱۲/۲۶۱املعجم الکبري طربانی  -٣
 ۲/۳الوالية علی البلدان، ۲۰۱تاريخ ابن خياط  -٤
 ۴۷۱۱االصابه ترمجه ش، ۳.۳۵سري اعالم النبالء  -٥
 ۲/۱۰۰حتقيق مواقف الصحابه  -٦
 ۳/۴۷۱الطبقات -١
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عثمان بن حنيف را به عنوان فرماندار بصره مقرر كرد؛ عثمان بن حنيف صحابي بزرگوار و از 
عباده را به  قيس بن سعد بن 1بود،  به فرمانروايي عراق تعيين شده � انصار بود و در زمان عمر

رئيس پليس و فردي هوشيار و  صاو در زمان پيامبر 2عنوان فرماندار مصر منصوب كرد، 
عبيداهللا  4عبيداهللا بن عباس بن عبدالمطلب را به عنوان فرماندار يمن تعيين كرد،  3.بخشنده بود

  5.صحابي بود و يك سال از برادرش كوچكتر است، وي فردي شريف و ستوده بود
فرمانداران را پيش از آنكه اهالي  � اند كه علي اينكه بعضي از نويسندگان گفتهدر مورد 

شهرها با او بيعت كنند عزل كرده است، بايد گفت براي اينكه امام و رهبر فرماندارن شهرها 
را تعيين كند، شرط نيست كه مردم با او بيعت كرده باشند و همه مسلمين بر اين اتفاق دارند، 

اي بيعت كردند همه شهرهاي تابع مركز مسلمين بايد  ل حل و عقد با هر خليفهبلكه وقتي اه
كامل  � بيعت نمايند و اگر تعيين فرمانداران مشروط به بيعت اهالي شهرها بود بيعت صديق

گرديد، چون قبل از آنكه اهل مكه، طايف، حواشي و بحرين با او بيعت نمايند لشكر  نمي
در آغاز  �همچنين عمر فاروق. ان زكات و مرتدين جهاد كرداسامه را فرستاد و با منكر

خالفتش خالد بن وليد را عزل كرد و ابي عبيده بن جراح را به فرماندهي كل لشكر مسلمين 
همچنين . اين زماني بود كه هنوز بيعت اهل يمن به او نرسيده بود. در شام تعيين كرد

   6.ين شروع به تصرف كردقبل از رسيدن بيعت شهرها در امور مسلم � عثمان

  برخي از اقوام خود را به عنوان فرماندار تعيين مي كند �علي -2
خويشاوندانشان را در شهرها به فرمانداري  بنويسندگان معاصر از اينكه علي و عثمان

بايد گفت از بين هيجده فرماندار ايشان  � در مورد عثمان. اند اند سخن گفته منصوب كرده
وفات يافت فقط سه نفر از بني اميه بر  � كه عثمان بني اميه بودند و هنگامي فقط پنج نفر از

معاويه، عبداهللا بن سعد بن ابي سرح و عبداهللا بن عامر بن كريز، : سر پست فرمانداري بودند
وليد بن عقبه و سعيد بن عاص را عزل كرد، اما آنها را از كجا عزل كرد؟ از كوفه  �عثمان

                                           
 ۳/۲۰۹اری التاريخ الکبري خب -١
 ۴۴و المصر ص، ۲/۹۴النجوم الزاهره  -٢
 ۲/۱۰۱حتقيق مواقف الصحابه ، ۳/۹۴االصابة  -٣
 ۳/۵۱۲سري اعالم النبالء  -٤
 ۲/۱۰۱حتقيق مواقف الصحابه  -٥
 ۲/۱۰۱حتقيق مواقف الصحابه  -٦
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بي وقاص را از فرمانداري آن عزل كرده بود، كوفه از هيچ فرماندراي سعد بن ا سكه عمر
آيد،  براي آنها عيب به حساب نمي � راضي نبودند و عزل اين فرمانداران از سوي عثمان

  1.بلكه عيب از شهري بود كه درآنجا به عنوان فرماندار قرار گرفته بودند
شده بودند، كفايت و توانايي خود را كه به عنوان فرماندار تعيين  �خويشاوندان عثمان 

در اداره امور واليتهايشان اثبات كردند، بسياري از شهرها بدست آنان فتح گرديد و با رعيت 
كردند، بعضي از آنها قبالً در دوران ابوبكر و  خود به نيكي و عدالت رفتار مي

يان خويشاوندان از م � ي عثمان به شيوه � امير المؤمنين علي 2.فرماندار بودندبعمر
خود كساني را كه صالحيت، كفايت و توانايي داشتند به فرمانداري تعيين كرد كه فرزندان 

عبداهللا بن عباس، عبيداهللا بن عباس، قثم و تمام : عمويش عباس بودند و عبارت بودند از
  .فرزندان عباس و محمد بن ابوبكر كه پسر رضاعي او بود

كساني را به فرمانداري منصوب كردند  � ه عثمان و عليشود ك بعد از تحقيق معلوم مي 
كه به گمان غالب آنان داراي كفايت و مهارت كافي بودند و چنين نيست كه به خاطر 

بايست در انتخاب  اي بود كه مي خويشاوندي كسي را برتردانسته باشند، شرايط حاكم به گونه
به عمل آيد، زيرا عالوه بر مشكالت فرمانداران از حيث توانايي و امانتداري دقت زيادي 

  3.خوارج در زمان علي، هنوز فتوحات در سرزمينهاي شرقي استقرار نيافته بودند، 
بينيم كه از بين سي و شش فرماندار يازده  تأمل كنيم، مي � اگر در نسب فرمانداران علي

ان عباس بن نفر از انصار و هفت نفر از قريش بودند كه از قريشيها چهار نفر از فرزند
  :به صورت زير بود�4فرمانداران در دوران خالفت علي عبدالمطلب بودند، اسامي

  ).مدينه(سهل بن حنيف انصاري  - 1
  ).مدينه(تمام بن عباس بن عبدالمطلب  - 2
  ).مدينه(ابو ايوب انصاري  - 3
  ).مدينه(ابو قتاده انصاري  - 4
  ).مكه و طايف(قثم بن عباس بن عبدالمطلب  - 5
  ).بحرين(بن ابي سلمه  عمر - 6

                                           
 ۲۶۵و ن ک عثمان بن عفان صالبی ص ۷۵حقبة من التاريخ ص-١
 ۱/۴۱۷حتقيق مواقف الصحابه -٢
 ۱۲۹عصراخلالفة الراشده ص-٣
 ۱۲۹عصراخلالفة الراشده ص -٤
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  ).بحرين(قدامه بن عجالن انصاري  - 7
  ).بحرين(نعمان بن عجالن انصاري  - 8
  ).يمن و بحرين(عبيداهللا بن عباس  - 9

  ).فرمانده لشكر(سعيد بن سعد بن عباده انصاري  -10
  ).جزيره، سپس مصر(مالك اشتر  -11
  ).جزيره(شبيب بن عامر  -12
  ).يرهجز(كميل بن زياد نخعي  -13
  ).مصر(محمد بن ابي حذفه بن عتبه  -14
  ).مصر(قيس بن سعد بن عباده انصاري  -15
  ).مصر(محمد بن ابوبكر صديق  -16
  ).بصره(عثمان بن حنيف انصاري  -17
  ).بصره(عبداهللا بن عباس  -18
  ).بصره(ابواالسود الدؤلي  -19
  ).كوفه(هاني هوذه نخعي  -20
  ).كوفه(ابوموسي اشعري  -21
  ).كوفه(ابو مسعود بدري  -22
  ).كوفه(قزطه بن كعب انصاري  -23
  ).فارس(سهل بن حنيف انصاري  -24
  ).فارس(زياد بن ابي سفيان  -25
  ).اصطخر(منذر بن جارود  -26
  ).اصفهان(عمر بن سلمه  -27
  ).اصفهان(محمد بن سليم  -28
  ).خراسان( خليد بن قره تميمي -29
  ).سانخرا(عبدالرّحمن بن أبزي  -30
  ).خراسان(جعده بن هبيره بن ابي وهب  -31
  ).سجستان(عبدالرحمن بن جزء طائي  -32
  ).سجستان(ربعي بن كأس عنبري  -33
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  ).همدان(جرير بن عبداهللا بجلي  -34
  ).آذربايجان(اشعث بن قيس كندي  -35
  ).آذربايجان(سعيد بن سريه خزاعي  -36
  ).اهواز(خريت بن راشد ناجي  -37
  ).اهواز(ه بن هبيره شيباني مصقل -38
  ).ري( يزيد بن حجيه تميمي -39
  ).مدائن(سعد بن مسعود ثقفي  -40
  1).سند(حارث بن مره عبدي  -41

دو خليفه راشد بودند كه مقتدا و الگوي مسلمانان هستند و كارهايشان بعثمان و علي
و شيوه را براي اين سنّت  � سوابق قانوني درخشاني در اين امت است، همان طور كه عمر

كرد، عثمان  آيند بنا نهاد كه از دادن پست به خويشاوندانش پرهيز مي كساني كه بعد از او مي
و علي پست دادن به خويشاوندان را در صورت داشتن صالحيت براي مسلمين بعدي بنا 

  2.نهادند

وي رهنمودهاي خود و بر فرمانداران �نظارت علي : مدو  
و اوضاع آنها را جستجو و  ،مراقبت از فرماندارانش بود � ين عليروش نظارت امير المؤمن

كرد،  كرد و در اين راه از چند شيوه استفاده مي ، در مورد آنها سؤال مي كرد پي گيري مي
فرستاد، ودرباره آنها از مردم سئوال  يكي اينكه بازرسان خود را نزد فرمانداران مي

داد كه  پرسيد و به آنها دستور مي مورد يكديگر ميپرسيدند و گاهي از فرمانداران در  مي
كسي را به جانشيني خود : امور يكديگر را بررسي نمايند، ايشان به كعب بن مالك نوشت

برو و درمورد فرمانداران ) کورة السواد(تعيين كن و همراه با گروهي از ياران خود به سرزمين 
   3.ي كنمن پرس و جو كرده و عملكرد و رفتارشان را بررس

بازرساني داشت كه از واليتها گزارشهاي سرّي و محرمانه را براي ايشان  � همچنين علي
، گاهي مراقبها از 1دانستند  فرستادند و فرمانداران كار و مأموريت اين بازرسان را نمي مي

                                           
 ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰عصراخلالفة الراشده ص -١
 ۳۶۵عثمان بن عفان صالبی ص ۴/۱۶۷۵الساس فی السنة و فقهها سعيد حوی  -٢
 ۲/۲۰۴تاريخ يعقوبی  -٣
 ۲/۳۳الوالية علی البلدان  -١
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د كارمندان فرماندار و گاهي افراد ناشناخته ديگر و يا افراد مقيم در حوزه فرمانداري بودن
رفتند،  دادند، گاهي كساني بودند كه از واليتي به واليت ديگري مي اين كار را انجام مي كه

رسيد،  داد كه گزارشهاي سرّي به او مي نوشت نشان مي اين فرماندارن مي هايي كه علي به نامه
 شد تا بعضي از فرمانداران شايد دخالت بعضي افراد بين اميرالمؤمنين وفرماندارانش سبب مي

پست و كار خود را ترك كنند، مانند دخالت اشتر بين علي و جرير بن عبداهللا بجلي و 
  1. و مصقله بن هبيره � دخالت بعضي مردم بين علي

شد باز گذارده  يكي از فرماندارانش تقديم مي  عليه راه را براي هر شكايتي كه بر � علي
من به آنان فرمان نداده ام ! بار خدايا: تگف رسيد مي بود و اگر شكايتي از فرمانداران به او مي

يكي از فرماندارانش شكايت  كه از  هنگامي 2.كه بر بندگانت ستم كنند يا حق تو را رها كنند
  3.كردند و اتهام ثابت گرديد، او را با تازيانه زدن و زنداني نمودن ادب نمود

يك بار   گونه كهكرد، همان همواره فرماندارانش را نصيحت مي �اميرالمؤمنين علي
اي از فرمانداران را نصيحت كرد، از جمله قيس بن سعد كه وقتي به فرمانداري مصر  مجموعه

در حالي به مصر برو كه لشكري همراهت باشد، «: منصوب كرد او را چنين نصيحت نمود
شود و دوست و ياورت بيشتر قدرت  چون همراهي لشكر با تو سبب هراس بيشتردشمن مي

گاه وارد مصر شدي با نيكوكار نيكي كن و با بدكار به سختي رفتار نما و با  پس هرگيرد،  مي
  4.»عام و خاص مهربان باش، زيرا مهرباني نيكي است

به حق خراج و  «: هايش اين است اندرزهاي ايشان به قيس بن سعد در يكي از نامه از جمله
آنچه خدا به تو آموخته به ديگران ماليات بگير، با رفتاري منصفانه به لشكرت نيكويي كن و 

   5.»ياد بده
فرستاد مشتمل بر پندها و  هايي كه براي تعيين فرمانداران به شهرها مي بعضي از نامه

به محمد بن ابوبكر در واليت مصر نوشت و  � اي كه علي رهنمودها هستند، از آن جمله نامه

                                           
 ۶۰۱، ۵/۶۰۰تاريخ طربی  -١
 ۲۸/۱۵۱الفتاوی  -٢
 .به نقل از الکامل ابن اثري ۲/۳۴ية علی البلدان الوال-٣
  ۲/۳۶الوالية علی البلدان -٤
 ۲/۳۶الوالية علی البلدان  -٥
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يي براي عموم مردم و خود فرماندار وي آن را براي مردم قرائت كرد، اين نامه حاوي اندرزها
  1.بود

ارتباطهاي متعددي بين علي و فرماندارانش به صورت نامه نگاري، شفاهي و ارتباط 
مستقيم برقرار بود، وقتي اين فرمانداران براي ديدار اميرالمؤمنين يا براي مشاركت در جنگ 

نقل شد كه در موسم حج با با خوارج به كوفه آمدند با آنها گفتگو كرد، از اميرالمؤمنين 
فرد  �كردند، علي كرد آنگونه كه خلفاي سابق چنين مي فرماندارانش ارتباط برقرار مي

فرستاد، چنان كه فرزندان عباس و غيره را  مورد اعتمادي را به عنوان نايب خود به حج مي
ارتباط  � ليفرستاد، فرمانداران حوزه شرق بيشتر از همه فرمانداران با ع براي اين كار مي

هايي از حوزه فرمانداري آنان همواره با  داشتند، چون آنها به كوفه نزديك بودند و هيئت
بسياري اوقات فرمانهايي به صورت اندرز و نصيحت  � و علي. كوفه در رفت و آمد بودند

داد، برخي از اين فرمانها به  كرد كه براي فرمانداران روش كار را توضيح مي صادر مي
هاي اميرالمؤمنين به فرماندارانش  شد، در يكي از نامه كتبي و بعضي شفاهي صادر ميصورت 

شما خزانه داران حاكم، وكالي امت و نمايندگان ائمه هستيد، هيچ كس را از «: آمده است
گيريد لباس زمستاني و تابستاني و  رسيدن به نيازش باز نداريد، وقتي خراج و ماليات مي

اي را كه دارند از آنها  كنند را از آنها نگيريد، برده كه با آن كار ميهمچنين چارپاياني 
نگيريد و به خاطر يك درهم كسي را شالق نزنيد، به مال فرد نمازگزار يا كسي كه با 

  2.»مسلمين پيمان صلح بسته دست درازي نكنيد
اندار به آن فرم � يكي از دهقانان نزد علي آمد و از فرماندار او شكايت كرد، علي

، با آنان »اند دهقانان شهر تو از سخت گيري و درشت خويي تو شكايت كرده«: نوشت
رفتاري ميانه داشته باش، سختي را با نرم خويي و مهرباني آميخته كن، نه آنان را كامالً از 
خود دور كن و نه بيش از حد آنان را به خود نزديك نما، چون مشرك هستند و صالحيت 

اند نبايد رانده شوند و مورد  ا ندارند و از سويي چون عهد و پيمان صلح بستهنزديكي به تو ر
   3.»ستم قرار گيرند

  �صالحيتهاي داده شده به فرمانداران در دوران علي: سوم

                                           
 ۱۵۶تراث اخللفاء الراشدين ص-١
 ۲/۱۵۵ج البالغة  -٢
 .پيشني -٣
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ورزيد، بلكه اصل نزد او  از اينكه همه قدرت در دست يك نفر باشد اباء مي � امير المؤمنين
عباس را به فرمانداري بصره منصوب كرد و  ود، ايشان ابنتوزيع قدرت و تعيين صالحيتها ب

اين امر بسنده  زياد را به عنوان مسئول جمع آوري ماليات و بيت المال مشخص كرد و تنها به
، 1عباس دستور داد كه به سخنان ابن زياد گوش كند و از او اطاعت نمايد،  ننمود، بلكه به ابن

كند  عباس اطاعت مي در چهارچوب فرمانداري از ابن اين روش اوج كنترل اداري است، زياد
وي براي امور . نمايد عباس در چهارچوب كار بيت المال و خراج از او اطاعت مي و ابن

  2.قضايي ابو األسود دؤلي را منصوب كرد
توانيم صالحيتهاي داده شده به  اي كه امير المؤمنين به مالك اشتر نوشت مي با بررسي نامه

كوشيم اين تصوير را واضح تر كنيم و به تفصيل آن را  را مالحظه كنيم، ما مي فرمانداران
  :ارائه دهيم

  تعيين وزراء -1
وزيران بد و شرور تو كساني هستند كه «: فرمايد اش به مالك اشتر مي امير المؤمنين در نامه

تواند محرم و  ياند، هر كس با افراد شرور مشاركت داشته باشد نم قبالً وزير افراد شرور بوده
رازدار تو قرار گيرد، زيرا آنان همكار و برادر ستمگران هستند، تو به جاي آنها افراد بهتري 
را مي تواني پيدا كني كه فكر و قدرت اجرايي همچون آنان را دارند كه با ستمگر در 

ري ، بهتر تو را يا اند، چنين كساني بهترند ستمش و با گناهكار درگناهش همكاري نكرده
  .»نمايند كرده و با تو مهربان تر خواهند بود و كمتر به كساني ديگر غير از تو توجه مي

اند نقاط و حقايق ذيل را متذكر  در اين متن كه امير المؤمنين به صورت اندرز بيان كرده
  :شده است
  .باشد تعيين وزيران در صالحيت والي و فرماندار مي - الف 

  .كند الي وزيرانش را انتخاب ميشرايطي كه به موجب آن و -ب 
  .طريقه تعامل و روابط دو جانبه والي و وزير - ج 
  .ي وزير وظيفه -د 

                                           
 ۵/۵۸۰تاريخ طربی  -١
 ۲۰۰تاريخ خليفه بن خياط ص -٢
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امير المؤمنين تعداد وزرا را ذكر نكرده و فقط لفظ جمع را به كار برده است، از اين 
، چون تواند معاون و همكار داشته باشد ي نياز مي اندازه آيد كه فرماندار به عبارت چنين بر مي

كار وزير اين است كه با فرماندار در كارهايش همكاري نمايد، امير المؤمنين شرايطي را 
كند از جمله اينكه وزير درگذشته نبايد وزير فرمانداران شرور بوده باشد،  مشخص مي

فرماندار از بين مجموع وزرا يك وزير را به عنوان معاون خود در پيشبرد كارها انتخاب نمايد 
بايد كسي را ترجيح «: فرمايد انتخاب بر اساس اين گفته از امير المؤمنين باشد كه ميو اين 

  .»دهي كه براي گفتن سخن حق، توانايي بيشتري از ديگران داشته باشد
قرار دارد و تعيين جزئيات اين دايره، به عهده » همكاري«ي  وظايف وزيران در دايره

كند و ارتباط وزيران  وظايف وزرا را مشخص ميفرماندار است كه بر حسب نيازي كه دارد 
  .با فرماندار به صورت مستقيم خواهد بود

  تشكيل مجالس شوري -2
بايد به كمك علماء و فرزانگان كه اهل حل و عقد هستند مجالس شورا تشكيل شوند، در 

و  با علما زياد به بحث و تبادل نظر بپرداز و براي تثبيت«: اين خصوص اين متن آمده است
در اين نص بر جمع  1»سامان يافتن اوضاع سرزمين خود با فرزانگان بحث و تبادل نظر كن

تواند خود اين  آوري علماء و فرزانگان در مجالس مشورتي تأكيد شده است، فرماندار مي
توان از طريق مردم هم اين افراد انتخاب شوند، امير المؤمنين  افراد را انتخاب كند، مي

اين مجالس را مشخص نكرده است، بلكه تنها به همين بسنده نموده كه از چگونگي تشكيل 
  .فرماندارش خواسته است كه بيشتر با علما و فرزانگان به بحث و تبادل نظر بپردازد

اما اينكه آنها چگونه جمع آوري شوند؟ آيا حاكم آنها را فرا بخواند يا از سوي مردم 
المؤمنين آن را به طور قطع مشخص نكرده است، بلكه انتخاب شوند؟ اين امري است كه امير 

شوند واگذار كرده است كه بر حسب  آن را به شرايطي كه در چهارچوب آن تعيين مي
اين مجلس بررسي و تعيين  كنند، اما وظيفه شرايط، فرماندار يا مردم آنها را انتخاب مي

  :سياستهاي كلّي در خصوص دو چيز است
  .ب بهبودي و سامان يافتن شده استتثبيت آنچه موج - ألف 

  .برپا داشتن آنچه كه مايه سامان يافتن اوضاع مردم است از سوي فرماندار -ب 

                                           
 ۶۱۰ص، شرح حممد عبده، ج البالغة -١
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اين يعني ترسيم اصول كّلي براي همه آنچه كه مربوط به اصالح اوضاع شهرها ومردم 
ات به است، خواه در مورد مصرف بيت المال يا تعيين اداريها باشد، يا مربوط به ارائه خدم

اصناف از قبيل تاجران، صنعتگران و كشاورزان باشد، اين مجلس بيشتر به مجالس محلي 
   1.شوند كنند برپا مي شباهت دارد كه در دولتهايي كه بر اساس تمركز دارايي حكومت مي

با افراد «: كند در نصي ديگر امير المؤمنين صفات اين مستشاران و معاونان را بيان مي
هاي خوب و داراي سوابق نيكو ارتباط تنگاتنگي داشته باش و بعد  يب و خانوادهشرافتمند، نج

از آنها به افراد دلير و سخاوتمند و بزرگوار خود را نزديك كن، چون آنها داراي بزرگواري 
  2.»و خوبي هستند

اهميت اهتمام ورزيدن به آنها و بررسي امورشان را گوشزد  �امير المؤمنين علي
اوضاع و احوال آنان را بررسي كن چنانكه پدر و مادر اوضاع «: فرمايد ينمايد و م مي

اي  دهند، نبايد در مدت قدرتي كه به آنها داده فرزندانشان را مورد بررسي و جستجو قرار مي
هر چند آن لطف ناچيز . اي هرگز ناچيز مدان چيزي به دست بيايد و لطفي را كه به آنها كرده

شود تا آنها خيرخواه تو باشند و به تو گمان نيك داشته  سبب ميواندك باشد، زيرا لطف 
باشند، مبادا با تكيه به امور بزرگ كارهاي كوچك آنها را فراموش كني، چون كوچكترين 

توانند از  برند و لطف بزرگ تو چيزي است كه آنها نمي لطفي كه به آنها بكني از آن سود مي
   3.آن بي نياز باشند

  و تجهيز آنتشكيل لشكر  -3
بايد از تمام لشكر كساني نزد تو باشند كه «: به مالك اشتر نخعي فرمود �امير المؤمنين علي

ي ايشان را فراهم كن  نمايند، مخارج و نيازمنديهاي آنان و خانواده به لشكر بيشتر كمك مي
ب ي خاطر آنها فقط جهاد با دشمنان باشد، چون مهرباني تو نسبت به آنان سب تا دغدغه

   4.»گردد عطوفت قلب آنان نسبت به تو مي
  :شود  از اين متن امور ذيل برداشت مي

                                           
 ۱۶۱والنظام االداری عند االمام علی ص االدارة -١
 ۶۱۲ج البالغة شرح حممد عبده ص -٢
 ۶۱۳ج البالغة شرح حممد عبده ص -٣
 منبع سابق -٤
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  .براي دفاع از واليت بايد وجود داشته باشد قدرت نظامي - الف 
تشكيل اين نيرو و آماده كردن آن وظيفه فرماندار است و هزينه آن از بيت المال  -ب 

  .شود پرداخت مي
فرماندار است، شرايطي هست كه حاكم به مقتضاي آن تعيين سران ارتش از وظايف  -ج 

كند، پس بايد سران ارتش مورد توجه و اهميت قرار گيرند  سران لشكر و ارتش را تعيين مي
و مهرباني به آنان، آنها را شيفته تو  1تا دغدغه خاطر آنها فقط جهاد با دشمن باشد 

  2.گرداند مي

  حترسيم سياست خارجي در زمينه جنگ و صل -4
گاه دشمنت تو را به صلح  هر«: فرمايد به فرماندارش مالك اشتر مي �اميرالمؤمنين علي

ي او را رد مكن، زيرا صلح سبب  فراخواند، به شرطي كه خشنودي خدا در آن باشد خواسته
شود تا سربازانت استراحت كنند و همچنين خاطر تو را آسوده و شهر را در امنيت قرار  مي
د از صلح از دشمن دوري كن، چون ممكن است خود را به شما نزديك كرده دهد، اما بع مي

تا از غفلت شما سوء استفاده كند، پس آماده باش و در اين خصوص حسن ظن بي جا را 
نداشته باش، اگر بين تو و دشمن پيماني بسته شد به آن وفادار باش، چون در ميان فرايض 

دهند، حتي مشركين به پيمانهاي  عهد اهميت نميالهي مردم به هيچ چيزي همچون وفاي به 
بنابراين عهد شكني مكن . بودند خود وفادار بودند زيرا عواقب عهدشكني را تجربه كرده

نمايند، خداوند پيمان و  چون فقط افراد جاهل و بدبخت هستند كه اقدام به نافرماني خدا مي
نان قرار داده است، پس پيمان شكني ي امنيت بندگان و پناهگاهي براي آرامش آ عهد را مايه

پيماني نبند كه موجب بهانه باشد و به ناحق قراردادهاي صلح را لغو  3.و خيانت درست نيست
مكن، زيرا تحمل سختي بهتر از عهد شكني است، پس به حساب دنيا آخرت را از دست 

   4.»مده
  :دهد اين متن حاكم كارهاي ذيل را انجام مي با استناد به

  .تن پيمان صلح با دولتها و ملتهاي همسايهبس - 1

                                           
 ۲۶۵االدارة والنظام االداری عند االمام علی ص -١
 ۶۱۳ج البالغة شرح حممد عبده ص -٢
  ۶۲۷ج البالغة ص-٣
 .منبع پيشني-٤
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آمادگي براي جنگ و آماده باش احتياطي در صورت نياز، براي اين دو كار جزئياتي  - 2
   1.شود ها، هيئتها، ديدارهاي دوجانبه و مذاكرات انجام مي از قبيل تبادل نامه

كه هر  وفاي به عهد و پيمان يكي از قاعدهها و اصول اساسي دين اسالم است - 3
همانطور كه وفاداري به پيمانها و قراردادها از ديدگاه امير  2مسلماني بايد به آن پايبند باشد، 

ايشان بصورت عملي وفاداري به  المؤمنين علي فقط يك تئوري نوشته روي كاغذ نبود، بلكه
داد، خداوند از عهد شكني و سوگند شكني در بسياري از آيات  عهد و پيمان را نشان مي

  :فرمايد قرآني نهي كرده و مي
 m�i� h� g� f� e� d� c� b� a� `� _� ~� }

�r�q�p�o�n��m�lk�jl )91/نحل(  
و سوگندها را پس از  وفا كنيد هرگاه كه بستيد) بنديد كه با همديگر مي(به پيمان خدا 

بر معامله (نشكنيد، در حالي كه خداي را آگاه و گواه ) آنها با قَسمِ به نام و ذات خدا(تأكيد 
و پاداش (كنيد  د آنچه را كه ميدان گمان خدا مي بي. ايد خود گرفته) وفاي به عهدو 

��m: فرمايد و مي ).دهد كردارتان را مي ²�±�°�¯� ®� ¬«�ªl�
  )34/اسراء(

شما روز (وفا كنيد، چرا كه از ) ايد خود كه با خدا يا مردم بسته(و به عهد و پيمان (
  .)شود يعهد و پيمان پرسيده م) رستاخيز درباره

  حفاظت از امنيت داخلي -5
يكي از فرماندارانش  با اتخاذ سياستهاي سالم بايد امنيت داخلي را تأمين كرد، امير المؤمنين به

با آنان با نرم ... اند دهقانهاي شهر تو از سنگدلي و درشت خوئي تو شكايت كرده«: نويسد مي
نان را نه زياد از خود بران و نه خيلي خويي و مهرباني آميخته با مقداري سختي رفتار كن و آ

، اين سياست براي تأمين امنيت داخلي است و اگر مشكلي پيش آمد 3» به خود نزديك كن
هاي مسالمت آميز مشكل را حل  كرد، بايد حاكم با استفاده از شيوه كه امنيت را مخدوش مي

                                           
 ۲۵۶ری عند االمام علی صاالدارة والنظام االدا-١
 ۳۲۹فی صلح احلديبيه ص منهج االعالم االسالمی -٢
 .به نقل از شرح ج البالغة ۳۷/۲الوالية علی البلدان  -٣
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ي خود به مالك اشتر  ، امير المؤمنين در نامه1كند و از به كار گرفتن قدرت بپرهيزيد 
هرگز قدرت و حكومت خود را با ريختن خون ناحق تقويت مكن، زيرا در : فرمايد مي

   2.كند حقيقت ريختن خون قدرت را ضعيف و بلكه نابود مي

  تشكيل دستگاه قضايي در فرمانداري -6
خاب كن، فرمايد بهترين افراد را براي داوري و قضاوت بين مردم انت مي �امير المؤمنين علي

كنند و كمتر در قضاوت دچار  آنانكه به هنگام داوري به سبب دعواي طرفين لجاجت نمي
گردند،  اشتباه خود پي ببرند بالفاصله به حق باز مي شوند و اگر بعد از قضاوت به اشتباه مي

 كنند، كمتر نمايند، از همه بيشتر به داليل استناد مي كنند، با دقت داوري مي طمع ورزي نمي
آيند، براي روشن شدن امور از همه بردبارترند، به هنگام  از مراجعه دادخواه به ستوه مي

كند و  قضاوت از همه قاطع ترند، كساني كه ستايشهاي بي جا و زياد آنان را سبك سر نمي
د و از ربوده ناشرده كن تا به مردم نيازي نداشته بنيازهاي قاضي را برآو... خورند فريب نمي

   3.اين مسأله بينداز از سوي مردم ايمن باشي، پس نگاه عميقي بهشدن او 
  :آيد از متن مذكور چنين بر مي

  .وظايف حاكم است ءتعيين قاضي جز - الف 
  .حاكم بايد در انتخاب قاضي بشرايط قاطعي پايبند باشد -ب 
  4.شندحاكم بايد كامالًً به ُقضات رسيدگي كند تا آنها به ديگران نيازي نداشته با - ج 

  هاي مالي هزينه -7
باشند، اين در  ي فرمانداري، اموال زكات، غنيمتها و مالياتها مي ها در حوزه منبع تأميني هزينه

شوند و كسي بايد در بيت المال مسئول نظارت و ثبت ورود  آمدها به بيت المال سپرده مي
در تمركز  قش مهميبيت المال ن. ها و دخل و خرجها باشد درآمدهاي رسيده و خروج هزينه

شوند ابتدا براي كارهاي حوزه فرمانداري،  زدائي دارد، اموالي كه در بيت المال انباشته مي
شوند و آنچه  براي كارمندان و كاركنان، قضات، نيازمندان، آباداني و ديگر نيازها خرج مي

ري شمرده باقي بماند به پايتخت خالفت فرستاده خواهد شد، بيت المال قلب حوزه فرماندا

                                           
 ۲۵۷االدارة والنظام االداری عند االمام علی ص -١
 ۶۲۷شرح ج البالغة ص -٢
  ٦١٥شرح ج البالغه ص  -٣

 ۲۵۸االدارة والنظام االداری ص ٤-
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 �اميرالمؤمنين علي 1نمايد،  شود كه خون را در رگهاي دستگاههاي كاري تزريق مي مي
آورد نگاه كن و آن را براي افراد  به اموالي كه خداوند آن را نزد تو گرد مي: گويد مي

، منبع بخشي از اين اموال ماليات است كه نخستين منبع 2مند و گرسنگان خرج كن  عائله
رود و مازاد بر هزينه كارمندان بين فقرا و مستمندان توزيع  كارمندان به شمار مي تأمين حقوق

. ي ماليات و اهل آن هستند مردم همه نيازمند سفره: فرمايد گردد، اميرالمؤمنين علي مي مي
آنچه : منظور از مردم همه كارمندان و مجاهدان است كه امير المؤمنين در مورد آنان ميگويد

به آباداني زمين اشاره كرده و  �امير المؤمنين. دارد ماليات است پا برجا ميلشكريان را 
نگاه شما بايد بيشتر به آباداني زمين باشد نه به گرفتن خراج، چون خراج و ماليات : گويد مي

آيد، هر كس از زمين مخروبه خراج و ماليات بخواهد  جز با آباد شدن زمين بدست نمي
  3.كند نابود مي راشهرها را ويران و مردم 

توان ازآن براي تأمين  اي را بوجود خواهد آورد كه مي آباداني زمين منابع مالي تازه
هاي مختلف استفاده كرد، اين درآمدها مستقل از دستگاههاي مركزي هستند، آنچه از  هزينه

مير ا. شود هاي واليتها اضافه باشد به دستگاههاي مركزي داده مي اين در آمدها از هزينه
اينجا هستند تقسيم  مازاد آن را نزد ما بفرست تا آن را ميان كساني كه«: فرمايد مي �المؤمنين

  4.»كنيم
ها در واليت تعمير و آباد كردن نهرها و قناتهاست، امير المؤمنين  يكي از مهمترين هزينه

نها در سرزمين آ: اند مرداني از اهل ذمه گفته«: به قرضه بن كعب انصاري نوشت �علي
اي خشكيده و زير خاك مدفون گشته است، مسلمين بايد آن را براي آنها آباد  رودخانه

كنند، شما و آنها آن را بررسي كنيد و سپس نهر را درست و آباد كن، سوگند كه اگر آنها 
تر است از اينكه آنجا را ترك كنند و ناتوان باشند و در اداي  آباد كنند برايم خوشايند

   5.»به مصلحت شهرهاست كوتاهي ورزند، والسالماي كه  وظيفه
  

                                           
 ۲۶۲الدارة والنظام صا -١
 ۶۴۷شرح ج البالغة ص-٢
 ۶۱۷شرح ج البالغة ص -٣
 ۲۵۸االدارة والنظام ص  ۶۱۸پيشني  -٤
 ۲/۳۷الوالية علی البلدان ، ۲/۲۰۳تاريخ يعقوبی -٥
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  از آنها گيريو پي، كارگزاران تابع فرمانداران -8
سپس به امور عامالن و كاركنان خود بنگر و به طور «: فرمايد مي �امير المؤمنين علي

رويي و ترجيح بدون دليل به آنها كار مده، چون  آزمايشي به آنها كار بسپار، و از روي كم
ي ستم و خيانت است و به دنبال افراد با تجربه و حيادار برو، كساني كه از  ن كار ريشهاي

ايشان در ايمان به اسالم  هاي صالح و نيكو هستند و در اسالم سابقه دارند و خانواده خانواده
اند، چون چنين كساني رفتار و اخالق بهتري دارند و اهداف نيكوتري دنبال  سبقت گرفته

انديشند، سپس روزي  دوزند و بيشتر به عواقب امور مي كمتر به مطامع چشم ميكنند،  مي
شود آنان به اصالح خود بپردازند و از آنچه در  فراوان به آنان بده، چون اين امر سبب مي

دسترس آنها قرار دارد بي نياز شوند، اگر با فرمانت مخالفت ورزند يا به تو خيانت كنند 
س كارهايشان را بررسي كن و مراقبان صادق و وفادار را بر آنها عذري نخواهند داشت، سپ

بگمار، چون وقتي آنها بدانند كه به طور سري مراقب كارهايشان هستي اين امر باعث 
رفتار كنند، اگر يكي از آنها دست خيانت دراز  شود تا امانتدار، باشند و با مردم به نرمي مي

خواهند داد و نيازي به شاهد و گواه نيست، آنگاه تو او  نمايد همه مراقبان تو عليه او شهادت
دهي، او رابه عنوان خائن  كني و او را در مقام ذلّت و خواري قرار مي را مجازات و تنبيه مي

   1.»آويزي كني و ننگ تهمت را به گردنش مي معرفي مي
ها و مسئوالن جمع  در اينجا امير المؤمنين از كارمندان فرمانداران، نگهبانان شهرها و قريه

گويد، آنها مسئوليت بزرگي به دوشت دارند، چون كارشان به طور  آوري زكات سخن مي
مستقيم با مردم مرتبط است، در اين متن اهميت اين افراد در دستگاه اداري به وضوح آشكار 

 شود، زيرا اين افراد نماينده قدرت اجرايي هستند، پس بايد نيازهاي خودشان برآورده مي
به اهميت  �و امير المؤمنين علي 2شود تا به اموال و حقوق ديگران چشم طمع ندوزند، 

كند، اين مراقبان بايد از  مراقباني كه مراقب ادارات، بخشها و بيت المال هستند اشاره مي
ان كامالً از سوي حاكم تعيين گردند و با او در ارتباط باشند، شرايطي هست كه بايد بازرس

  :ر باشندآن برخوردا
  

                                           
 ۶۱۶شرح ج البالغة ص-١
 ۲۶۶االدارة والنظام االداری ص -٢
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  .بايد راستگو باشند تا گزارشهاي آنان واقعي و راست باشند - الف 

بايد افرادي وفادار باشند تا هدفي جز حمايت از دولت نداشته باشند، بعد از آنكه  - ب 
گزارش مراقبان به حاكم رسيد بايد با دقت كامل محتواي گزارشها را ثابت كند و با پرهيز از 

اين است كه مراقب   افراد حكم كند، از جمله كارهاي اين دستگاه شتاب و عجله در مورد
بازرگانان، تاجران و صنعتگران باشند تا اجناس را احتكار نكنند و مردم را دچار ضرر و زيان 

اينكه  اشتر در اين بند گفته است اشاره دارد به اش به نگردانند، آنچه امير المؤمنين در نامه
ه اوضاع مردم را به طور مستقيم زير نظر داشته و آن را مورد دولت خالفت راشده هموار

اين امر اهميت  داد تا كم و كاستيهاي افراد و گروهها مشخص گردند، به بررسي قرار مي
بيان  صاند و اين يك اصل قرآني است كه خداوند متعال آنر ا از زبان پيامبرش سليمان داده

  :فرمايد كرده و مي
�mµ� �́³�²�±�°� �̄®�¬��¼�»�º�¹�¸�¶

�Ä�Ã�Â�Á�À��¿�¾�½l )21-20/نمل.(  
چرا شانه به سر را : سليمان از لشكر پرندگان سان ديد و جوياي حال آنها شد و گفت«
يا اينكه از جمله غائبان است؟ حتماً او را كيفر سختي ) آيا او در ميان شما نيست؟(بينم؟  نمي

  . »براي من دليل روشني آشكار كند اينكه بايد برم و يا خواهم داد و يا او را سر مي
بررسي و جستجوي اوضاع پرندگان، اين بر حسب توجهي است كه بايد به امور خالفت 
شود و بايد به هر بخش از آن توجه داشت به خصوص ضعيفان بايد زير نظر باشند، ترديدي 

ياز دارد، سليمان ها، انجمنها و دستگاههايي ن نيست كه رهبر براي انجام اين امر مهم به مؤسسه
داد، به خصوص وقتي مورد مشكوكي را  به جستجوي اوضاع لشكر و كاركنان اهميت مي

m��³�²�±�°: وقتي هدهد را نديد، بالفاصله پرسيد صكرد، بنابراين سليمان مشاهده مي
´�l�:1پرسيد بينم؟ يعني او غايب است؟ گويا از سالمتيش مي چرا هد هد را نمي ،

يا از جمله غائبان است، سؤال ديگري است كه بعد ��m�¸�¶�µ�¹l: سپس گفت

                                           
 ۲۴/۱۸۹رازی  -١
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از آن كه اظهار مهرباني كرد، سپس سليمان خواست بفهمد كه او درباره غايب فقط از روي 
  .بسيار جدي و سختگير خواهد بود1پرسد، بلكه اگر غيبتش بدون عذر باشد مهرباني نمي

امير . هيم قرآن كريم استبنابراين دوران خالفت راشده تطبيق و اجراي عملي مفا
نمايد، دستگاههايي كه  به اهميت دستگاههاي امنيتي دولت اسالم اشاره مي �المؤمنين علي

دارد تا اين اخبار و اطالعات  نهايت تالش را براي جمع آوري اخبار و اطالعات مبذول مي
كار گرفته براي خدمت به دين، نشر مبادي و ارزشهاي واال و اهداف و آرمانهاي عالي به 

هاي فساد را در دستگاههاي متعددي كه نظام حكومتها بر آن استوار است  شوند، و ريشه
  .بخشكاند

  اصناف و قشرهاي جامعه -9
يكديگرند،  بدان كه رعيت و مردم قشرهاي مختلف پيوسته به«: فرمايد امير المؤمنين علي مي

از يكديگر بي نياز باشند، بعضي توانند  يابد و نمي هيچ بخشي جز با بخش ديگر سامان نمي
لشكريان خدا هستند و بعضي نويسندگان عموم يا خصوص هستند، بعضي قاضيان عادل و 

گيرند و  بعضي كاركناني منصف و مهرباناند، بعضي ماليات و خراج را از ذميها و مسلمين مي
باشند و  تمند ميبعضي تاجر و برخي صنعتگرند، بعضي طبقه پايين جامعه و افراد نيازمند و مس

ي هر يك را در كتاب خود يا در سنّت پيامبرش بيان داشته  خداوند سهميه و حق و بهره
و طبقات برپا «: گويد تا اينكه مي.... »است، اين عهدنامه خداست كه نزد ما محفوظ است

نمايند و رفاه را  را ياري و كمك مي 2ايستند مگر با تاجران و صاحبان صنعت كه آنها نمي
، »كنند، سپس طبقه پايين كه نيازمندان و مستمندان هستند بايد كمك و ياري شوند تأمين مي

با تاجران و «: فرمايد كند كه با تاجران و صنعتگران به خوبي رفتار شود و مي بعد توصيه مي
صنعتگران به نيكي و خوبي رفتار كن، هم تاجراني كه مقيم هستند و هم تاجراني كه همراه 

روند و كسي كه با بدن و جسم خود خدمت رساني  شان از شهري به شهر ديگر ميكاالهاي
هاي منفعت و اسباب رفاه هستند، رفاه و آسايش و لوازم مورد نياز  كند، چون اينها وسيله مي

توانند براي رسيدن  را از دور و نزديك و از كوه و دشت و دمن و از جاههايي كه مردم نمي
آورند، اينها نردباني هستند كه خطر ندارد و  لوازم به آنجا بروند فراهم مياين نيازمنديها و  به

صلحي هستند كه غوغا و سر و صدا ندارند، اوضاع تاجران و صنعتگران در داخل شهر و در 

                                           
 ۲/۵۹۳احلکم التحاکم فی خطاب الوحی  -١
 ۶۱۱شرح ج البالغة ص -٢
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حواشي شهرها را بررسي كن، با وجود اين بدان بسياري از اينها تنگ چشم و بخيل هستند و 
نمايند، اين امر درب زيان  در خير و فروش به دلخواه خود عمل ميكنند،  منافع را احتكار مي

گشايد و عيبي است براي حكومت، بنابراين از احتكار جلوگيري كن،  را به روي عموم مي
احتكار را منع كرده و خريد و فروش بايد با موازين و معيارهاي منصفانه  صچون پيامبر

د ستم قرار نگيرند، هر كسي دست به احتكار زد انجام شود كه نه فروشنده و نه خريدار مور
پس از آن كه او را از كارش بازداشته بودي، او را تنبيه كن و مجازاتش كن اما در مجازات 

   1.»از حد فراتر نرو 
شويم كه تاجران از مهم ترين اقشار جامعه به شمار  متوجه مي �از كالم امير المؤمنين

م را به اهتمام ورزيدن به بازرگانان و زير نظر داشتن كارهايش بنابراين ايشان حكّا. آيند مي
بخل، احتكار و امثال ،   هاي منفي همچون تنگ چشمي كند، تا تاجران به جلوه راهنمايي مي

كند كه صنعتگران هم در معرض مشكالت و زيانهايي  آن مبتال نشوند و نيز راهنمايي مي
گيرند، بنابراين الزم است دستگاهي تشكيل شود  يهستند كه بازرگانان در معرض آن قرار م

يكي از اين اقشار  2كه به آنها توجه نمايد و آنان را در اتمام و انجام كارهايشان ياري دهد، 
آسيب پذير ماليات دهندگان هستند كه كشاورزان و چاه كنان هستند، آنها نيز نيازمند توجه 

ي براي رفع مشكالت اهل خراج و ماليات هاي و اهتمام ويژه هستند و الزم است كميته
يكي ديگر از اصناف جامعه . دهندگان تشكيل شود، چون اين راه رشد و آباداني زمين است

كنند  زندگي مي اهل ذمه هستند، يعني غير مسلماناني كه تحت حمايت دولت اسالمي اسالمي
رد بررسي قرار دهد و و مشغول كار هستند، دولت بايد به آنها توجه كند و امورشان را مو

  .3دستگاهي را تشكيل دهد كه امور اقتصادي و اجتماعي آنان را مورد بررسي قرار دهد
باشند، در اين طبقه  يكي از اقشار جامعه طبقه پايين مستمندان، نيازمندان و فقراء مي

د كنند، باي افرادي متكدي هستند و بعضي هم قناعت پيشه كرده دست نياز به كسي دراز نمي
آيند، پس دولت  نياز آنها بر آورده شود، يتيمان و سالخوردگان جزء همين طبقه به شمار مي

اين افراد از نظر اقتصادي و اجتماعي و آموزش توجه كاملي مبذول دارد،  مسئول است كه به
ي محروم وقت تعيين نمايد و خود مستقيماً اوضاع آنان را  حاكم بايد براي ديدار با اين طبقه

                                           
 ۶۲۰شرح ج البالغة ص -١
 ۲۶۳االدارة والنظام االداری ص -٢
 .پيشني -٣
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سي كند تا اينگونه احساس محروميت را از آنها دور نمايد و بايد زمينه را كامالً فراهم برر
   1.نمايد تا محرومين بتوانند به راحتي با حاكم سخن بگويند و درد دل كنند

  تربيت با مجازات و پاداش -10
اينصورت نبايد بدكار و نيكوكار نزد تو برابر باشند، چون در «: فرمود �امير المؤمنين علي

شوند و بدكاران بيشتر بدكاري را تمرين  نيكوكاران نسبت به انجام نيكي بي عالقه مي
اند برسان و بدان كه رفتار  كنند، و هر يك از اين دو گروه را به پاداش كاري كه كرده مي

نيكو با رعيت و دوركردن مشكالت از آنها و مجبور نكردنشان به انجام اموري كه در 
دهد حاكم نسبت به رعيت حسن ظن  ت، مهم ترين چيزي است كه نشان ميتوانشان نيس

دارد، بايد به رعيت حسن ظن داشته باشي زيرا حسن ظن خستگي و رنج بزرگي را از تو دور 
   2.»داند بايد بيشتر به او خوش بين باشي نمايد و كسي كه كار شما را نيك مي مي

هاي آن در  از آن سخن گفته و نشانه تربيت با مجازات و پاداش امري است كه قرآن
  :فرمايد داستان ذوالقرنين به وضوح آشكار است، چنان كه خداوند متعال مي

�m�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i

�e�d�c�b�a� �̀_~�}�|l )88- 87/كهف (  
اما كساني كه ستم كنند، آنان را مجازات خواهيم كرد، سپس : گفت) ذوالقرنين بديشان(

شوند و ايشان را به عذاب شديدي گرفتار  ر آخرت به سوي پروردگارشان برگردانده ميد
ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام دهند پاداش نيكو خواهند  خواهد كرد و اما كساني كه

  .كنيم اي در حق ايشان صادر مي دستور سهل و ساده) هم در دنيا(داشت و ما 
خالفت راشده تشويق نيكوكار بود، تا در نيكوكاري مصداق تربيت عملي در رهبري 

شد تا  كرد تا بيش از پيش نيكي كند، و اين تشويقها باعث مي بيفزايد و نيروي او را بيشتر مي
گرفت تا او  نيكوكار احساس كند كه مورد احترام و تقدير است، اينگونه دست بدكار را مي

نمود و  احسان و نيكي را در جامعه بيشتر مي را از كار بدش باز بيايد، خالفت راشده گستره
كرد و اين  هاي شرارت را بر اساس قانون پاداش مجازات تا آخرين حد تنگ مي دايره

  . است �رهنمود امير المؤمنين علي
  

                                           
 ۲۶۴االدارة والنظام االداری ص ١
 ۶۱۵ج البالغة ص ٢
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  و نقيبان در تثبيت نظام واليات 1نقش عرفا -11
ل خـدا دوازده نقيـب را از   مسلمانان نقيبان را در بيعت دوم عقبه شناختند، آن هنگام كه رسـو 

تعيين و سامان دهي  2.انصار بر قومشان تعيين كرد كه سه نفر از اوس و نه نفر از خزرج بودند
ايـن مـوارد    يافـت، از جملـه   در زمـان عمـر ادامـه    نقيبان و عرفا در سـپاههاي مختلـف اسـالمي   

كه در آنجـا كـه   سازماندهي مردم در نبرد قادسيه بدست سعد بن أبي وقاص بود، يعني جايي 
 -بودند و اميران سپاه و عرفا را انتخاب كرد و بر هر دسته ده نفري عريفـي  قبائل اجتماع كرده

شدند و  معين گماشت چنان كه در زمان رسول خدا نيز چنين افرادي تعيين مي -اي يا سردسته
ا افـراد  براي حمل پرچمه. ادامه داشت -داد كه حكومت به مردم مي -اين امر تا وقت مقرري

اي از مسلمانان را گماشت و سران گروههاي ده نفـري را از كسـاني برگزيـد كـه در      با سابقه
آيد كه نظام تقسيم مردم در  عمر بن خطاب اولين كسي به حساب مي. 3اسالم اعتباري داشتند

 شهرها را به طور عام پايه ريزي كرد، چه در زمان او در شهرها عرفا براي مردم تعيين شدند و
اين عريفها در مقابل والي مسئول قبائل و گروههاي مرتبط با خود براساس تقسيم بندي رايـج  

خليفـه  . نظام عرفا در طول دوران خالفت عثمان و علي برقرار بود 4.در آن وقت تقسيم شدند
 داد و آنان هم اين اموال را ميان كرد و اموال را به ميزان سهمشان به آنان مي نقيبان را جمع مي

فرمانـداران در اداره امـور مختلـف شـهري و      5.كردنـد  افراد تحت پوشـش خـود تقسـيم مـي    
كردند و آنان هـم در توزيـع امـوال اعطـايي بـر مـردم و در        واليات از عرفا استفاده مي نظامي

نظارت بر نظام داخلي واليات و پيگرد افراد خوانده شده براي محاكمه در دادگاه و كارهاي 
كردنـد و از   آنان مردم را در وقت نياز فـوراً بسـيج مـي   . كردند را كمك مي ديگر فرمانداران
همچنين كساني كه قرار بود نام آنها به ليست عطا شـوندگان اضـافه   . گرفتند آنها مشورت مي

بدين سان عرفا . كردند شود يا از آن حذف شود و در كارهايي ديگر اين نقيبان نقش ايفا مي

                                           
  مرتجم. ای از مردم مجع عريف و به معنی رئيس و مسئول دسته -١
  .٢/٤٤٣سريه ابن هشام -٢
  .٥/٨٧طربی؛ تاريخ ٢/١٠٦الوالية علی البلدان -٣
  .٢/١٠٦صبحی صاحل؛ الوالية علی البلدان، النظم اإلسالمية -٤
  .٢/١٠٦؛ الوالية علی البلدان٣٤٥ص، قاسم بن سالم، األموال -٥
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ايـن كـار    داران در اداره شهرها بودنـد، امـا ايـن افـراد غالبـاً تنهـا بـه       مهم ترين كارمندان فرمان
در تقسـيم بنـدي عرفـا و نقبـا در     . آمدنـد  پرداختند، بلكه فقط در وقت نياز به كمك مـي  نمي

بسياري از حاالت نوعي سازماندهي قبلي وجود داشت، زيرا تقسيم بندي در برخي از اوقـات  
عيت همچنان ادامه داشت تا اينكه تعداد افراد غير عربي كه به اين وض. براساس قبيله افراد بود

اين دليل اين  گرويدند رو به فزوني نهادند و شروع به سكونت در شهرها كردند و به اسالم مي
گرچه در زمان خلفاي راشـدين در بيشـتر اوقـات     1تقسيم بندي به تدريج رو به كاهش نهاد، 

اندهان بزرگ كـه بـر بخشـهاي معينـي از سـپاه رياسـت       برخي از فرم 2.به قوت خود باقي بود
كردند و بنـا بـه فرمـان امـراي سـرزمينهاي مختلـف،        داشتند از فرمانداران سرزمينها تبعيت مي

هم چنين در جنگهايي كه فرمانداران شركت داشتند و فرماندار خـود  . كردند اقدام به فتح مي
ودند و او را در سازماندهي سپاه و فرمانـدهي آن  ب امير سپاه بود اين افراد در كنار فرماندار مي

، -همـان فرمانـدار    -اميـر : ترتيب فرماندهي در اين جنگها به قرار زير بود 3.كردند كمك مي
ــل    ــران اعشــار، پرچمــداران، ســران قبائ ــاده ســازي، امي ــران آم ــين پيشــنهادات و  4.امي همچن

مردم به دست فرمانداران و يا ديگـر  هاي دسته جمعي مردم را اين عرفا به نيابت از  دادخواهي
رساندند و به نام آنان سخن گفته و از حقوقشـان در نـزد ايـن مسـئوالن دفـاع       افراد مسئول مي

  5.كردند مي

  سمفاهيم مديريتي در سيره علي بن ابي طالب: چهارم

  تأكيد بر عامل انساني -1
بعد، دهقانهاي مـردم شـهر تـو از    اما : يكي از كارداران خود نوشت اي به امير المؤمنين در نامه

پس إن شـاء اهللا  .... اند تندخويي، قساوت، تحقير و جفاكاريهاي تو درباره آنان شكايت كرده
را درهم آميز و با آنان گاه با شدت و گـاه بـا نـرمش رفتـار كـن،       در كار آنان درشتي و نرمي

ئيس و مسئول الزم است كه بـه  بنابراين بر ر 6.براي آنان نزديكي را با دور داشتن درهم بياميز

                                           
  .١/١٠٧الوالية علی البلدان -١
  .٢/١٠٧مهان -٢
  .٤١ص، زبيدی، احلياة اإلجتماعية و اإلقتصادية فی الکوفة -٣
  .٢/١٠٨علی البلدان تاريخ طربی به نقل از الوالية -٤
  .٢/١٠٨؛ الوالية علی البلدان٨٦، ٨٠، ٦١ص، فاروقی، العرافة و النقابة -٥
  .٥٣٩ص، ج البالغة -٦
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اوضاع رواني افراد تحت اداره و مديرت خود توجه داشته باشد و استراتژي مديريتي خـود را  
بر اساس اين واقعيت پايه ريزي كند و ميان ضـرورتها و اقتضـائات ايجـاد نظـم و مـديريت و      

تـوازن برقـرار    كننـد  ضرورتها و اقتضائات واقعيت حال كه حاالت انساني و رواني ايجاد مـي 
بنابراين خطاست كه تئوري مديريتي بر اساس قواعـد سـختگيرانه و ثـابتي پايـه ريـزي      . نمايد

شود كه در آن عامل انساني و تأثير شرايط و موقعيتها رعايت نشـود و انگـار كـه مـديريت و     
ايجاد نظم اداري براي هر مؤسسه، سازمان، جنبش، حـزب، جمعيـت و يـا باشـگاهي فـارغ و      

  1.آيد از تأثيرات خارجي و داخلي به حركت درمي بدور

  تخصص و دانايي محوري -2
و دانـا باشـد    ،يت اين امر كه فـرد مسـئول متخصـص   بر اهم �عليدر اين مورد اميرالمؤمنين 

تأكيد دارند و معتقدند كه اگر چنين خصوصيتي داشت اطاعـت از او واجـب و الزم اسـت و    
اطاعت شما از : گويند ايشان در اين مورد مي. باشد نمي در غير اين صورت اطاعت از او الزم

اما اگر جاهل  2.كسي كه به خاطر جاهل بودن وي در اطاعت از او معذور نيستيد واجب است
بود مردم تحت امر وي معذور هستند و اطاعت از فرد جاهل واجب نيست، زيرا چنين فـردي  

هـيچ مخلـوقي را بـا معصـيت خـالق      : نـد گوي نيـز مـي  . برد آنان را به سوي هالك و نيستي مي
و فرد نادان و ناآگاه عاقبت كارش بـه سـوي معصـيت و نافرمـاني از      3توان اطاعت كرد،  نمي

  4.خالق با انجام امر مخالف شرع است

  رابطه بين رئيس و افراد تحت امر -3
ن گيـرد، بلكـه مبنـاي ترسـيم آ     تعيين اين رابطه بر اساس سلسـله مراتـب اداري صـورت نمـي    

خود را  فرمانداراميرالمؤمنين علي وقتي كه . مصالح مشترك ميان رئيس افراد تحت امر است
برخي از امور است كه بايد مستقيماً آنها را مورد بررسي يا اجـرا  : روانه مصر كرد به او گفت

پاسـخ مسـائل كـارگزاران در آن موقـع كـه كاتبـان تـو نـاتوان باشـند،          : قرار بدهي، از جملـه 
اند و دستياران تـو در بـرآوردن آن نيازهـا دلهـره      نيازهاي مردم كه به تو ارجاع داده برآوردن

                                           
  .٢١٧ص، اإلدارة و النظام اإلداری عند اإلمام علی -١
  .٧٠٠ص، ج البالغة -٢
  .٧٠١مهان -٣
  .٢١٧ص، اإلدارة و النظام اإلداری عند اإلمام علی -٤
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در اينجا ما در مقابل حالتي قرار داريـم كـه سلسـله مراتـب اداري در آن بطـور       1.داشته باشند
نتوانست اين كار را انجام دهد يكي از افراد مورد اعتماد  فرمانداركامل ملغا شده است و اگر 

تواننـد   امور كساني از اين طبقه را كه نمي: گويند ايشان مي. گزيند براي اين كار برمي خود را
نگرنـد و مـردان چشـمگير آنـان را پسـت       به حضور تو برسند و مردم بـه آنـان بـا تحقيـر مـي     

را معين كـن كـه در نـزد تـو       شمارند تحت نظر بگير و براي رسيدگي به امور آنان كساني مي
ايـن سـخن ايشـان گـذر آشـكار از       2.باشـند  هل تـرس از خـدا و فـروتن مـي    مورد اطمينان و ا

مديريت بروكراتيكي است كه بر اساس آن بايد هـر چيـزي در ضـمن سلسـله مراتـب اداري      
روي دهد و كسي حق الغاي اين سلسله مراتب را ندارد و هر كس آن را الغا نمايد متعـدي و  

ن در بيـان ضـررهاي تقيـد غيـر مسـؤوالنه بـه       سپس اميرالمؤمني. آيد قانون شكن به حساب مي
زيرا اختفاي زمامداران از رعيـت نـوعي وارد كـردن فشـار بـر      : گويد سلسله مراتب اداري مي

غياب زمامداران از مردم، زمامـداران  . آنان و كم اطالعي از امور حيات اجتماعي مردم است
اين امر بزرگ در نزد آنـان   نتيجه در. دارد را از دانستن اموري كه از آنان پوشيده است باز مي

كند و حق با  شود و زيبا زشت شده و زشت زيبا جلوه مي كوچك شده و كوچك بزرگ مي
اي و شـغلي بـه آن    اينها ضررهاي سلسـله مراتـب اداري و تقيـد حرفـه     3.آميزد باطل درهم مي

سـؤوالن مختلـف بـه    به تأخير افتادن كارها در اين سلسله طوالني و انتقال كارها از م. باشد مي
يعني سلسله مراتبي كه به دور از نظارت  -همديگر تا هنگام رسيدن آنها به دست مردم عادي

بعضاً موجب تغيير و دگرگوني امور و و سرو ته شـدن   -باشد مستقيم رئيس و مدير اصلي مي
گويند موضوعات كوچك بزرگ شده  شود و در نتيجه چنان كه علي بن أبيطالب مي آنها مي

ايـن همـان چـالش و معضـل نظامهـاي      . گـردد  حق، باطل و نيك، زشت و زشت، نيك مي و
باشد، زيرا اين نوع نظامها مبتني بر سلسله مراتبي هستند كه در طي آن مسـائل و   بروكرات مي

ايـن معضـل    شـوند و راه چـاره   شوند و از اهداف و خود منحرف مي موضوعات رد و بدل مي
ب بيان كـرد و آن اينكـه فـرد مسـؤول خـود را از مـردم مخفـي        همان است كه علي بن أبيطال

نكند، زيرا مخفي شدن وي و عدم نظارت مستقيم وي بر امـور، سـبب تغييـر تصـميمهاي وي     
گرددبه طوري كه ديگـر   شده و يا موجب تغيير در اجراي آنها در بهترين وضعيت ممكن مي

كار و مأموريت اصلي رئيس، تنها . گيرد با اهداف مورد نظر از آنها به ميزان زيادي فاصله مي

                                           
  .٦٢٣ص، غةج البال -١
  .٦٢١مهان -٢
  .٦٢٤مهان -٣
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ديدار با مرؤوسان نيست، بلكه بر وي الزم است تا فضاي مناسب و مطمئني را فراهم كند كـه  
در آن فضا فرد مرؤوس بتواند با آرامش و بدون ترس از چيزي مسـائل و مشـكالت خـود را    

دف از ايـن ديـدارها   بيان نمايد، زيرا هدف تنها ديدارهايي خشك و بي روح نيست، بلكه هـ 
بنابراين الزم است كه فضاي مناسـبي بـراي ايـن    . اي را در پي داشته باشند اين است كه فائده

براي نيازمندان كه مراجعه آنان : گويد اميرالمؤمنين علي در اين باره مي. ديدارها ايجاد گردد
سـتقيم  به تو ضروري است قسمتي از وقت خود را اختصاص بـده كـه بـا شـخص تـو بطـور م      

قرار بده كه در آنجا به خدايي تواضع كني كه تو را  ديدار نمايند و براي آنان مجلس عمومي
آفريده است و در اين ارتباط لشكريان و معاونانت مانند نگهبانان و پاسبانانت را از آنـان دور  

كندبـدون گرفتگـي زبـان سـخنش را      گردان تا كسي از آن نيازمندان كه بـا تـو صـحبت مـي    
از طرف تـو بـراي   : فرمايد اي به پسر عمويش قثم بن عباس مي ايشان همچنين در نامه 1.دبگوي

نصـوص   2.اي جز صـورتت قـرار مـده    مردم سفيري جز زبانت نباشد و مابين تو و مردم فاصله
دهد و بيان  ديگري هم وجود دارند كه طبيعت رابطه رئيس و مرؤوس را مورد تأكيد قرار مي

ه بر اساس وسائل و قيد و بندهاي اداري نيست، در صورت نياز به صورت اين رابط كند كه مي
  3.باشد ديدار چهره به چهره نيز مي

  مبارزه با جمود و انعطاف ناپذيري -4
برخي از تئوريهاي مديريتي و لوائح قانوني وجود دارند كه سبب انعطاف ناپذيري و جمود و 

هم چنـين بسـياري از كارهـا هسـتند كـه      . شوند ضايع ساختن وقت و تالش و حقوق افراد مي
تـوان   كنند و نمي كند، زيرا وقت زيادي را طلب مي اساساً در مورد انجام آنها كسي تأمل نمي

هـر كـس   : گويد به همين دليل اميرالمؤمنين علي مي. آن را در سلسله كارهاي اداري قرار داد
  4.سازد از سستي اطاعت نمايد حقوق را ضايع مي

  وشمندانهنظارت ه -5

                                           
  . ٦٢٢مهان -١
  .٦٤٧مهان -٢
  .٢١٩-٢١٨ص، اإلدارة و النظام اإلداری عند اإلمام علی -٣
  .٧١٤ص، ج البالغة -٤
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امير المؤمنين علي بن ابـي طالـب   . نظارت در هر نظام اداري از اهميت بااليي برخوردار است
بازرسان مخفي از ميان مردماني كه اهل صدق و وفا هستند : فرمايد اين امر مهم مي در اشاره به

حفظ امانـت  بر آنان بگمار، زيرا تحت نظر قرار دادن پنهاني امور كارگزاران آنان را وادار به 
بنابراين نظارت از ديد ايشان وادار كردن و ياري دادن فرد مـورد   1.نمايد و مدارا با رعيت مي

هم چنين الزم است كه در نظارت از افـرادي صـادق و   . نظارت براي تداوم اداي امانت است
ن نگاه پس در اي. وفادار استفاده شود تا ارزيابي آنان عادالنه و بدور از تمايالت شخصي باشد

بازرسي و نظارت عاملي در جهت كمك به پيشرفت امور و واداشتن افراد به حركت، جنبش 
قوانين سفت و سخت در تفكر مديريتي اميرالمؤمنين علي وجودي . و اخالص در عمل است

ندارد، زيرا اين قوانين مانع حركت افراد در داخل سازمان شده و سبب اضـاعه حقـوق افـراد    
  2.گردد مي

  تخدام افراد بر اساس مراعات ضوابط نه بر اساس روابط شخصياس -6
سـپس در امـور   «: اي به والـي خـود بـر مصـر فرمـود      در اين مورد اميرالمؤمنين در توصيه نامه

به كار بگمار نه از  -و تحقيق و كشف صالحيت -كارگزارانت نظر كن و آنان را با آزمايش
م اسـت در مـورد شخصـي كـه بـراي كـاري       بنـابراين الز . »روي بخشش بي علـت و اسـتبداد  

اي انجام بگيرد و الزم است كه زمامدار مالكهاي شخصي  شود آزمايشهاي اوليه استخدام مي
در حال : گويند سپس ايشان مي. را در استخدام افراد يا ارتقاي افراد به مناصب باال لحاظ نكند

نه آن كسي را كه به نزد تـو   3، كاتبانت نظر كن و بهترين آنان را براي امور خود انتخاب كن
بنابراين روابـط و عواطـف شخصـي مجـالي در     . محبوب تر و به خانواده ات نزديك تر است

بكارگيري افراد ندارد، بلكه معيار حق است و اين معيار خود با ويژگـي ديگـري كـه امانـت     
  4.باشد ارتباط دارد داري مي

  كنترل -7
اين مفهوم روشن  -كارگزار ايشان در آذربايجان -ن قيساشعث ب در نامه اميرالمؤمنين علي به

اي بـراي تـو نيسـت، بلكـه      اين كاري كه بـر آن هسـتي طعمـه   : ايشان به وي فرمودند. شود مي

                                           
  .٦١٦مهان -١
  .٢٢٢-٢٢١ص، اإلدارة و النظام اإلداری عند اإلمام علی -٢
  .٦١٨ص، ج البالغة -٣
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ايشـان در ايـن نامـه،     1.امانتي است در گردن تو و تو زير نظر كسي هستي كه باالتر از توست
اين امانت را چنان  بر مسؤول واجب است كه اند و كار اداري و مديريتي را يك امانت دانسته

كه بوده است برگرداند و از آن محافظت نمايد و در پيشگاه خدا در مورد اداي آن مسئوليت 
نيز در اعتراف به اهميت سلسله مراتب كاري، او در مقابل مافوق خود مسئوليت دارد و . دارد

مظـاهر غفلـت و لغـزش و انحـراف      باشـد كـه مـانع    اين عاملي مهم از عوامل ايجاد كنترل مي
  2.شود مي

  مشاركت در تصميم گيري -8
يـابيم كـه    در مورد تشويق بـر مشـورت در مـي    �عليبا مطالعه دوباره نصوص امير المؤمنين 

هدف از اين تشويق ايجاد ميزاني از مشاركت در تصميم گيريها و اين امر است كه تنها يـك  
يا يك مسؤول مـالي و يـا    ين فرد يك فرمانده نظاميا فرد در رأس تصميم گيري نباشد، خواه

يك مدير و يا مسئولي در ديگر ميدانهاي مختلف باشـد، زيـرا مشـاركت در تصـميم گيـري      
مشاركت در واقع جمع كردن عقلها در يك جا و  3گردد،  منجر به رسيدن به رأي درست مي

كـه در طـي يـك     تصـميمي بنابراين . استفاده از آرا و نظريات افراد متخصص و مجرب است
كننـد   بحث شامل و كامل و رد و بدل كردن افكار استخراج شده و افراد بر آن اتفاق نظر مي

. كنـد  همچنين مشورت موفقيت در كار را تضمين مـي  4.به صواب و درستي نزديك تر است
 5.مشورت كنيد، زيرا موفقيت در مشورت است: فرمايد در اين مورد مي �عليامير المؤمنين 

يك قاعده عام  اند، بلكه در اين نص ايشان كيفيت و روش مشورت را براي ما مشخص نكرده
اند و هـيچ ميـدان و    اند و فوائد اجراي اين قاعده را براي ما بيان كرده را در مقابل ما قرار داده

اند و اين بيانگر اين نكتـه اسـت كـه در هـر عملـي كـه        اي را از مشورت مستثني نكرده عرصه
باشـد و اگـر ايـن كـار مربـوط بـه        دهـد انجـام مشـورت امـري ضـروري مـي       ن انجام مـي انسا

شود و اگر با دقـت در ايـن نـص نگـاه كنـيم       اي از افراد باشد ضرورت آن بيشتر مي مجموعه

                                           
  .٥٢٥ص، ج البالغة -١
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اهميـت   1»درستي يك نظر بستگي به گردش و تبادل افكـار دارد «: اند ايشان در آن فرموده كه
يع از طرف افراد متخصص براي دسـتيابي بـه تصـميم درسـت     مناقشات و بحثهاي شامل و شا

  2.شود براي ما روشن مي

  انتخاب نيكوي كاركنان توسط زمامدار و تأمين مادي و معنوي كاركنان دولت -9
انتخاب نيكو راه را بر مشكالتي كه بعضاً در نتيجه ضعف كارمند يا عدم انسجام و همـاهنگي  

با دقت در نامه امير المؤمنين علي به مالك اشتر نخعـي  . بندد شود مي عارض مي با جو عمومي
ايشان بـراي وي معـين كـرده بـود تـا در هنگـام انتخـاب         كنيم كه را مشاهده مي شرايط مهمي

در امور كارگزارانت نظر كن و آنـان را بـا   : ايشان فرمودند. كاركنان در مقابل خود قرار دهد
مار نه از روي بخشش بي علت و استبداد، به كار بگ -و تحقيق و كشف صالحيت -آزمايش

از ميـان مـردم كسـاني را بـراي كـارگزاري      . هاي ظلم و خيانتند اي از شعبه زيرا آنان مجموعه
از خاندانهاي صالح و صاحب قـدمهاي مفيـد در اسـالم و    . انتخاب كن كه تجربه و حيا دارند

تر و حيثيت و آبرويي صحيح  باشند، زيرا آنان داراي اخالقي شريف داراي سوابق شايسته مي
دهند و داراي نظر رسـاتر در   باشند و كمتر از ديگران خود را در پرتگاه طمعها قرار مي تر مي

اينها شرايط متعددي هستند كه تنها محدود به كفايـت و شايسـتگي    3.باشند عواقب كارها مي
نيز در نظر گرفته شـود   هاي رواني و اجتماعي باشد، بلكه الزم است كه جنبه الزم در كار نمي

همچنين الزم است كه رفتار . تا دچار بلند پروازي نشده و اغراض و نيتهاي او تغيير پيدا نكند
بعد از . و منش اجتماعي و توانايي وي در انطباق با محيط جديد اجتماعي در نظر گرفته شود

: فرماينـد  ان مـي شـود كـه در ايـن مـورد ايشـ      اين است كه مسئوليت والي و زمامدار آغاز مـي 
اين وسيله اسـت كـه بـر اصـالح نفـس خـود        عوامل و مواد معيشت آنان را فراوان نما، زيرا به

كنند و از دست درازي به آنچه كه از دولت يا مردم در زير دسـت دارنـد بـي     قدرت پيدا مي
نـت تـو   گردند و با اين بي نيازي در آن هنگام كه با امر تو مخالفـت كننـد و يـا در اما    نياز مي

پس اگـر آن شـرايط در فـردي از افـراد وجـود       4.خيانت بورزند حجت تو بر آنان تمام است
داشت و سپس از طرف مافوق آن رفتار و پاسخ و نيك را مشاهده كرد و مـافوق بـه امـور او    

شود كه وي كـار خـود را بـه     رسيدگي كرد و نيازهايش را برطرف ساخت، اين امر سبب مي
                                           

  .مهان -١
  .مهان -٢
  .٦١٦ص، ج البالغة -٣
  .مهان -٤



 سلي مرتضي ع     648
  

 

تالشش را براي پيشرفت واليـت يـا مؤسسـه محـل اشـتغال خـود تـداوم        درستي انجام دهد و 
در بذل مواردي كه نياز او را منتفي بسازد و احتياج : گويند ايشان در جاي ديگري مي. بخشد

را در ) قاضـي (مضايقه مكن و مقام او) برطرف نمايد(او را به سبب آن بذل، از مردم كم كند
  1.ز خواصت در آن مقام طمع نكنندنزد خود چنان باال ببر كه هيچ يك ا

يــا  عـواملي كـه مـانع انحـراف كاركنـان رده بـاال و سـقوط آنـان از طريـق گـرفتن رشـوه           
  :شود عبارتند از خريداري شدن آنان با پول مي

امكانات مورد نياز به آنان داده شود، بطوري كه همه نيازهاي آنان را برطرف نموده و  -1
  .آنان احساس بي نيازي نمايند

اي برخوردار باشند به طـوري كـه در مـورد كـار و وظيفـه       از جايگاه زيبنده و برازنده -2
  .نامند اين مورد را امنيت شغلي مي. خود احساس امنيت و آرامش نمايند

اي داشته و وضعيت كاري ثابتي داشـته باشـد چيـز     كارمندي كه زندگي مطمئن و آسوده
تـوان چنـين    رده باالي دولـت تـأمين باشـند، مـي    اين شرط كه كارمندان . خواهد ديگري نمي

قائـل   شرطي را نيز در مورد مسئوالن شركتها و موسسات بزرگ و رهبران جنبشـهاي اسـالمي  
كند و حتي  اين تضمين و تأمين كاملي است كه بهترين افكار مديريتي آنها را تضمين مي. شد

كنـد، زيـرا    رمند خود تأمين نمـي نظام مديريتي در ژاپن هم چنين آسايش و امنيتي را براي كا
پـس در  . كند اي او را نمي كند كه بعضاً كفاف هزينه فرد كارمند حقوق معيني را دريافت مي

دارد كه دست به انجام اعمال  اين صورت اين فرد كارمند چكار كند؟ و گاهي نياز او را وامي
ت كه فـرد كارمنـد بـه    اما در روش مديريتي اميرالمؤمنين علي واجب اس. خالف اخالق بزند

قدري تأمين شود كه بي نياز گردد، يعني فقط به دادن حقوق ماهيانه به او بسنده نشـود، بلكـه   
ايشـان در ايـن مـورد     2.معيار تأمين نياز او و در نتيجه فراهم كردن امنيت شغلي براي او باشـد 

خواصـت در آن مقـام    را در نزد خود چنان باال ببر كه هيچ يك از) قاضي(مقام او: اند فرموده
  3.طمع نكنند

  
  

                                           
  .٦١٥مهان -١
  .٢٣١ص، اإلدارة و النظام اإلداری -٢
  .٦١٥ص، ج البالغة -٣
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  همراهي با افراد متخصص و بهره مندي از آنان -10
باشند و طبيعي است كه شخص متعلم از صاحبان تجربه  افراد با تجربه منبع شناخت واقعي مي

به همين دليل ژاپنيها هم از اين قاعده بهره . برد بيشتر از دانش آموختگان علوم نظري بهره مي
كارگاههاي خود را تبديل به دانشگاههايي كردند تا دانشـجوي جديـد از آنهـا بهـره      بردند و

بگيرد و دانشجو در اين دانشگاه تخصص را از افراد با سابقه و افراد با سابقه از افراد بـا سـابقه   
اين قاعده نيز در كالم علي بـن أبـي طالـب هـم وارد شـده و ايشـان       . گرفتند تر از خود فرامي

 1بهترين مشاور تو افراد دانا و صاحب بصيرت، علما و افراد با تجربه و دورانديش: دفرماين مي
ايشان در مورد مصاحبت با علما و افراد با تجربه  2.باشند و بهترين مشاورانت افراد با تجربه مي

اين نصوص قواعدي هسـتند كـه    3.باشند بهترين مصاحبانت افراد عالم و بردبار مي: گويند مي
اي اسـت كـه    ها آماده ساختن انسان مسلمان موفق در زندگي و در نتيجه بناي جامعههدف آن

  4.متصف به صفت پيشرفت و ترقي مستمر باشد

  مديريت پدرانه -11
والي و زمامدار قبل از اينكه صاحب قدرت باشد، نقش يك پدر را دارد و رابطـه و تعامـل او   

ود است و چنان كه پدر زحمت تربيت فرزندان با كاركنان خود مانند رابطه پدر با فرزندان خ
شود، به همان شكل همه مسئوليت آماده ساختن كاركنان رده باالي دولت  خود را متحمل مي

هم  ساند و در سخن امير المؤمنين علي ژاپنيها اين موضوع را تجربه كرده. شود را متحمل مي
ــ      مصـداق آن را مـي   ك بـن أشـتر او را در مــورد   تـوان يافــت، آنجـا كـه در نامــه خـود بـه مال

سپس امور آنان را همان گونه تحت نظر گير كه پدر و : فرمايد كاركنانش توصيه كرده و مي
بنابراين بر شـخص مسـئول واجـب اسـت كـه بـا        5.گيرند مادر امور فرزند خود را زير نظر مي

باشد، اگر كار كند، مواظب او  كاركنان خود چنان رفتار نمايد كه پدر با فرزند خود رفتار مي
  .بدي كرد او را ببخشد و هرگاه او را تربيت كرد، مجازاتش تربيتي براي او باشد

                                           
  .٢٣٤ص، اإلداری اإلدارة و النظام -١
  .مهان -٢
  .٢٣٥مهان -٣
  .مهان -٤
  .٢٣٥ص، ؛ اإلدارة و النظام اإلداری٦١٢ص، ج البالغة -٥



 سلي مرتضي ع     650
  

 

  .بود ساينها برخي از مفاهيم مديريتي در سيره علي بن أبي طالب



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ششمفصل 

  جمل و صفين وماجراي حكميتجنگ 

  
  :بحث استماين فصل مشتمل بر سه 

  حوادث قبل از جنگ جمل - 1
 جنگ صفين - 2
  ماجراي حكميت - 3

  



 



 
  جنگ جمل و صفين و ماجراي حكميت

  :فرمايد خداوند متعال مي
�mt��s�r�q�po�n�m�l�k�j�i���x�w�v�u

�¬�«�ª�©� �̈§�¦¥�¤�£�¢�¡���~}�|� �{�z�y
�¹� �̧¶�µ� �́³²�±�°��¯�®l ١٠ - ٩: احلجرات   

. هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنـان صـلح برقـرار سـازيد    «
بـا آن  ) و صـلح را پـذيرا نشـود   (اگر يكي از آنان در حق ديگـري سـتم كنـد و تعـدي ورزد     

ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خـدا   كند و تعدي مي م مياي كه ست دسته
، در ميـان  )و فرمان خدا را پذيرا شد(هرگاه بازگشت . شود گردد و حكم او را پذيرا مي برمي

عدالت بكار بريـد،  ) در اجراي مواد و انجام شرائط آن(ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و 
فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خـود    .ا دوست داردچرا كه خدا عادالن ر

   . »صلح و صفا برقرار كنيد و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود
وقتي كه عبداهللا بن أبـي بـن سـلول، منـافق      -: روايت شده كه گفت �از أنس بن مالك

 -سـلول  بـن  أبـي  بـن  كـاش نـزد عبـداهللا    :گفته شد صبه رسول خدا -مشهور مدينه مريض شد
پس رسول خدا سوار بر االغي نزد : گويد أنس مي. داشتيد رفتيد و اسالم را بر او عرضه مي مي

آنجـا سـرزميني شـوره زار بـود و فقـط بعضـي از       . ايشان رفتنـد  او رفت و مسلمانان نيز همراه
از : داهللا بـن أبـي گفـت   نزد وي رفت، عب صوقتي كه رسول خدا. روئيد درختان در آنجا مي

پـس مـردي از   : گويـد  أنس مـي . دهد من دور شويد، به خدا قسم بوي بد االغ تو مرا آزار مي
پس مـردي از  : گويد أنس مي. به خدا قسم االغ رسول خدا از تو خوشبوتر است: انصار گفت

يك بـه  سپس اصحاب هر : گويد راوي مي. قوم عبداهللا بن أبي به جانبداري از او به خشم آمد
سپس بـه مـا    يكديگر را با شاخه خرما و كفش و دستها كتك زدند،خشم آمدند و دو گروه 

�k�j�i﴿: فرمايـد  خبر رسيد كه در مورد اين موضوع اين آيه نازل شده است كه مي
�po�n�m�l﴾1.  

  :عباس روايت است كه در مورد آيه از حسن از علي بن أبي طلحه از ابن

                                           
  . ١٧٩٩ ؛ صحيح مسلم٢٦٩١ صحيح البخاری -١
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﴿t��s�r�q�po�n�m�l�k�j�i��w�v�u
�~}�|��{�z�y��x﴾  

خداي سبحان به رسول خدا و مؤمنان امر فرموده كه اگر دو گروه از مؤمنان با هم : گفت
به زد و خورد پرداختند آنان را به قبول حكم خدا در مورد اختالف خود دعوت كننـد و آن  

بـر   ،اگر آن دو گروه معـارض قبـول كردنـد    ؛دو گروه در مورد هم انصاف را رعايت نمايند
اساس حكم خدا در مورد آنان داوري كند و حق مظلـوم را از ظـالم بگيـرد، امـا اگـر كسـي       
خودداري كرد او متعدي و تجاوزگر است و بر امام مؤمنان واجب است كه با آنـان جهـاد و   

  .1جنگ نمايد تا اينكه به حكم خدا برگشته و به حكم او اقرار نمايند
اين معني است كـه اگـر    به ﴾�po�n�m�l�k�j�i ﴿ :قول الهي

دو گروه از مسلمانان با هم به زد و خورد پرداختند بر حاكمان واجب اسـت كـه بـا نصـيحت     
كردن و دعوت آنان به اطاعت از حكم خدا در مورد منازعه و اختالف خود و با ارشاد آنـان  

در » إن«ز اسـتفاده ا . و ازاله شبهات و اسباب اختالف، ميان آنان صلح و سازش برقرار نماينـد 
 آنـان اين امر است كه شايسته و درخـور مسـلمانان نيسـت كـه ميـان       اين عبارت براي اشاره به

خطـاب ايـن آيـه    . جنگ و دعوا روي دهد و اگر چنين چيزي روي دهد نادر وانـدك اسـت  
بخـاري و   .2متوجه حاكمان و زمامداران است و امر وارده در اين آيه، بر وجوب داللت دارد

اند كه معصيت و گنـاه گرچـه بـزرگ هـم باشـد       اين آيه عنوان كرده ا استدالل بهديگر علما ب
شود، حال آنكه خوارج بر اين بـاور هسـتند كـه مرتكـب گنـاه       سبب خروج فرد از ايمان نمي

از أبـي  » صـحيح البخـاري  «در كتـاب  . كبيره كافر بـوده و جايگـاه او در آتـش جهـنم اسـت     
خواند و حسن بن علي هم بر روي  خدا خطبه مي روزي رسول: آمده است كه گفت  �ةبكر

كـرد و   پس رسول خدا يك بار به وي و يك بار بـه مـردم نگـاه مـي    . منبر در كنار ايشان بود
اين پسر من فرد بزرگواري است و بسا كه خداوند به وسيله او ميان دو گروه بزرگ از : فرمود

ان فرمـوده بودنـد خداونـد متعـال بـه      همانطور كه رسول خدا بي .3مسلمانان صلح برقرار نمايد

                                           
  .٢٦/٢٣٧زحيلی، التفسري املنري -١
  .٤/٣٦٩حکمت بشري، التفسري الصحيح -٢
  .٧١٠٩صحيح البخاری -٣
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هايي كه ميان آنان روي داد صـلح برقـرار    وسيله او ميان مردم شام و مردم عراق بعد از جنگ
  .1نمود

ايـن معنـي    به ﴾�z�y��x�w�v�u�t��s�r�q}��|�{~�﴿ :قول الهي
است كه اگر يكي از دو گروه بر ديگري تجاوز و درازدستي كرد و حكم خدا و نصيحت را 

ذيرفت، بر مسلمانان واجب است كه با اين گروه تجاوزگر بجنگند تا اينكـه حكـم خـدا را    نپ
تواند با اسلحه و يا با غير  اين جنگ مي. قبول نموده و امر او مبني بر عدم تجاوز را پذيرا شود

آن باشد و فـرد واسـطه كارهـايي را كـه الزم اسـت تـا مصـلحت محقـق شـود، يعنـي گـروه            
پس اگـر مطلـوب بـدون اسـتفاده از اسـلحه      . ر شود، بايد به انجام برساندتجاوزگر دست بردا

محقق شد، اين بهتر است، اما اگر اين روش نتيجه نداد، استفاده از اسـلحه تـا برگشـتن گـروه     
  .باشد تجاوزگر از ظلم واجب مي

اين معني  به ﴾��¡�¢�£�¤�¥¦�§�¨�©�ª ﴿ :قول الهي
ود از آن دست بردارد و به امر و حكم خـدا راضـي   است كه گروه تجاوزگر بعد از تجاوز خ

در اين صورت بر مسلمانان واجب است كه ميان آنـان عادالنـه داوري نماينـد و مطـابق     . شود
حكم خدا رأي درست را جستجو نمايند و دست گروه ظالم را بگيرند تا اينكه دست از ظلـم  

بار ديگر ميـان آنـان جنـگ روي    بردارد و حق گروه ديگر را كه بر عهده اوست برگرداند تا 
ايـد در داوري ميـان آنـان بـه عـدالت       گري كـرده در اين موضوع ميانجي اي كساني كه. ندهد

اين . دهد رفتار نماييد كه به درستي خدا عادالن را دوست دارد و بهترين پاداش را به آنان مي
  .2آيه امر به رعايت عدالت و انصاف در همه امور است

 -عـادالن در روز قيامـت در نـزد خـدا بـر روي منبرهـايي      : رماينـد ف مـي  ص رسول خـدا 
از نور و در سـمت راسـت خـداي متعـال قـرار       -جايگاههاي رفيعمنبرهاي حقيقي يا منازل و 

اين فضل براي كساني است كه در مسئوليتي كه بـه   .دارند و هر دو دست خدا، راست هستند
، حسـبه، قيمومـت بـر يتـيم، صـدقه،      چون خالفت، امـارت، قضـاوت   -آنان سپرده شده است

   .3كنند عدالت را رعايت مي -وقف، حقوق خانواده و فرزندان

                                           
  .٢٦/٢٣٨التفسري املنري -١
  .انمه -٢
  .١٨٢٧صحيح مسلم -٣
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تــرين  تــي در كوچــكســپس خــداي متعــال دســتور داده كــه در غيــر حالــت جنــگ و ح
. ﴾¬�®�¯��°�±�²﴿: اختالفات هم صلح برقرار شـود و فرمـوده اسـت   

بـا   .1كنـد  ادر مسلمان خود را تنظيم مييكي از اصولي است كه رابطه فرد مسلمان با بر اين آيه
وجود وقوع جنگ ميان آن دو گروه، خداي متعـال صـفت ايمـان را از هـيچ يـك از آن دو      
گروه نفي نكرده است و برترين مردم به قرار گرفتن در شمول اين آيـه، سـروران مسـلمانان،    

و صـفين روي  كـه در دو جنـگ جمـل     باشند و اتفاقاتي يعني صحابه بزرگوار رسول خدا مي
به خاطر اشتياق زياد به اجراي صلح، اقدام  �علياميرالمؤمنين . د هيچ تفاوتي با هم ندارنددا

هم درخواسـت او را پذيرفتنـد، امـا پيـروان      ب به اجراي مفاد اين آيه كرد و طلحه و زبير
خدا تفصيل اين مطلب به خواست . ور ساختند سبأ جنگ را در ميان دو گروه شعلهعبداهللا بن 

هم چنين امير المؤمنين اشتياق زيادي به برقراري صلح با مردم شام . در جاي خود خواهد آمد
آميز در اين راه بكار گرفـت و بعـد از اينكـه     مه تالش خود را با روشهاي مسالمتداشت و ه

 ساين تالشها براي ايجاد صلح با شكست مواجه شدند، ايشان شمشير كشيدند تا معاويـه   همه
متحد گردد، اما معاويه شـرط گذاشـت كـه ابتـدا بايـد قـاتالن        كند و خالفت اسالمياطاعت 

اين شرط را بنا بر اجتهاد خود گذاشت، امـا اجتهـاد    �معاويه. را به وي تسليم كند سعثمان
  .بود، اما در هر حال جنگ روي داد �او خطا بود و حق با اميرالمؤمنين علي

اين آيه خداوند برادري ايماني را براي  در ﴾¬�®�¯�﴿: فرمايد خداي متعال مي
كه  �جنگند ثابت كرده است و از باب اولي علي و طلحه و زبير همه مسلماناني كه با هم مي

كـه در صـفين بـا هـم جنـگ داشـتند        بدر جنگ جمل با هم جنگيدند و علـي و معاويـه  
كه در جمل  گردد كه كساني پس براي ما روشن و واضح مي. باشند مشمول حكم اين آيه مي

تـوان طعنـي را متوجـه     و صفين با هم جنگيدند مؤمن هستند و به خاطر اين وقائع تاريخي نمي
صحابه نمود يا اينكه تالش كرد صفت ايمان و مؤمن بودن را از آنان برداشت يا اينكه سخنان 

اين سـخنان باطـل همـين قـدر كفايـت       منحرفي را در مورد آنان اظهار داشت و براي پاسخ به
تفصـيل وقـائع و   . ايـن آيـات بـرادري ايمـاني را بـراي آنـان ثابـت كـرده اسـت          كنـد كـه   مي

  .رويدادهاي ميان آنان إن شاء اهللا ذكر خواهد شد

                                           
  .٣٠٥ص، ناصر عمری. د، سورة احلجرات -١



 657     جنگ جمل و صفين وماجراي حكميت  
 

خداي متعال بيان فرموده كه مؤمنان در دين بـا هـم بـرادر هسـتند و نقطـه مشـترك همـه،        
ني كه بـا هـم نـزاع دارنـد     بنابراين واجب است كه ميان برادرا. اصلي واحد، يعني ايمان است

خداي متعال براي توجـه دادن بيشـتر بـه امـر ايجـاد سـازش ميـان        . صلح و سازش برقرار كرد
برقرار نمائيد ميان آنان صلح : شود برادران، امر به تقوا كرده است، بنابراين معني آيه چنين مي

و خوف و خشـيت   دار شما در ايجاد صلح و سازش و در همه امور، تقواو پيشاهنگ و طاليه
يكـي از   از خدا باشد، بدين صورت كه ملتزم و پايبند به حق باشيد و حيف و ميلـي نسـبت بـه   

برادران خود روا مداريد، زيرا آنان برادران شما هسـتند و اسـالم ميـان همـه مسـاوات برقـرار       
و  كرده و فضل و فرقي ميان آنان وجود ندارد و تا كه شايد بـه سـبب تقـوا كـه همـان التـزام      

  .1باشد مورد رحمت خدا قرار بگيريد پايبندي به اوامر و اجتناب از نواهي مي
آيه كريمه جهت بزرگداشت امر ايجاد سازش ميان مسلمانان، ايجاد سازش ميان بـرادران  

: شـود كـه گفتـه اسـت     و مالحظـه مـي   .2و تقواي خدا را سبب نزول رحمت خدا دانسته است
كنند، تقواي خـدا را رعايـت كنيـد و نگفتـه اسـت       يدا ميكه دو نفر با هم خصومت پ هنگامي

برند تقوا را رعايت كنيد، زيرا در حالـت خصـومت    وقتي كه دو گروه با هم در صلح بسر مي
دو نفر، خوف توسعه پيدا كردن خصومت وجود دارد و در هنگام خصومت دو گروه، تـأثير  

   .3باشد عام و شامل كل مي يا مفسدة فتنه
براي حصر است و بيانگر اين است كه برادري فقـط در ميـان مؤمنـان وجـود     » إنما«كلمه 

دارد و ميان مؤمن و كافر برادري وجود ندارد، زيرا اسالم همان پيوند جامع در ميـان پيـروان   
باشد امـر ايجـاد سـازش و وجـوب آن، در هنگـام وجـود        نيز بيانگر اين امر مي. باشد خود مي

يـا    پس اگر كافر ذمـي . باشد، و مربوط به كفار نيست ن آنان ميدر ميا برادري ديني و اسالمي
يـاري   باشد، آنچنـان كـه   مستأمن بود، كمك به او و حمايت از او و رفع ظلم از او واجب مي

  .4باشد دادن به فرد مسلمان در صورتي كه دشمن او كافر حربي بود، واجب مي
ر باب جنگ مسلمانان و قاعده عمـده  اين آيه قاعده و مبناي اصلي د: گويد عربي ميالابن 

انـد و صـحابه    و اصلي در مورد جنگ كساني است كه از روي تأويل با هم وارد جنگ شـده 
عمار بـن ياسـر   «: فرمودندروايت است كه  ص از رسول خدا. نيز بر همين آيه استناد داشتند

                                           
  .٢٦/٢٣٩التفسري املنري -١
  .١٦ص، حريری، منهج القرآن الکرمي فی إصالح النفوس -٢
  .٢٦/٢٣٩التفسري املنري -٣
  .٢٤٠مهان -٤
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و اگـر   ،است ئييعني امر به جنگ با باغيان  فرض كفا 1.»رسد توسط گروهي باغي به قتل مي
شـود، بـه همـين دليـل      برخي از مكلفان به انجام آن اقدام كردند، از ذمـه ديگـران سـاقط مـي    

گروهي از صحابه چون سعد بن أبي وقاص، عبداهللا بن عمر و محمد بن مسلمه در اين جنـگ  
حضور نيافتنـد و هـر يـك از آنـان بـراي عـدم حضـور در ايـن جنـگ عـذري آوردنـد كـه             

بسياري از احكام وجود دارند كـه در هنگـام بيـان وقـائع      .2ي آنها را پذيرفتاميرالمؤمنين عل
  .صحابه در مورد آن سخن به ميان خواهد آمدروي داده شده در ميان 

نظام داوري و حكميت و جنگ با گروه طغيانگر و تجاوزگر تا وقتي كه بـه امـر و حكـم    
سبت به تالشهاي بشري در اين مسير آيد كه از نظر زماني ن به حساب مي خدا برگردد، نظامي 

داراي قدمت است و برائت و پاكي آن از عيب و نقص نسبت به تالشهاي قاصر بشر از كمال 
برخوردار از صفت پاكي و امانت و عدالت مطلق  همچنين. واضحي برخوردار است و صحت 

ه فـارغ از  گيـرد كـ   است، زيرا طرح دعوا در اين نظام، در پيشگاه امـر و قـانوني صـورت مـي    
ور شدن  تالشهايي كه از هنگام شعله. 3غرض و ميل بوده و نقص و قصوري به آن تعلق ندارد

يافت تا اينكه با صلح بزرگي كه  آتش جنگ براي برقراي صلح و سازش به انجام رسيد، ادامه
  .براي آن مقدمه چيني نمود، مزين گشت بعلياميرالمؤمنين حسن بن 

  

                                           
اسـحاق  حممـد موالنـا: تهنوشـ» ی قتلی مرمـوز پرده برداری از صحنه« : برای اطالعات بيشرت در اين زمينه به کتاب -١

 www.aqeedeh.com. اين کتاب در سايت کتاخبانه عقيده در دسرتس عموم می باشد. ی مراجعه کنيدصديق
  .٤/١٥٠ابن العربی، ؛ أحکام القرآن٢٤٢مهان -٢
  .٦/٣٣٤٤فی ظالل القرآن -٣



 
  مبحث اول

  ش از جنگ جملرويدادهاي پي

. انـداخت  هاي بعد از خود سايه هاي ديگري گشت و بر فتنه سبب ايجاد فتنه سفتنه قتل عثمان
آسايش و ثروتمندي مردم و : عوامل زيادي نقش داشت، از جمله �در ايجاد فتنه قتل عثمان

بعـد از   �تأثير آن در جامعه، طبيعت تحول اجتماعي در زمان ايشان، روي كار آمدن عثمان
، خروج بزرگـان صـحابه از مدينـه، تعصـب جـاهلي، توقـف مسـير فتوحـات، ورع و         �عمر

جويـان و   چيني كينـه  اي از افراد، دسيسه پرهيزگاري جاهالنه برخي از افراد، بلند پروازي عده
، بكـارگيري  �مغرضان، ترسيم يك نقشه قوي براي نسبت دادن عيب و نقصهايي بـه عثمـان  

تفصيل . اي تحريك مردم، نقش مؤثر عبداهللا بن سبأ در اين فتنههاي مختلف بر وسائل و شيوه
تـأليف اينجانـب آمـده    » عثمان بـن عفـان   ةتيسير الكريم المنان في سير«اين مطالب در كتاب 

، جايگـاه او در نـزد رسـول خـدا، وجـود      �به خاطر سياست و روش نيكـوي عثمـان   .1است
و دختر رسول خدا و در نتيجه ملقب شدن احاديث فراوان در ستايش از وي و ازدواج وي با د

او از آن دسته از صحابه بزرگوار رسول . مردم به او عالقه زيادي داشتند» ذي النورين«وي به 
در زمان حيات خود از جانـب  . بود كه مژده بهشت به آنان داده شده بود -عشره مبشره -خدا

آن افراد را كم كند و بر آنان  توانست كه شر برخي از آشوبگران مورد ظلم قرار گرفت و مي
ريـزد از ايـن    را مـي  �غالب آيد، لكن از ترس اينكه اولين فردي باشد كه خون امت محمـد 

سياسـت وي در برخـورد بافتنـه، بـر اسـاس بردبـاري و تـأني و عـدالت و         . كار امتناع ورزيـد 
ه خود را آشوبگران منع كرد و دوست داشت ك بود و صحابه را نيز از جنگ با خويشتنداري

هـاي زيـادي شـد و فتنـه      به همين دليل كشته شدن وي سبب ايجاد فتنه. فداي مسلمانان نمايد
كشته شدن وي براي مسلمانان بسيار گران . انداخت هاي بعد از خود سايه كشته شدن او بر فتنه

دچـار شـكاف گشـت و     آمد، به همين دليل به خاطر وقوع اين رويداد بزرگ جامعه اسـالمي 
 �چيزي كه بر جايگاه واال و برائت عثمان. ز شهادت او مردم به چند دسته تقسيم شدندبعد ا

همه . گيريهاي صحابه در قبال كشته شدن وي استافزايد، موضع  ت انتسابي به او مياز اتهاما
صحابه بر برائت و بي گناهي و انتقام خـون او اتفـاق نظـر داشـتند، امـا ايـن مواضـع از حيـث         

  .اين موضوع إن شاء اهللا خواهد آمد. فاوت داشتندكيفيت با هم ت

                                           
  .٣٤٠-٣١١ص، صالبی، عثمان بن عفان: نک -١
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  در ايجاد فتنهتأثير سبئيه : نخست
  حقيقت يا خيال، سبئيه -1

  حقيقت عبداهللا بن سبأ
قدما بر وجود شخصي به نام عبداهللا بن سبأ اتفاق نظر دارند و كسي در اين مورد مخالفت 

باشند با ايـن موضـوع مخالفـت     عه مياي از معاصران كه بيشتر آنان شي نكرده است و تنها عده
است،   ساخته و پرداخته ذهن سيف بن عمر تميمي كه اين شخصيت اند، با اين استدالل كرده

امـا  . انـد  زيرا برخي از علماي علم رجال، او را در بحث روايت حديث مورد انتقـاد قـرار داده  
دي را نقل كرده كه در آنهـا  دانند، زيرا ابن عساكر روايات زيا علما او را در اخبار حجت مي

اند و در ميان راويان آن روايات، نام سـيف بـن عمـر بـه      به ذكر احوال عبداهللا بن سبأ پرداخته
ايـات  اينها غيـر از رو  البته .1خورد و الباني سند برخي از آنها را صحيح دانسته است چشم نمي

عبـداهللا بـن سـبأ آمـده      شماري است كه در كتب فرق يا رجال و يا حديثي شيعه در مـورد  بي
. در آنها وجود نـدارد ) قدما(و چه از دور ) معاصرين(عمر چه از نزديك سيف بن است و نام

و وجـود او كردنـد    2اولين باري كه آنان شروع به تشكيك در مورد شخصيت عبداهللا بن سبأ
در تالشي از جانب آنان بود كه از يك جهت براي نفي نقش عنصر كينـه جـوي يهـودي در    
ايجاد فتنه در ميان مسلمانان و از جهت ديگـر بـراي متوجـه سـاختن انگشـت اتهـام بـه سـوي         

و معرفي آنان بـه عنـوان اسـباب فتنـه و جهـت از بـين بـردن سـيماي          صصحابه رسول خدا
باشـند   رافضـي مـي   كه همه آنها شـيعيان برخي از معاصران . تابناك آنان در نزد مسلمانان بود

د، يعني تالش مذبوحانه آنان براي تبرئـه اصـل مـذهب خـود از     جهت نيل به هدف اصلي خو
الزم به ذكـر اسـت   . بود -كه مورد اتفاق قدما و از جمله از شيعيان است -مؤسس حقيقي آن

اند و منكر شخصي به نام عبداهللا  كه آن دسته از كساني كه از جمله اهل سنت به حساب آمده
متـأثر و دانـش آموختـه محضـر خاورشناسـان       انـد، از جملـه كسـاني هسـتند كـه      بن سبأ شده

                                           
ده منــو بيــان ، لبــانی ذکــر کــرده اســتآدر ايــن کتــاب نويســنده طرقــی را کــه . دهعــو ، ريخ اإلســالمیادعــاوی اإلنقــاذ للتــ -١

  .است
  .عودة، ؛ عبداهللا بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة فی صدر اإلسالم١/٢٨٤حتقيق مواقف الصحابة -٢
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حال آنكه در كتب تـاريخي  ! اند؟ حيائي و ناداني به كجا رسيده اينان از بي ببينيد كه. باشند مي
انـد و اخبـار او بـه همـه جـا       و فرق پر از ذكر حال او بوده و راويان كارهاي او را ذكر كـرده 

رق و ملـل و نحـل، طبقـات، ادب و    مؤرخان و محدثان و نويسندگان در باب فـ . رسيده است
انساب بر وجود شخصيت عبداهللا بن سبأ، يعني كسي كـه در پشـت پـرده حـوادث فتنـه قـرار       

نقش ابن سبأ در اين وقائع تنها در تاريخ طبري و مسـتند بـه روايـات    . داشت، اتفاق نظر دارند
ان و در خـالل  باشد، بلكه شامل اخباري است كه در روايات متقـدم  نمي سيف بن عمر تميمي

اند  و آراء فرق و مذاهب آن دوران را ذكر كردهي كه حوادث و وقائع تاريخ اسالمي كتابهاي
اما ويژگي كتاب تاريخ طبري نسبت به سائر كتابهـا در ايـن اسـت كـه حـاوي      . پراكنده است

ايـن وقـائع    به همين دليل شك كردن نسـبت بـه  . باشد تفصيل و نكات بيشتري در مورد او مي
اينكه اخبار مربوط به عبداهللا بـن سـبأ فقـط از     ن داشتن سند و دليل و به صرف استدالل بهبدو

طريق سيف بن عمر روايت شده است و حتي بعد از اينكه در روايات صـحيحي نـام او ثبـت    
اند، به معني از بين بردن و ابطال همه آن اخبار و  شده كه از طريق سيف بن عمر روايت نشده

از . اني و كم خردي به آن مخبران و علما و جعلي دانستن حقائق تاريخي استنسبت دادن ناد
كي تا حاال چنين بوده كه روشمند بودن به معني انواعي از استنتاج عقلي محض و مخالفت با 
نصوص و روايات منسجم و متحد المضمون است؟ و آيا روشمند بودن تحقيق به معني روي 

و متأخري است كه براي ابـن سـبأ شخصـيتي واقعـي بـه اثبـات        گرداني از منابع فراوان متقدم
  1اند؟ رسانده

توان به مـوارد زيـر    در كتب اهل سنت نام عبداهللا سبأ زياد وارد شده است كه از جمله مي
  :اشاره كرد

در شعري كه در هجو مختار بن أبوعبيد ثقفي و ياران او از اهـالي  ) ه 83م( 2أعشي همدان
اين خاطر كه همراه با اشراف كوفه به بصره گريخته مـورد هجـو    را بهكوفه سروده است، او 

  : گويد قرار داده و نام سبئيه را در شعر خود آورده و مي
  3بکم يا شرطة الکفر عارف وأين     شهدت عليکم أنکم سبئية    

اي يـاران كفـر، مـن شـما را بـه خـوبي       . دهم كـه سـبئي هسـتيد    من عليه شما گواهي مي(
  ).شناسم مي

                                           
  .١/٧٠حتقيق مواقف الصحابة، عودة، دعاوی اإلنقاذ للتاريخ اإلسالمی -١
  .معروف به أعشی مهدان، عبدالرمحن بن حارث مهدانی -٢
  .١٤٨ص، ديوان أعشی مهدان -٣
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 2ابـن حبيـب   .1روايتي وجود دارد كه مفيد كذب عبداهللا بن سبأ اسـت ) ه 103م( از شعبي
ابوعاصم، خُشيش  .3در مورد ابن سبأ سخن گفته و او را از اهالي حبشه دانسته است) ه 245م(

ت كـرده مبنـي بـر اينكـه علـي بـن       خبـري را روايـ   »اإلستقامة«در كتاب ) ه 253م( بن أصرم
از اولين افـرادي بـه   ) ه 255م( 5جاحظ .4از پيروان ابن سبأ را سوزانده است طالب تعدادي أبي

لكن چنان كه دكتر جواد علي روايت  ،6آيد كه به عبداهللا بن سبأ اشاره كرده است حساب مي
در مورد اين ماجرا كـه   .7ترين روايت در مورد ابن سبأ نيست كرده است، روايت وي قديمي

زنديقان را سوزانده است روايات صحيحي در كتب صـحاح و   علي بن أبي طالب گروهي از
در مورد عبداهللا بن سبأ و پيروان او، لفظي غريـب  » زنديق«و لفظ  ،8سنن و مسانيد وجود دارد

  .باشد نمي
  .9مبدأ و سرمنشأ رافضه، عبداهللا بن سبأ زنديق است: گويد ابن تيميه مي

  .10دي گمراه و گمراهگر بودعبداهللا از غاليان زنادقه و فر: گويد ذهبي مي
عبداهللا بن سبأ از غاليان زنادقه بود و پيروانـي دارد كـه بـه آنـان سـبئيه      : گويد ابن حجر مي

باشند و علـي در زمـان خالفـت خـود      شود و معتقد به الوهيت علي بن أبي طالب مي گفته مي
  .11آنان را سوزاند

) ه 354م(ابن حبان. ي وجود دارددر كتب جرح و تعديل هم در مورد عبداهللا بن سبأ مطالب
سبئي و از طرفداران عبداهللا بن سبأ، يعني كسـاني   -محمد بن سائب إخباري -كلبي: گويد مي

                                           
  .٩/٣٣١ابن عساکر، تاريخ دمشق -١
  .٢/٢٧٧تاريخ بغداد -٢
  .٣٠٨ص، ابن حبيب، ؛ احملرب٥٣ص، عودة، عبداهللا بن سبأ -٣
  .٢/١٢٩؛ شذرات الذهب٢/٥٥١تذکرة احلفاظ -٤
  .٣٠/٤٧٠وفيات األعيان -٥
  .٣/٨١البيان و التبيني -٦
  .٨/٢٩٠ف الصحابةحتقيق مواق -٧
  .٥٣ص، عودة، عبداهللا بن سبأ -٨
  .٢٨/٤٨٣جمموع الفتاوی -٩

  .٢/٤٢٦ذهبی، ميزان اإلعتدال -١٠
  .٣/٣٦٠ابن حجر، لسان امليزان -١١
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گـردد و اگـر ابـري را     علي از دنيا نرفته است و قبل از قيامـت بـه دنيـا برمـي    : بود كه معتقدند
  .1اميرالمؤمنين در درون آن قرار دارد: گويند مشاهده نمايند مي

كتب انساب هم بر اين امر تأكيد دارند كـه نسـبت سـبئيه را منسـوب بـه عبـداهللا بـن سـبأ         
سبئيه غالت رافضه هستند و اصـل ابـن   . باشند كنند، يعني كسي كه سبئيه منسوب به او مي مي

   2.باشد و فردي يهودي بود كه اظهار اسالم كرد سبأ از يمن مي
سبأ نيسـت، زيـرا ابـن عسـاكر در تـاريخ خـود        سيف بن عمر تنها منبع در مورد اخبار ابن

ابـن سـبأ و اخبـار او را ثابـت و تأكيـد       ، ورواياتي را آورده كه نام سيف در آنها وجود ندارد
  3.كنند مي

بر اين باور است كه اصل رافضه از منافقان زنادقه است، ) ه 728م( شيخ اإلسالم ابن تيميه
د و در مورد علي بن أبي طالب دست به غلـو زد و  را ابداع كر اين مذهب زيرا ابن سبأ زنديق

  4.مدعي امامت علي و منصوص بودن امامت علي و عصمت او شد
بدعت سبئيه از بـدعتهاي اعتقـادي و متعلـق بوجـود خـدايي       :گويد مي) ه 790م( 5شاطبي

  6.ديگر در كنار خداي متعال است و با بدعتهاي بحثهاي ديگر متفاوت است
آمده است كه عبداهللا بـن سـبأ در زمـان علـي بـن أبـي       ) ه 845م(در كتاب خطط مقريزي

  7.گفت طالب در مورد وصيت و رجعت و تناسخ با مردم سخن مي
  :توان به آن موارد اشاره كرد اند مي از مصادر و منابع شيعي كه ابن سبأ را ذكر كرده

: كـرد  سعد بـن عبـداهللا بـه مـن روايـت     : كشي از محمد بن قولويه روايت كرده كه گفت
يعقوب بن زيد و محمد بن عيسي از علي بـن مهزيـار از فضـاله بـن أيـوب أزدي از أبـان بـن        

خداونـد عبـداهللا بـن سـبأ را     : گويـد  شنيدم كه ابوعبداهللا مي: اند كه گفت عثمان روايت كرده
لعنت كند، زيرا او در مورد اميرالمؤمنين علي ادعاي پروردگاري نمود، اما بـه خـدا علـي بـن     

اي  عـده . بنـدد  واي بر كسي كه بر ما دروغ مي. اي مطيع خدا بود لب امير مؤمنان و بندهأبي طا

                                           
  .٢/٢٥٣ابوحامت، اروحون من احملدثني -١
  .٧/٢٤األنساب -٢
  .٥٤ص، عودة، ؛ عبداهللا بن سبأ١/٢٩٨حتقيق مواقف الصحابة -٣
  .٤/٤٣٥ابن تيميه، اویجمموع الفت -٤
  .حممد غرناطی، ابراهيم بن موسی -٥
  .٢/١٩٧اإلعتصام -٦
  .٢٥٧-٢/٢٥٦مقريزی، املواعظ و اإلعتبار بذکر اخلطط و اآلثار -٧
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ما در نزد خدا از ايـن  . گوييم گويند كه ما خود در مورد خود نمي در مورد ما چيزهايي را مي
  2.اين روايت در نزد شيعه از حيث سند صحيح است 1.جوييم چيزها تبري مي

اما نويسنده كتـاب  . خبر را با سند ديگري ذكر كرده است همين» الخصال«در كتاب  قمي
آن حضرت ابن سبأ را لعنت نموده است  از زبان رسول خدا نقل كرده كه » روضات الجنات«

   3.چرا كه او پيامبر را به كذب و تزوير متهم مي كرد
آوري نمـوده كـه در    اي از روايـات را جمـع   دكتر سليمان عوده در كتاب خـود مجموعـه  

هايي  ي وثيقه ب و مرويات شيعه به كثرت در مورد عبداهللا بن سبأ آمده است و آنها به منزلهكت
ثبت شده است و شيعيان متأخري را كه در صدد انكار عبداهللا بن سبأ يا تشكيك در مـورد او  

  4.محكوم مي كند ،به بهانه قلت يا ضعف مصادري كه اخبار او را نقل كرده اند
عبداهللا بن سبأ يك حقيقت تاريخي اسـت كـه در منـابع متقـدم و     به درستي كه شخصيت 

چنـين بيشـتر خاورشناسـان چـون      هـم . تباسي در مورد آن وجـود نـدارد  متأخر شيعي و سني ال
و داويـد   9رينولـد نيكلسـون   ،8 گلـدزيهر  ،7 ليفـي ديالفيـدا  ، 6 ، فـان فـولتن  5يوليوس فلهاوزن

اي انـدك از   با ايـن وجـود عـده   . اند رفتهاو را به عنوان يك شخصيت تاريخي پذي 10رونلدس
نسـبت بـه آن شـك دارنـد يـا آن را خرافـات        11خاورشناسان چون كيتـاني و برنـارد لـوئيس   

اما بايـد دانسـت كـه مـا در      12.دانند و فريد لندر مابين نفي و اثبات آن حركت كرده است مي
  .دانيم خود اقوال آنان را معتبر نمي يمورد وقائع تاريخ

                                           
  .١/٣٢٤رجال الکشی -١
  .٣٠ص، حممد علی علم، عبداهللا بن سبأ احلقيقة اهولة للشيعة -٢
  .٦٢ص، سليمان عودة، عبداهللا بن سبأ -٣
  .انمه -٤
  .١٧٠ص، يوليوس فلهاوزن، اخلوارج و الشيعة -٥
  .٨٠ص، اإلسرائيلياتالسيادة العربية والشيعة و  -٦
  .١/٣٢١حتقيق مواقف الصحابة -٧
  .٢٢٩ص، گلدزيهر،  الشريعة اإلسالميةالعقيدة و  -٨
  .٢٣٥ص، اجلاهلية يف يبتاريخ العرب األد -٩

  .٥٨ص، عقائد الشيعة -١٠
  .٨٦ص، أصول اإلمساعيلية -١١
  .١/٣١٢حتقيق مواقف الصحابة -١٢
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يابد كه وجود ابن سبا مورد  قديم و جديد شيعه و سني را مطالعه نمايد درمي هركس منابع
شـود و كتـب حـديث،     تأكيد روايات تاريخي است و در كتب عقيده نام او به وفور يافت مي

و بسياري از محققان و پژوهشگران جديـد   ،اند رجال، انساب، ادب و لغت نام او را بيان كرده
خاورشناسـان در مـورد    بعضـي از  رسد كه اولين بـار  به نظر مي. دان بر اين روش حركت كرده

وجود ابن سبا شك كردند و سپس اكثر معاصران شيعه از اين طرح پشتيباني كردنـد و حتـي   
 برخي از پژوهشـگران عـرب معاصـر   . برخي از آنان وجود او را به صورت قطعي منكر شدند

ي تحت تأثير نويسندگان معاصر شيعه خوش آمد و برخ هم ديدگاههاي معاصران به مذاقشان
اين افراد چيزي براي پشتيباني از شك و شبهه خود و تقويت آن ندارند  قرار گرفتند، اما همه

   1.اند و صرفاً در وادي شك و گمان و فرضيه مانده
براي شناخت منابع و مراجـع سـني، شـيعي و خاورشناسـي كـه در مـورد ابـن سـبا سـخن          

تـأليف دكتـر محمـد أمحـزون و كتـاب       »يق مواقف الصحابة في الفتنةتحق«اند به كتاب  گفته
تأليف دكتر سليمان بن حمد العوده » في صدر اإلسالم الفتنةعبداهللا بن سبأ و أثره في أحداث «

  .مراجعه كنيد

  نقش عبداهللا بن سبأ در تحريك فتنه -2
 -كـه قـبالً ذكـر شـد    در نتيجـه عوامـل تغييـر     - ،سدر سالهاي پاياني خالفت عثمان بن عفان

گيري  بعضي از يهوديان با بهره. پديدار شد افق جامعه اسالمي هاي اضطراب و آشوب در نشانه
. از عوامل فتنه و با تظاهر به اسالم و بكارگيري تقيه فرصت را بـراي ظهـور غنيمـت شـمردند    

مـايي در مـورد   گ نرهمانطور كه بز. يكي از اين افراد، عبداهللا بن سبأ ملقب به ابن سوداء بود
ابن سبأ جايز نيست، آنچنان كه برخي براي بزرگ نمودن نقـش او در فتنـه دسـت بـه غلـو و      

به همان شكل هم ايجـاد شـك در مـورد او كوچـك نشـان دادن نقـش او در        2اند افراط زده
ترين عوامـل آن   چه او از بارزترين و مهم -ز نيستايجاد فتنه به عنوان يكي از عامالن آن جاي

زيرا در آنجا فضاهايي براي برپايي فتنه وجودداشت كـه مقـدمات آن را فـراهم آورد و     -بود
عوامل ديگري دخيل بود كه آن را ياري رساند و نهايت چيزي كـه ابـن سـبأ انجـام داد بيـان      
ديدگاهها و اعتقاداتي بود كه وي ادعاي آنها را داشت و از جانـب خـود آنهـا را درآورده و    

غرض وي بود و همين حس وي را واداشت تا بـه منظـور دسـتيابي بـه     حس يهوديت م تةساخ

                                           
  .مهان -١
  .»السياسةعائشة و «ند سعيد افغانی در کتاب مان -٢
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هدف مورد نظر خود آنها را ترويج دهد و آن هدف مورد نظـر وي چيـزي نبـود جـز ايجـاد      
و هدف قرار دادن و متالشي ساختن اتحاد و يكپـارچگي آن و   دسيسه در ميان جامعه اسالمي

همـين امـر   . سازگاري در ميـان افـراد آن  برافروختن آتش فتنه و كاشت بذرهاي اختالف و نا
و تفـرق و   سيكي از جمله عواملي بـود كـه منجـر بـه قتـل اميـر المـؤمنين عثمـان بـن عفـان          

  خالصه كاري كه ابن سبأ كرد اين بود كه مقدمات صـحيحي را بيـان    1.دستگي امت شد چند
ميان افراد ساده لوح  نمود و مبادي و اصول فاسدي را بر اين مقدمات بنا نمود و اين چيزها در
وي در ايـن امـر از   . افراطي و افـرادي كـه تمـايالت و گرايشـهايي داشـتند شـيوع پيـدا كـرد        

اي استفاده كرد كه براي طرفـداران او مـبهم و پنهـان بـود و آنـان گـرد وي        هاي پيچيده شيوه
ت باعث تعجـب اسـ  : جمع شدند، از جمله بنا به ادعاي خود دست به تأويل قرآن زد و گفت

گـردد، امـا رجـوع محمـد را تكـذيب       كننـد عيسـي در آخرالزمـان برمـي     كه افرادي ادعا مي
  :فرمايد كند، حال آنكه خداي متعال مي مي

�m�U�IH�G�F�E�D�C�B�Al ٨٥: القصص   
قرآن را بر تـو واجـب گردانـده اسـت، تـو را بـه محـلّ بازگشـت         ) تبليغ(همان كسي كه (

 2.ين محمد نسـبت بـه رجـوع مسـتحق تـر از عيسـي اسـت       بنابرا) گرداند برمي) قيامت(بزرگ 
شد و  �عليهمچنين به قياس فاسد متوسل شد و مدعي وصيت رسول خدا در مورد خالفت 

اند و علي وصـي و   هر پيامبري كه وجود داشته هر يك از آنان وصي و جانشين داشته: گفت
وقتي كه  3.وصياء استمحمد خاتم األنبياء و علي خاتم األ: سپس گفت. جانشين محمد است

 دعـوت مـردم بـر    پيروان وي اين موضوع را پذيرفتند، وي به سراغ اجراي نقشه خـود، يعنـي  
. رفت و اين فكر وي موافق ميل برخي از مـردم قـرار گرفـت    ،�خروج عليه عثمان بن عفان

تر از كسي كه وصيت رسـول خـدا را نپذيرفتـه و بـر      ظالم: فتوي براي اين منظور به آنان گ
تواند  صي رسول خدا ظلم كرده و امر حكومت بر امت را بدست گرفته است، چه كسي ميو

وصـي   -علي -عثمان خالفت را به ناحق بدست گرفته است و اين: باشد؟ سپس به آنان گفت
پس براي اين كار بپا خيزيد و آن را به حركت درآوريـد و ايـن كـار را بـا     . رسول خدا است

غاز كنيد و اظهار كنيد كه قصد امر بـه معـروف و نهـي از منكـر     طعنه زدن به حاكمان خود آ
                                           

  .١/٣٢٧حتقيق مواقف الصحابة -١
  .٥/٣٤٧تاريخ طربی -٢
  .مهان -٣
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وي داعيـان   1.داريد تا مردم به سوي شما جلب شوند و مردم را به سوي اين كار دعوت كنيد
خود را در نقاط مختلف پراكنده كرد و به افراد خود در شـهرها نامـه نوشـت و آنـان هـم بـه       

رت مخفيانه به اعتقـاد و ديـدگاه خـود دعـوت     سوي وي نامه نگاري كردند و مردم را به صو
هـايي جعلـي در    نمودند و اظهار امر به معروف و نهي از منكر نمودند و شروع به نوشـتن نامـه  

نوشـتند و اهـل هـر     هايي را مـي  مورد عيب واليان خود كردند و طرفداران آنان هم چنين نامه
نوشتند و آن  نامه مي -آنان بودندكه طرفدار  -شهر در مورد كارهاي خود به اهالي شهر ديگر

كردنـد و حتـي ايـن كارهـا را هـم بـه مدينـه         ها را در شهرهاي خود قرائـت مـي   افراد آن نامه
كردنـد   آنان چيزي غير از آنچـه كـه اظهـار مـي    . كشاندند و همه جا را پر از اين اخبار كردند

مـا از  : گفتنـد  تلف ميدادند و اهالي شهرهاي مخ خواستند و هدف اصلي خود را بروز نمي مي
  2.باشيم مصيبتي كه بر سر مردم شهرهاي ديگر آمده است در سالمت مي

وي . اي را كـه ابـن سـبا در پـي گرفتـه بـود مشـاهده نمـود         توان شـيوه  در اين نصوص مي
خواست در نظر مردم ميان دو نفر از بزرگان صحابه دشمني قرار دهد، زيرا يكي از آن دو  مي

را چنين نشـان   �نشان داد كه حقش ضايع شده و ديگري يعني عثمان را چنين �يعني علي
را تشـويق نمايـد    -خصوصاً مردم كوفـه  -بعد از اين تالش كرد تا مردم. داد كه غاصب است

به همين خاطر مردم بـه   .تا آنان به اسم امر به معروف و نهي از منكر عليه امراي خود بپاخيزند
الزم به ذكر است كه وي در اين . شوريدند اليان خود مياي عليه و ترين حادثه خاطر كوچك

اش در آنـان وجـود    كرد كه ماده مناسب بـراي اجـراي نقشـه    حمله خود از اعرابي استفاده مي
داشت، چه قراء را از طريق امر به معروف و نهي از منكر به سوي خود جلب كرد و اهل طمع 

مـورد تشـويق قـرار داد و مـثالً چنـين شـايعه        �را با انتشار شايعاتي مغرضانه در مورد عثمان
كرده بود كه عثمان خويشاوندان خود را بر كارها گمـارده و از بيـت المـال مسـلمانان امـوال      

ــه خــود اختصــاص داده اســت و مطــاع   ــان داده اســت و قرقگاههــا را ب ــه آن ــي را ب و  نفراوان
 -كه بي گناه بود -�ماناوباش و آشوبگران را عليه عث ،هاي ديگري كه به وسيله آنها تهمت

ايي اخباري كـذب و دردنـاك و   ه سپس شروع به تشويق پيروان خود كرد تا در نامه. شوراند
بار از شهر خود به ديگر شهرها ارسال نمايند و بدين ترتيب مردم در همـه شـهرها فكـر     فاجعه

دند، زيرا بر از اين وضعيت تنها سبئيه سود مي. كردند كه وضعيت به حد بحراني رسيده است
شـوب را در درون جامعـه   آ  توانسـتند شـراره   با تصديق اين اخبـار از جانـب مـردم، آنـان مـي     

                                           
  .٢٤٨مهان -١
  .مهان -٢
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شود و  احساس كرده بود كه در شهرها چيزهايي نقل مي �عثمان 1.شعله ور گردانند اسالمي
به خدا قسم آسياب فتنه به دوران افتـاده اسـت، پـس    : امت آبستن شر گشته است، پس گفت

  2.ت كه عثمان در حالي مرده باشد كه آن را به حركت درنياورده باشدخوشا آن وق
وي . ، مصر بـود داد كرد و كارهايش را سر و سامان مي جايي كه ابن سبا در آن تغذيه مي

كرد و جهت ايجاد فتنه و آشوب مـردم   �در آنجا شروع به تنظيم حمالت خود عليه عثمان
ان خالفت را به ناحق گرفته است و بـر وصـي رسـول    كرد تا با ادعاي اينكه عثم را تشويق مي

هـايي جعلـي كـه ادعـا      وي آنـان را بـا نامـه    3.خدا يعني علي حمله برده است به مدينـه برونـد  
كرد از جانب بزرگان صحابه آمده است آنـان را فريـب داد و چـون ايـن افـراد بـه مدينـه         مي

رگـان ايشـان را بـر چيـزي تشـويق      آمدند و با بزرگان صحابه ديدار كردند، نديدند كه آن بز
در تشويق مردم عليه عثمان به آنان منسوب شده بود تبري  هايي كه ند و آن صحابه از نامهنماي

شمارد و حتي در مورد اتهاماتي كه به  و دريافتند كه عثمان حقوق افراد را محترم مي 4جستند
را رد كرد و درستي اعمالش وي منسوب شده بود با آنان بحث و مناظره كرد و اتهامات آنان 

حتــي يكــي از رهبــران آن مخالفــان، يعنــي مالــك اشــتر نخعــي را بــراي آنــان تبيــين كــرد و 
  5.ايد شايد او و شما فريب خورده :گفت

كـرد و بـذرهاي اخـتالف و     ذهبي معتقد است عبداهللا بن سبا در مصر فتنه را تحريك مـي 
 6.سـاخت  منين عثمان بن عفان را پراكنده ميدشمني و عداوت با فرمانداران و سپس امير المؤ

گر و  داد، بلكه كار وي در ضمن يك شبكه دسيسه اما ابن سبا اين كار را به تنهايي انجام نمي
ابن كثيـر  . هاي نيرنگ، حيله، فريب و بسيج اعراب و قاريان و غير آنان بود اختاپوسي از شيوه

عثمان، ظهـور ابـن سـبا و رفـتن وي بـه       كند كه سبب شوريدن برخي از مردم عليه روايت مي
مصر بود و همين مسأله باعث شد كه وي سخني را كه خود درآورده بود ميـان مـردم منتشـر    

  7.بسياري از مردم مصر فريفته سخنان وي شدنداينگونه و  سازد
                                           

  .١/٣٣٠؛ مواقف الصحابة١٦٨ص، يوسف العشی، الدولة األموية -١
  .٥/٢٥٠تاريخ طربی -٢
  .١/٣٣٠حتقيق مواقف الصحابة ؛٥/٣٨٤مهان -٣
  .مهاجناها -٤
  .١/٣٣١حتقيق مواقف الصحابة -٥
  .٣٣٨مهان -٦
  .١٦٨-٧/١٦٧النهايةالبداية و  -٧
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مؤرخان و علماي مشهور سلف و خلف اتفاق نظـر دارنـد كـه ابـن سـبا عقائـد و افكـار و        
د را در ميان مردم منتشـر سـاخت تـا مسـلمانان را از ديـن و اطاعـت از امامشـان        هايي پلي نقشه

اي اوباش گرد وي جمع شدند كه همـين   عده. برگرداند و ميان آنان تفرقه و اختالف بيندازد
اي بودند كه به قتل عثمـان بـن عفـان     يكي از عوامل فتنه افراد طائفه سبئيه را تشكيل دادند كه

ر كشته شدن وي در اين فتنه، جنگهاي جمل و صـفين و مـواردي ديگـر    منتهي شد و به خاط
آيد سازماندهي دقيق آن است، زيرا در توجيه  هاي سبئيه بر مي چيزي كه از نقشه. روي دادند

اين حركت امر تبليغـات را تحـت    تبليغات و نشر افكار آن بسيار با مهارت عمل شده بود، چه
همچنـين در ايجــاد  . راد جنجـال برانگيــز تـأثير نهـاد   تسـلط خـود داشـت و ميــان اوبـاش و افـ     

اي بسـيار فعـال عمـل     هايي براي آن در بصره و كوفه و مصر با استفاده از تعصبات قبيلـه  شعبه
نمود و توانست نقاط اعتراض و شكايت اعراب و بنـدگان و مـوالي را كـه نقـاط حسـاس در      

   1.ايدشد تحريك نم هاي آنان ناميده مي زندگي آنان و خواسته

 �اختالف نظر صحابه در مورد شيوه قصاص قاتالن عثمان :دوم

از  �از يك طرف و ميان طلحه و زبيـر و عائشـه   �منشأ اختالفي كه ميان اميرالمؤمنين علي
روي داد اين نبود كه آنان در مـورد خالفـت و    بطرف ديگر و سپس ميان علي و معاويه

بر مسلمانان اشـكال و ايـراد داشـته باشـند،     در خالفت و واليت  �امامت و برحق بودن علي
  .بلكه همه در مورد بر حق بودن وي اتفاق نظر و اجماع داشتند

گاه فضل و استحقاق علـي بـراي خالفـت را انكـار نكـرد،       معاويه هيچ: گويد ابن حزم مي
 اين حكم رساند كه بايد قصاص قاتالن عثمان بر بيعت مقدم گردد و  بلكه اجتهاد وي او را به

  2).زيرا خويشاوند وي بود( دانست تر مي را در مورد خونخواهي عثمان مستحقخود 
معاويه مدعي خالفت نبود و وقتي كه با علي جنگيد به عنوان خليفه با : گويد ابن تيميه مي

وي بيعت نشد و به عنوان خليفه در جنگ شركت نكرد و او نه مستحق خالفـت بـود و مـردم    
ايـن   كـرد بـه   دانستند و اگر كسي در اين مورد از وي سوال مـي  ميهم او را مستحق خالفت ن

خواستند ابتدا وارد جنگ با علـي و افـراد وي    نمود و معاويه و افراد وي نمي موضوع اقرار مي
با اين وجود همه گروهها اقـرار داشـتند   : گويد هم چنين مي 3.بشوند و اين كار را هم نكردند

                                           
  .١/٣٣٩حتقيق مواقف الصحابة -١
  .٤/١٦٠الفصل فی امللل و األهواء و النحل -٢
  .٢٥/٧٢جمموع الفتاوی -٣
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فت در حد علي نيست و با وجود امكان خليفه شدن علـي،  كه معاويه براي بدست گرفتن خال
شود، زيرا فضل و سابقه و علم و دينداري و شجاعت و سـائر فضـائل علـي نـزد      او خليفه نمي

  1.آنان، به مانند فضائل ديگر برادرانش يعني ابوبكر و عمر و عثمان، روشن و معلوم بود
نبـود،   �خالفـت اميرالمـؤمينن علـي   به درستي كه منشأ اختالف اشكال و ايراد در مورد 

بود و اختالف آنان در مورد اصل مسأله  �بلكه اختالف آنان در مورد قصاص قاتالن عثمان
قصاص هم نبود، بلكه در مورد روش حل اين قضيه بود، زيرا امير المؤمنين علي با اصل مسأله 

زماني كه اوضاع مسـتقر  قصاص شدن قاتالن موافق بود، اما معتقد بود كه قصاص اين افراد تا 
بـدان كـه سـبب    : گويد امام نووي مي 2.گردند به تأخير بيفتد و آرام شده و مردم يكپارچه مي

آن جنگها اين بود كه مسائل مشتبه و پيچيده گشته بود و به خـاطر شـدت پيچيـدگي قضـايا،     
هادشـان  اي اجت عـده : اجتهادات آنان نتايج مختلفي در پي داشت و به سه دسـته تقسـيم شـدند   

پس . باشد مي  طغيانگراست و مخالف وي  -علي -اين حكم منجر شد كه حق با اين طرف به
بـر    طغيانگربر آنان واجب است كه وي را نصرت دهند و بنا به اعتقادي كه داشتند جنگ با 

باشـد   علي واجب بود و همين كار را هم انجام دادند و براي كسي كه داراي اين ويژگي مـي 
بودند،   طغيانگركه در مساعدت امام عادل در جنگ با كساني كه به اعتقاد آنان  حالل نيست
اين نتيجـه رسـيده بودنـد كـه      اي عكس اين ديدگاه را داشتند و با اجتهاد به عده. تأخير بورزد

عليه او بر  طغيانگرانحق با طرف ديگر است و مساعدت وي بر آنان واجب است و جنگ با 
دسته سوم اين مسأله بر آنان مشتبه و پيچيده شد و دچار تحير گشـتند و  . باشد آنان واجب مي

دو گـروه كنـاره   به همين دليـل از هـر   . نتوانستند يكي از دو گروه را بر ديگري ترجيح دهند
گيري بر آنان واجب بود، زيرا اقدام به قتل مسلمان وقتي حـالل اسـت كـه     اين كناره. گرفتند

قاق اين كار را دارد و اگر راجح بودن و بر حق بودن يكي از براي فرد واضح گردد كه استح
شـد، تـأخير در يـاري رسـاني بـه آن دسـته در جنـگ بـا          اين دو گروه براي آنان روشـن مـي  

  3.براي آنان جايز نبود ،عليه او طغيانگران
  

                                           
  .مهان -١
  .١٥٨ص، دحداث و أحاديث فتنة اهلرج -٢
  .١٥/١٤٩النووی علی صحيح مسلم شرح -٣



 671      جمل جنگ از شيپ يدادهايرو  
 

  شعائشه و معاويه، زبير، ديدگاه خونخواهان عثمان چون طلحه -سوم

  لعائشه ديدگاه ام المؤمنين -الف
پس . وقتي كه عائشه در راه بازگشت از مكه به مدينه بود خبر كشته شدن عثمان به وي رسيد

به مكه برگشت و داخل مسجد الحرام شد و به سوي حجر اسـماعيل رفـت و در آنجـا مـردم     
نشـين و   آشوبگران شهرها و اعراب باديـه و  اي مردم، اوباش: گرد وي جمع شدند و او گفت

گرفتند پيروي از  اين افراد آشوبگر بر عثمان مي ايرادي كه. دينه اجتماع كردندبردگان اهل م
اموري بـود كـه    اينها. هوا و هوس و به كار گماشتن افراد جوان و قرق كردن برخي جاها بود

پـس وي قـول آنـان را    . نيز انجام شده بود و چيـزي غيـر از آن بـه مصـلحت نبـود     قبل از وي 
اي نيافتنـد   شان دست از آن موارد كشيد و چون ديگر عذر و بهانـه اصالح پذيرفت و به خاطر

به جنبش آمدند و تعدي آغاز كردند و كردارشان از گفتارشان دوري گرفت و خون فـردي  
يغمـا بردنـد و    بيگناه را ريختند و حرمت سرزمين حرام را زير پا گذاشتند و مالي حـرام را بـه  

اندازه پر زمين از امثال آن  ا قسم يك انگشت عثمان بهبه خد. حرمت ماه حرام را نگاه نداشتند
به خدا قسم اگر . بايد شما فراهم آييد تا مردم اين قوم را برانند و پراكنده كنند. ارزد افراد مي

چيزهايي كه به دستاويز آن بـر عثمـان تاختنـد گنـاه بـود از آن پـاك شـد چنـان كـه طـال از           
شود كه وي را پاك كردند چنان  از چرك پاك مي شود و چنان كه جامه ناخالصيها پاك مي

به مكـه   لدر روايتي ديگر آمده است كه زماني كه عائشه 1.شود كه جامه با آب پاك مي
 ،اي ام المـؤمنين : نزد وي آمد و به وي گفـت  -امير مكه -برگشت، عبداهللا بن عامر حضرمي

تن مـن ايـن اسـت كـه     علـت برگشـ  : چه چيزي شما را به مكه برگردانده است؟ عائشه گفـت 
دار امور باشند، اوضـاع سـر و    اين اوباش عهده عثمان مظلومانه كشته شده است و تا وقتي كه

  2.خون عثمان را درخواست كنيد و اسالم را عزيز داريد قصاصپس . يابد سامان نمي
را مـورد سـتايش و    �عثمـان  ،لبا نصوص صريح و صحيح روايت شـده كـه عائشـه   

ــرار داده و  ــد ق ــ تمجي ــت كــرده اســت و در م ــاتالن او را لعن ورد فضــائل او احــاديثي را از ق
حمان يشكرية از مادرش روايت است از جمله از فاطمه بنت ر. خدا روايت نموده است رسول

يكي از فرزنـدان شـما بـه شـما     : يكي از عموهايش وي را نزد عائشه فرستاد و از او پرسيدكه 
مان از شـما سـوال نمايـد، زيـرا مـردم در مـورد او       در مورد عثخواهد  عرض سالم دارد و مي

                                           
  .٤٧٤-٥/٤٧٣تاريخ طربی -١
  .٤٧٥مهان -٢
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خداوند لعنت كند كساني را كه عثمان را  لعنت : پس عائشه گفت. گويند چيزهاي زيادي مي
خدا نشسته بود و پيامبر پشت خود را به من تكيه داده  به خدا قسم عثمان نزد رسول. كرده اند

خداونـد  . بنـويس  ،اي عثمـان : فرمـود  مـي  كرد و پيامبر بود و جبرئيل قرآن را به وي وحي مي
  1.و بزرگوار باشد دهد كه نزد خدا و رسولش گرامي چنين منزلتي را فقط به كسي مي

او را چون لباسي كه پاك : از مسروق روايت شده كه وقتي عثمان كشته شد عائشه گفت
. بح نماييداز آلودگي باشد رها كرديد و سپس آن را به نزديك آورديد تا به سان يك قوچ ذ

اين كار تو بود، تو به مردم نامه نوشـتي و آنـان را امـر كـردي كـه      : پس مسروق به وي گفت
خير، سوگند به خدايي كـه مؤمنـان بـه او ايمـان دارنـد و      : عائشه گفت. عليه او خروج نمايند
  2.ام اي به آنان ننوشته ورزند من تاكنون كه در اينجا هستم نامه كافران به او كفر مي

ام در مورد دروغ سبئيون مطالبي را بيان  نوشته �كتابي كه در مورد عثمان بن عفان در
 لهايي را به مردم شهرها نوشتند و آن را به دروغ به عائشه ام و گفتم كه آنان نامه كرده

رواياتي جعلي با سند بسيار ضعيف روايت شده كه متأسفانه برخي از . منسوب ساختند
اند و اين دروغها را عليه آنان رواج داده و رابطه بين عثمان و  مودهمعاصران از آن تبعيت ن

اين روايت . را متناقض با تمام روايات صحيحي به تصوير كشيده كه قبالً بيان شد بعائشه
گر وجود شوراند و بيان �مردم را عليه عثمان لگر اين امر هستند كه عائشهانكاذب بي

منسوب كرده كه در قتل وي مشاركت  له عائشهباشند و ب اختالف در ميان آن دو مي
و بسياري از  ،و طبري هم اين روايت مجعول را روايت كرده است ،شبه عملي داشته است

: گويد طبري مي. شود حال در اين مورد مثالي بيان مي. اند مؤرخان آن را از طبري نقل كرده
سيف : ن نصر عطار گفتاي به من نوشت كه حسين ب علي بن أحمد بن حسن عجلي در نامه

عمر بن سعد از اسد بن : بن عمر از محمد بن نويرة و طلحه بن أعلم حنفي به ما روايت كرد
عبداهللا از كساني از علما كه ديده بود روايت كرد كه وقتي عائشه در راه بازگشت به مكه به 

عبد بن  -رسيد عبد بن ام كالب -مكاني در نزديكي مكه و در فاصله شش مايلي آن -سرف
چه شده نگران به : عائشه به وي گفت. به وي رسيد -شود أبي سلمة كه به مادرش منسوب مي

عائشه . عثمان بن عفان را به قتل رساندند و هشت روز بماندند: رسي؟ عبد گفت نظر مي
مردم مدينه اتفاق كردند و كارشان : گفت بن أبي سلمه بعد از آن چه كردند؟ عبد: گفت

                                           
  .١/٣٧٨؛ حتقيق مواقف الصحابة٢٦٠-٦/٢٥٠املسند -١
  .اسناد آن به عائشه صحيح است. ١٧٦ص، ؛ تاريخ خليفة بن خياط١/٣٩١فتنة مقتل عثمان -٢
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به خدا : پس عائشه گفت. سخن شدند يافت و درباره علي بن أبي طالب هم نيك سرانجامي
گردانيد،  ، اي كاش آسمان بر زمين افتد، مرا بررا به رفيق تو بسپارندقسم اگر كار خالفت 

به خدا قسم عثمان مظلومانه : گفت پس عائشه به مكه برگشت در حالي كه مي. مرا برگردانيد
پس عبد بن ام كالب به وي . كنم من خونخواهي او را ميكشته شده است، به خدا قسم 

 -اولين كسي كه در مورد عثمان سخنش را تغيير داد، توبراي چه؟ به خدا قسم : گفت
مردي مصري كه ريش زيادي داشت و  -نعثل: گفتي بودي، و در مورد عثمان مي - عائشه

او خواستند توبه كند و بعد آنان از : عائشه گفت. را بكشيد كه كافر است -شبيه عثمان بود
وي را كشتند و من چيزهايي را گفتم و آنان چيزهايي را؛ و سخن آخر من بهتر از سخن اول 

   :پس پسر ام كالب به وي گفت. بود
  املطر منكالرياح و  منك       و ريالغ منكالبداء و  فمنك

  قد کفر نهإ: اوقلت لن  وأنت أمرت بقتل اإلمام      
ع شـد و بـاد و بـاران را تـو بـه راه      ز جانب تو بود و تغيير از جانب تو شروآغاز اين كار ا(

  ).تو فرمان قتل امام را دادي و به ما گفتي كه او كافر است. انداختي
پس عائشه به مكه برگشت و بر در مسجد الحرام پياده شد و به سوي حجر اسماعيل رفت 

عثمـان مظلومانـه كشـته    : و عائشه گفتو خود را پنهان نمود و مردم گرد وي اجتماع كردند 
  1.كنم شده است، به خدا قسم من خونخواهي او را مي

در يـك  . چنان كه مالحظه شد اين روايت در تاريخ طبري از دو طريـق نقـل شـده اسـت    
 -طريق آن نصر بن مزاحم عطار وجود دارد كه در كتب رجـال بـا ايـن صـفات مـورد جـرح      

طريـق دوم هـم نـام     در سـند  2.نكر، متروك و متشدد اسـت شيعي، م: گرفته استقرار  -انتقاد
رجـال  . جنگيـد  بعلـي اي بود كه با حسين بـن   عمر بن سعد وجود دارد كه فرمانده سريه

 3.دانند و متهم به جعل بوده و روايـات او متـروك اسـت    حديث، احاديث وي را صحيح نمي
اريخي و ادبي روايات جعلـي  در كتب ت 4.باشد پس اين روايت از هر دو طريق قابل قبول نمي

                                           
  .٥/٤٨٥تاريخ طربی -١
  .٨/١٠٥؛ التاريخ الکبري٢٤/٧؛ ميزان اإلعتدال٢/٦٩٦فی الضعفاء ينغامل -٢
  .٥/١٦٨؛ الطبقات٤/٣٤٩سري أعالم النبالء -٣
  .٣٥٤ص، اخللفاءو  � فی عهد النبی يدور املرأة السياس -٤
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نـام كـردن    آورنـد و در پـي بـد    دوام نمـي  اي وجوددارد كه در مقابـل نقـد علمـي    و ساختگي
  1.باشند المؤمنين عائشه مي أم

رواياتي كه در كتابهاي العقد الفريد، األغاني، تـاريخ يعقـوبي، تـاريخ مسـعودي، أنسـاب      
در مورد شأن نقـش سياسـي ام المـؤمنين     األشراف و ديگر كتابهايي وارد شده كه به استدالل

پردازند، مورد اعتماد نيستند، زيرا مخالف  مي �در زمان خالفت عثمان بن عفان لعائشه
با روايات صحيح بوده و مبتني بـر روايـاتي واهـي هسـتند و غالـب آنهـا روايـاتي غيـر مسـند          

وجـود دارنـد كـه بـه      باشند، در سند آنها افرادي مجـروح  باشند و آنهايي هم كه مسند مي مي
صورت مقايسـه آنهـا بـا    اين عالوه بر فسادي است كه در  البته. شود روايت آنان استدالل نمي

   2.شود تر به واقعيت، در متن آنها مشاهده مي تر و نزديك روايات صحيح
بانوي فاضل و پژوهشگر، اسماء محمد أحمد زياده در تحقيقي سندها و متون روايـاتي را  

گوينـد مـورد بررسـي قـرار داده و      نقش سياسي عائشه در حوادث فتنه سخن ميكه در مورد 
هسـتند و در تـاريخ طبـري و     برواياتي را كه بيانگر اختالف سياسي ميان عائشه و عثمان

كتابهاي ديگر وارد شده است به نقد كشانده و كذب و جعلي بودن آنها را بيان داشته است و 
ز ذكر همه آنهـا روي برگـردانيم، زيـرا از طريقـي مـورد      شايسته ماست كه ا: گويد سپس مي

اين روايات در طي آنها به ما رسيدند مـتهم بـه تشـيع و     اند، بلكه طرقي كه اعتماد به ما نرسيده
باشند، لكن چون اين روايات در غالب تحقيقـات جديـد بـه چشـم      كذب و رافضي بودن مي

چنـان كـه    -اينها. ما به بيان آنها پرداختيم خورند و نيز جهت استدالل بر ساقط بودن آنها، مي
باشند تا تاريخي را بسازند كه در آن روابط ميان  رواياتي هستند كه در تالش مي -روشن شد

و صحابه تيره و متشنج بوده اسـت، حـال آنكـه چنـين تـاريخي اصـل و        بعائشه و عثمان
  3.اساس ندارد

اد آشـوبگر در مـورد شـورش عليـه     با آن افر لاگر فرض را بر اين بگذاريم كه عائشه
در تـالش بـراي    لتوافق داشته است، در اين صورت انتظار اين است كه عائشـه  �عثمان

اين باشد كه به نوعي آن افراد آشوبگر را معذور بسازد، امـا چنـين چيـزي از وي نقـل نشـده      
باشـد،  است و اگر هم چيزي از اين روايات در مورد موضع عائشه و صحابه همراه او صحيح 

                                           
  .٣٥٢مهان -١
  .٢٧٠مهان -٢
  .٣٧٠مهان -٣
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انـد و همـين بـراي     ما آنها را نخواهيم پذيرفت، زيرا خداوند و رسول او آنان را عادل خوانده
اما با اين وجود به بحث در مورد اين روايات پـرداختيم تـا   . كند ابطال اين روايات كفايت مي

  علمي تأكيدي بر ابطال اين روايات و استدالل مبتني بر آنها باشد تا بدين صورت ادله ديني و
بـه درسـتي اتهامـاتي     1.و تاريخي در يك جا قرار گرفته و همديگر را مورد تأكيد قرار دهنـد 

اند، از سند درستي برخوردار نبوده و در مقابل ادله عقلي نيز  كه متوجه ام المؤمنين عائشه شده
  .استواري ندارند

  بطلحه و زبير -ب
خواستند تا در اجراي قصاص بر  �ن عليهمراه آنان از اميرالمؤمني �طلحه و زبير و صحابه

اي برادران من، من نسبت بـه آنچـه   : وي در جواب آنان گفت. تعجيل نمايد �قاتالن عثمان
 اي بـر آنـان نـداريم    كه بر ما سـلطه دارنـد و مـا سـلطه     دانيد ناآگاه نيستم، اما با مردمي شما مي

اند و آنـان در ميـان    اند و برشوريده نشين با آنان همراه شده بردگان و اعراب باديه. چكار كنم
پس آيا ديگر راهي براي اجراي آنچه كه شما . آورند شمايند و هر چه بخواهند بر سر شما مي

به خدا هستم، إن شاء اهللا من هم بـه همـان   : علي گفت. خير: بينيد؟ آنان گفتند خواهيد مي مي
يـا ايـن كـار، كـار      -يت اسـت اين وضعيت از امور جاهل. چيزي معتقدم كه شما بر آن هستيد

، و -يـا اينكـه ريشـه دارنـد     -باشـند  و اين قوم داراي مددكار و ياريگراني مي -جاهليت است
اگـر ايـن موضـوع شـروع     . شيطان هرگاه روشي پديد آرد پيروان آن از جهان معدوم نباشـند 

به مانند شما اي  شوند و عده اي با شما همراه مي عده: شوند شود مردم در قبال آن سه دسته مي
صـبوري الزم  . كننـد  فكر نخواهند كرد و گروهي به هيچ يك از اين دو نظر اعتقاد پيدا نمـي 

است تا اينكه مردم آرام شوند و قلبها در جايگاه خود قرار گيرند و حقها گرفته شود و به من 
 آرام گيريـد و : انـد  در جـايي در ترجمـه آن گفتـه    -فرصت دهيد و منتظر دسـتور مـن باشـيد   

  2.و آن گاه نزد من آييد -آيد بنگريد چه پيش مي
برخي از آنان اين تدبير حكيمانه را درك نكردند، زيرا مردم در حال خشم و عصبانيت و 

توانند اوضاع را به صورت واقعي درك نمايند  حركت از روي عاطفه و احساسات خود، نمي
ين دليل در ارزيابي آنان اوضاع وارونـه  تا در نتيجه بتوانند ارزيابي دقيقي داشته باشند و به هم

اي را كـه برعهـده مـا     وظيفه: به همين دليل گفتند. بينند جلوه كرده و امور محال را ممكن مي

                                           
  .٣٧١مهان -١
  .٥/٤٦٠تاريخ طربی -٢
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منظور آنان درخواست اقامه حدود بر  1.اندازيم رسانيم و آن را به تأخير نمي است به انجام مي
رغبت يافت تا به آنـان نشـان دهـد     پس. رسيد �اين سخن به گوش علي 2.قاتالن عثمان بود
هـر  : پـس نـدا در داد  . چنين شرايطي نخواهند توانست كاري از پـيش ببرنـد  كه او و آنان در 

پس سبئيون و اعراب بـدوي شـروع   . كه سوي مالكان خود برنگردد خونش هدر است غالمي
و مـا  فردا هـم چنـين چيـزي بـه مـا گفتـه خواهـد شـد         : و گفتند به غر زدن و شكايت كردند

انگار كه به ذهن رهبران سبئي فتنه رسيده بـود كـه    3.توانيم در مقابل آنان حجتي بياوريم نمي
به همين دليـل  . كردند جدا بگرداند خواهد آنان را از كساني كه از آنها حمايت مي خليفه مي

ينـان  از قبول اين امر روي برتافتند و اعراب بدوي را بر ماندن تشويق نمودنـد و آنهـا هـم از ا   
از خانه خارج شد و  �علي ،در روز سوم بعد از بيعت. اطاعت كردند و در جاي خود ماندند

اي اعراب، به كنار آبها و محل : به اعراب بدوي بگوييد از اينجا بروند و گفت: به آنان گفت
. سبئيون خودداري كردند و اعراب بدوي نيـز از سـبئيون اطاعـت بردنـد    . استقرار خود برويد

اي از صحابه رسول خدا نزد او رفتنـد و   اش شد و طلحه و زبير همراه با عده خل خانهسپس دا
علي . در اين قضيه بينا نيستيم: برويد انتقام خودتان را بگيريد و آنان گفتند: علي به آنان گفت

تـر   و بعد از اين كـم بصـيرت   -خبرترند به خدا قسم اين شورشيان كورتر و بي: به آنان گفت
  :سپس اين بيت را بر زبان آورد. -ورزند شتر ابا ميشده و بي

  أمرم أمراً يديخ األعاديا       طاوعتنی سرام   لو أن قومی
دهـم كـه دشـمنان را     اگر بزرگان قومم از من اطاعت برند، آنان را به چيـزي فرمـان مـي   (

  4).خوار و ذليل گرداند
نظر دارنـد كـه اجـراي حـدود بـر       اتفاق �تا اين لحظه علي و طلحه و زبير و همه صحابه
اند جهت دفـع   شده و خليفه را به قتل رسانده كساني كه موجب ايجاد تفرقه در جامعه اسالمي

بودنـد و تمـام    ار ويباشد و آنان در اين امر معاون و هميـ  ضرر آنان بر همه دين ضروري مي
فق هستند، امـا بـا ايـن    آيد و همه صحابه در اين مورد با وي مت كارهاي علي منطقي به نظر مي

اند و در ميان  آشوبگراني كه بر امور استيال دارند و بندگان و اعراب بدوي با آنان همراه شده

                                           
  .مهان -١
  .٣٧٨ص، اخللفاءو  � دور املرأة السياسی فی عهد النبی -٢
  .٥/٤٦٠طربیتاريخ  -٣
  .٤٦١مهان -٤
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توانند بر سر آنان بياورند، چكار كنند، حال آنكـه   مردم مدينه هستند و كاري كه بخواهند مي
  1! در آن هنگام تواني براي جنگ با اين افراد نداشتند؟

 �طرحي را در مورد رويـارويي بـا سـبئيان موجـود در اطـراف علـي       ب رطلحه و زبي
بگذار تا من به بصره بروم و به سرعت همـراه بـا سـپاهي    : پيشنهاد دادند و طلحه به علي گفت

اما علـي   2.بگذار تا من به كوفه بروم و به سرعت همراه با سپاهي برگردم: زبير گفت. برگردم
  3.ذاريد در اين موضوع انديشه كنمبگ: درنگ ورزيد و به آن دو گفت

ترسيد كه به جنگـي داخلـي در اطـراف     احتماالً علي از فتنه و آشوب در هراس بود و مي
به همـين دليـل بـه درخواسـت     . مدينه تبديل گردد كه نتيجه خوشايندي به دنبال نداشته باشد

ارد كـه آنـان در   پيشنهاد زبير و طلحه به علي بر اين داللت د 4.جواب نداد بطلحه و زبير
آن هنگام به سخن علي راضي بودند كه گفته بـود ايـن اوبـاش در درون مدينـه هسـتند و بـر       

پـس تـالش كردنـد تـا بـا ايـن       . اي ندارنـد  آنان سـلطه باشند و مسلمانان بر  مسلمانان چيره مي
درخواست وقت تعطيل يكي از حدود را به حداقل رسانده و طرف علي را تقويت نماينـد تـا   

منتظر ماندند تا علي در مورد اين موضوع بينديشـد،   صحابه مدتي. قادر به انجام آن باشد علي
اي از  توان آن را حل و فصل نمود و فتنه اما علي معتقد بود كه فقط با ميراندن اين موضوع مي

  5.گردد آتش است كه هرگاه روشن شود، زياد و پنهان مي
ديدند كه چهار ماه از قتل عثمان گذشته و علي وقتي كه طلحه و زبير و صحابه موافق وي 
اين سبب كه شورشـيان داراي قـدرت و سـلطه     هنوز نتوانسته قاتالن عثمان را قصاص نمايد به

بـه مـا اجـازه بـده تـا از مدينـه       : هستند و در سپاه علي نفوذ دارند، طلحه و زبير به علي گفتنـد 
تا جايي كه بتوانم دست : پس علي گفت. كنيم و يا از ما چشم بپوش خارج شويم، يا غلبه مي

جـنگم،   اي جز جنگ با آنان نيافتم در اين صورت با آنـان مـي   دارم و اگر ديگر چاره نگه مي
  6.زيرا آخرين دوا، داغ كردن است

يك  دانست كه خروج آن دو از مدينه تالشي از جانب آن دو براي دست يابي به علي مي
يـك راه حـل    شد، چه بسا او هم اميد آن را داشت كـه بـه  راه حل است، پس مانع رفتن آنان ن

                                           
  .١٢/٣٦٠فتح الباری -١
  .٥/٣٦١تاريخ طربی -٢
  .مهان -٣
  .٢/١٠٨حتقيق مواقف الصحابة -٤
  .٣٨٠ص، ؛ دور املرأة السياسی٥/٤٦٧تاريخ طربی -٥
  .٣٨٠ص، ؛ دور املرأة السياسی٥/٣٦٨تاريخ طربی -٦
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دست يابد، بلكه او در تالش براي اين امـر بـود، لكـن بـراي ايـن كـار روش خـاص خـود را         
  1.داشت

برخي از پژوهشگران معاصر در تفسير متن مربوط به اجازه گرفتن طلحه و زبير براي رفتن 
اي سـركوب آشـوبگران و امتنـاع علـي از     به بصره و كوفه و آوردن سپاهي از آن دو شهر بـر 

ترسيد و خوف اين را داشت كه با آن سـپاهيان   علي از اين دو مي: گويند مي ان،موافقت با آن
بر او حمله ببرند و همان كاري را با وي بكنند كه مردم مصر در يوم الدار با عثمان بـن عفـان   

و اين تفسير ظلـم و تجـاوز بـه     3بايد گفت كه چنين تفسيري مافوق تحمل متن است 2.كردند
  .باشد حق برگزيدگان صحابه مي

به مكـه رفتنـد و در راه بـه جماعـت انبـوهي از مسـلمانان رسـيدند كـه          بطلحه و زبير
بـه تفصـيل    اهللا بحث در اين مـورد إن شـاء  . بودند �خواهان اجراي قصاص بر قاتالن عثمان

  .خواهد آمد

  سبن أبي سفيان همعاوي -ج
ايـن بـر    بـه  بچنين ميان مردم شايع شده كه اختالف بين علي و معاويـه  در گذشته و حال

گردد كه معاويه به گرفتن خالفت طمع داشت و خروج معاويه بر علي و امتناع معاويـه از   مي
در كتـاب  . اين سبب بـود كـه علـي معاويـه را از واليـت بـر شـام عـزل نمـود          بيعت با علي به

باشد  تيبه دينوري روايتي آمده است كه بيانگر اين امر ميمنسوب به ابن ق» السياسةاإلمامة و«
اين موضوع در خالل روايتي آمده كه در آن ابن كواء . كه معاويه ادعاي خالفت كرده است

بدان كه معاويه آزاد شده اسالم است و پـدرش سـركرده احـزاب    : به ابوموسي اشعري گفت
ا تصديق نمـود زمـان خلـع وي آمـده     بود و بدون مشورت ادعاي خالفت دارد، پس اگر تو ر

  4.است و اگر تو را تكذيب نمود سخن گفتن با او براي تو حرام است
باشـد، بلكـه از سـخنان     اينكه چنين سخني از جانب امير المؤمنين علي باشد، صحيح نمـي 

و كذب و جعلي بودن آن و نقش آن  »السياسةاإلمامة و«بعداً در مورد كتاب . روافض است

                                           
  .٣٨١-٣٨٠ص، دور املرأة السياسی -١
  .٣٧٢ص، اخللفاء الراشدون -٢
  .١١٨ص، عبداحلميد علی، خالفة علی بن أبی طالب -٣
  .١/١١٣اإلمامة و السياسة -٤
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كتـب تـاريخ و ادب آكنـده از    . اختن واقعيات تاريخي مواردي بيان خواهـد شـد  در مكدر س
باشند كـه معاويـه بـراي بدسـت گـرفتن       روايات جعلي و ضعيفي است كه بيانگر اين نكته مي

  1.حكومت و خالفت و فرمانروايي با علي اختالف داشته است
آيا بيعت  بود كهبر سر اين موضوع  بصحيح اين است كه اختالف ميان علي و معاويه

باشد يا بعد از آن؟  معاويه و افراد وي با علي قبل از اجراي قصاص بر قاتالن عثمان واجب مي
و اين موضوع اصالً ربطي به بحث خالفت ندارد، بلكه رأي معاويه و مردم شام ايـن بـود كـه    

  2.نمايندعلي ابتدا از قاتالن عثمان قصاص بگيرد و بعد از اجراي قصاص آنان با وي بيعت 
بـه   -علـي  -و اهل عـراق  -معاويه -سبب جنگ ميان اهل شام: گويد قاضي ابن العربي مي

گشت، زيرا درخواست اهل عراق بيعت با علي و وحدت كلمه در  اختالف ديدگاه آنان برمي
با كسي كـه  : گفتند مورد امام بود و اهل شام درخواست قصاص قاتالن عثمان را داشتند و مي

  3.كنيم دهد بيعت نمي اه ميقاتالن را پن
معاويه گرچـه بـا علـي جنگيـد امـا      : گويد مي »لمع األدلة«امام الحرمين جويني در كتاب 

خواسـت، بلكـه خواهـان قصـاص قـاتالن       منكر خالفت علي نبود و خالفت را براي خود نمي
د وي اين ديدگاه و اجتهاد وي صحيح است، گرچه به واقع اجتها كرد كه عثمان بود و فكر مي

  4.خطا بود
اعتقاد اهل سنت و جماعت اين است كه جنگهايي كه ميان علي و معاويه : گويد مي هيثمي

روي داد به خاطر منازعه معاويه با علي بر سر خالفت نبود، زيرا بر أحق بودن علي نسـبت بـه   
ه اين سبب روي نداد، بلكـ  معاويه براي بدست گرفتن خالفت اجماع وجود دارد و فتنه هم به

امتنـاع   -از اجـراي قصـاص   -سبب وقوع آن اين بود كه معاويه پسر عموي عثمان بود و علي
  5.كرد

اشاره دارنـد كـه معاويـه بـراي خونخـواهي عثمـان ايـن         روايات همه به اتفاق بر اين نكته
موضع را اتخاذ كرد و تصريح نمود كه اگر علي حد را بر قاتالن عثمان جاري سـازد از علـي   

اگر فرض را بر اين بگذاريم كه معاويه ماجراي قصاص و خونخواهي عثمان . دكن اطاعت مي
                                           

  .٢/١٤٥حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة -١
  .١٣/٩٢؛ فتح الباری٨/١٢٩البداية و النهاية -٢
  .١٦٢ص، العواصم من القواصم -٣
  .١١٥ص، ملع األدلة فی عقائد أهل السنة و اجلماعة -٤
گرچــه صــحيح و درســت ايــن بــود کــه معاويــه ابتــدا بــا علــی بيعــت  ،  ايــن اجتهــاد معاويــه بــود. ٢/٦٢٢الصــواعق احملرقــة -٥

  .کند و بعد از آن درخواست قصاص را مطرح منايد
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را بهانه قرار داد تا به طمع دستيابي به حكومت با علي بجنگد، در اين صورت چه اتفاقي روي 
در ايـن صـورت نتيجـه حتمـا ايـن      . سـازد دهد اگر علي قصاص را بر قاتالن عثمان جاري  مي

كند، زيرا معاويـه در موضـعي كـه     اطاعت برده و با او بيعت مي خواهد بود كه معاويه از علي
كه همراه بـا معاويـه بـا علـي      نيز همه كساني. اين امر ملتزم شده بود در برابر اين فتنه گرفت به

اما اينكه معاويه نيت ديگـري  . جنگيدند جنگيدند بر اساس اجراي حد بر قاتالن عثمان مي مي
گيريي حادثه جويي و به خطرانداختن جان  در نتيجه چنين موضع عالن ننموده،داشته و آن را ا

  1.خود خواهد بود و ممكن نيست كه با وجود داشتن طمعهايي اقدام به انجام آن نمايد
. تـرين آنـان بـود    تـرين و بردبـار   از كاتبان وحي و فضـالي صـحابه و از صـادق    سمعاويه

با خليفه شرعي بجنگد و خون مسلمانان اين شود كه  بنابراين چگونه ممكن است كه معتقد به
اگـر بـين دو   : گفـت  يابد بريزد، حال آنكه او مي را به خاطر دستيابي به حكومتي كه زوال مي

دهـم و آن را   يكـي از آنهـا خـدا باشـد، خـدا را بـر ديگـري تـرجيح مـي          چيز مخير شـوم كـه  
او را هدايتگر و  ا،ارپروردگ: نيز روايت شده كه رسول خدا در مورد وي فرمود 2.گزينم برمي

قرآن را بـه   ،پروردگارا: نيز فرمود 3.هدايت كننده قرار بده و مردم را به وسيله او هدايت كن
  4.او بياموز و او را از عذاب دورگردان

علت خطا بودن موضع معاويه در ماجراي قتل عثمان اين است كه وي بيعت با علي قبل از 
معاويه به خاطر مواضعي كه قبالً در  ،عالوه بر اين. يرفتاجراي قصاي بر قاتالن عثمان را نپذ

خود بيمناك بود و آنان نسبت به كشـتن وي   ش گرفته بود از جانب آنان بر جانقبال اين اوبا
نيز بايد . كردند تا او را در اختيار آنان قرار بدهد و از علي درخواست مي ،بسيار حريص بودند

توانـد حكـم صـادر كنـد،      كند خود نمـي  كسي را ميدر نظر داشت كه كسي كه خونخواهي 
  5.كند شود و حق را در نزد وي طلب مي ديگر مي بلكه داخل در اطاعت حاكمي

                                           
  .٢/١٥٠ حتقيق مواقف الصحابة -١
  .٣/١٥١ سري أعالم النبالء -٢
  .٣/٢٣٦، ٣٠١٨مشاره، لبانیآ، صحيح سنن الرتمذی -٣
  .ن حسن استسند آ. ٢/٩١٣فضائل الصحابة -٤
  .٢/١٥١حتقيق مواقف الصحابة -٥
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أئمه فتوي اتفاق نظر دارند جز حاكم يا كسي كه از جانب حـاكم بـراي اجـراي قصـاص     
منجر  منصوب شده باشد براي كسي جايز نيست كه كسي ديگر را قصاص نمايد، زيرا اين امر

  1.گردد به فتنه و اشاعه هرج و مرج مي
معاويه مجتهدي بود كه براي مخالفت خود تأويلي داشت و به ظـن غالـب    :توان گفت مي

وي در ميان مردم شام به خطبه برخاست و به آنـان گفـت   . باشد دريافته بود كه حق با وي مي
ه است و اين آيه كريمه عثمان است و عثمان مظلومانه كشته شد -پسر عمويش –كه ولي دم 

  :فرمايد را قرائت كرد كه مي
�m|�{��z�y�xw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml 
كه نزديكترين خويشاوند (هر كس كه مظلومانه كشته شود، به صاحب خون او « ٣٣: اإلسـراء

كه با مراجعه به قاضي، قصاص خود را درخواست و قاتـل  (ايم  قدرت را داده) بدو است، اين
و به جاي يـك نفـر، دو نفـر و    (ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند ) برساند را به مجازات

گمـان صـاحب خـون     بـي ). بيشتر را بكشد، يا اين كه به عوض قاتل، ديگري را هالك سـازد 
: سـپس گفـت  . »)-چرا كه حق قصاص را بدو داده اسـت  -است) از سوي خدا(ياري شونده 

پـس همـه مـردم شـام     . عثمـان بـه مـن بگوييـد    دوست دارم كه موضع خود را نسبت بـه قتـل   
خيزند و در اين مورد بـا وي   برخاستند و در جواب وي گفتند كه به خونخواهي عثمان بر مي

بيعت كردند و به وي عهد و پيمان دادند كه در اين راه جان و مال خود را فدا كنند تا اينكـه  
  2.انتقام خود را بگيرند يا اينكه بميرند

بينيم كه طلحه و زبير نسبت به  دست به مقايسه بزنيم مي �و زبير و معاويهاگر ميان طلحه 
  :تر هستند از چهار جهت به صواب و حق نزديك معاويه
o      آن دو از سر رضايت با علي بيعت كردند و به فضل علي اقـرار داشـتند، امـا معاويـه

 3.گرچه به فضل علي اعتراف داشت اما با علي بيعت نكرد
o و در نزد مسـلمانان از منزلـت و سـابقه بـاالتر و بيشـتري برخـوردار        آن دو در اسالم

 4.تر از آنان قرار داشت عاويه از اين جهات در رتبه پايينبودند و م

                                           
  .٢/٢٥٦تفسري قرطبی -١
  .٢/١٥٢؛ حتقيق مواقف الصحابة٣٢ص، ابن مزاحم، صفني -٢
  .١٣/٩٢؛ فتح الباری٨/١٢٩البداية و النهاية -٣
  .طلحه و زبري از عشره مبشره هستند -٤
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o خواستند قاتالن عثمان و كساني را كه عليه وي شوريده بودند به قتل  آن دو فقط مي
امـا معاويـه در    1روي نـداد،   برسانند و جنگ آنان با علي در نبرد جمل به عمد و قصـد آنـان  

 2.جنگ صفين به جنگ با علي و همراهانش اصرار داشت
o   آن دو علي را در قضيه گرفتن قصاص از قاتالن عثمان به اغماض و صـرفنظر از آن

  3.اين امر متهم ساختند متهم نكردند، اما معاويه و همراهانش علي را به

  موضع كساني كه از فتنه كناره گرفتند :چهارم
ايـن سـخن رسـول خـدا      سياري از صحابه كه در قضيه فتنه كناره گرفتند و وارد آن نشدند بهب

هـا نشسـته    هايي روي خواهد داد كه كسي كـه در آن فتنـه   فتنه: اعتماد داشتند كه فرموده بود
باشد بهتر از كسي است كه در آنها به پا ايستاده باشد و كسي كه در آنها به پـا ايسـتاده باشـد    

ز كسي است كه در آنها راه برود و كسي كه در آنها راه برود بهتر از كسي است كه در بهتر ا
هـا او را بهـالك    هر كس در معرض آنها قـرار بگيـرد آن فتنـه   . كند آنها به تندي حركت مي

  4.ها پيدا كرد به آنجاها پناه ببرد هر كس پناهگاه و مفري براي فرار از آن فتنه. اندازند مي
در اين حديث مسلمانان را از فتنه برحذر داشته و آنان را تشويق كرده : گويد ابن حجر مي

  5.باشد كه وارد آن نشوند و شر آنها بر حسب نوع ارتباط با آنها مي
اي روي خواهد داد كه كسي كه در آن خوابيده باشـد بهتـر از    فتنه: اند رسول خدا فرموده

نشسته باشد بهتر از كسـي اسـت كـه در     كسي است كه در آن نشسته باشد و كسي كه در آن
آن به پا ايستاده باشد و كسي كه در آن به پا ايستاده باشد بهتر از كسـي اسـت كـه در آن بـه     
آهستگي راه برود و كسي كه در آن به آهستگي راه برود بهتر از كسـي اسـت كـه در آن بـه     

دهيـد؟   فرماني بـه مـا مـي    در مورد اين فتنه چه ،اي رسول خدا: صحابه گفتند. تندي راه برود
كسي كه شتران يا گوسفنداني دارد به كنار شتران و گوسفندان خود بـرود و  : ايشان فرمودند

اگر كسي چنـين چيزهـايي نداشـت    : صحابه گفتند. كسي كه زميني دارد سر زمين خود برود

                                           
  .٣/٤٧٥؛ تاريخ طربی٢/١٣٩حتقيق مواقف الصحابة -١
  .٦١٥-٥/٦١٢تاريخ طربی -٢
  .٧/٢٥٩؛ البداية و النهاية٢/١٣٩حتقيق مواقف الصحابة -٣
  .٧٠٨١مشاره، صحيح البخاری -٤
  .١٣/٣١فتح الباری -٥
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تـا بـدين   ( يا به قـولي آن را بشـكند   -شمشير را ببرد و در زميني فرو كند: چكار كند؟ فرمود
و سپس به هر نحو كه توانست به دنبال نجات و  -)وسيله راه جنگ را بر خود مسدود گرداند

  1.رهايي باشد
 -هايي روي دهـد و در آن هنگـام   كه فتنه -نزديك است: اند هم چنين رسول خدا فرموده

نـزول   بهترين مال براي فرد گوسفندانش باشد كه همراه با آنها به باالي كوهها و جايگاههاي
باران برود و از خوف اينكه در دينش دچار فتنه گردد و با فاسدان در فسـاد وارد شـود، فـرار    

  2.نمايد
احاديث ديگري هم وجود دارند كه به صورت صـريح مسـلمانان را از دخـول در فتنـه و     

گروهي از بزرگان صحابه : گويد امام الحرمين جويني مي. كنند جنگهاي ناشي از آن نهي مي
خدا در زمان خالفت علي بن أبي طالب به جنگ نرفتند و بي طرفي و تكيه بر صـلح و   رسول

سـعد بـن أبـي    : اين افراد عبارتند از ها را ترجيح دادند، از جمله دوري از همهمه و غوغاي فتنه
از جملـه كسـاني   . اين دو نفر از عشره مبشره بودند 3.وقاص و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

ابوموسي اشعري، عبداهللا بن عمر، أسامة بن : اين جنگها تخلف ورزيدند عبارتند از كه ابتدا از
گروهي از صحابه از اين افراد تبعيت كردند و علي در سرزنش آنـان  . زيد، أبوأيوب انصاري

  4.شدت عمل زيادي به خرج نداد
بودنـد و   ابن حجر معتقد است كه آن دسته از صحابه كه از فتنه كناره گرفتند تعداد كمي

اي كه در جنگ جمل و صفين به جنگ نرفتنـد كمتـر از كسـاني     از اين رو صحابه: گويد مي
بودند كه به جنگ پرداختند و همه آنان بر خالف كساني كـه بعـد از آنـان در طلـب دنيـا بـه       

  5.جنگ پرداختند، إن شاء اهللا داراي تأويل بودند و مأجور هستند
ن صحابه به طرفداراي از هيچ يك از دو طرف بـه جنـگ   بيشتر بزرگا: گويد ابن تيميه مي

كساني كه جنگ را ترك كردند به نصوص زيادي از رسول خدا در مورد تـرك  . نپرداختند
  6.اين جنگ فتنه است جنگ در فتنه استدالل داشتند و بيان داشتند كه

                                           
  .صحيح مسلم -١
  .٧٠٨٨مشاره، صحيح البخاری -٢
  .٤/٣٠ذيب التهذيب. وفات يافته  ٥١از عشره مبشره که در سال  -٣
  .٨٦-٨٥غياث األمم فی تياث الظلم، ص -٤
  .١٣/٣٤لباریفتح ا -٥
  .٣٥/٥٥جمموع الفتاوی -٦
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 قرطبي معتقد است كه علت توقف برخي از صحابه در مشاركت در جنگ در كنار علي،
بـه همـين دليـل افـرادي چـون      . فرض كفائي است نه فرض عين طغيانگراين بود كه جنگ با 

  1.سعد بن أبي وقاص و عبداهللا بن عمر و محمد بن مسلمه به جنگ نرفتند
  :شود اي كه به جنگ نرفتند اشاره مي حال در زير به برخي سخنان صحابه

  �سعد بن ابي وقاص -1
تو از افـراد  : وقتي كه به سعد گفته شد. به بعد از علي بودوي در روز نبرد صفين، أفضل صحا

جنگـي؟   تـر هسـتي، چـرا نمـي     شوراي خالفت هستي و نسبت به ديگران براي اين امر مستحق
من نخواهم جنگيد تا اينكه شمشيري براي من بياوريد كه دو چشم و يـك زبـان و دو   : گفت

ام و جهـاد را   من قـبالً بـه جهـاد رفتـه    . لب داشته باشد و مؤمن و كافر را از هم تشخيص بدهد
  2.شناسم خوب مي

سعد بن أبي وقـاص در ميـان شـترانش بـود كـه      : مسلم از حديث عامر روايت كرده است
از شر اين سوار به خـدا پنـاه   : وقتي كه سعد از دور او را ديد گفت. فرزندش عمر نزد او آمد

در ميان شتران و گوسفندانتان هسـتيد  شما : پسرش از مركب پياده شد و به سعد گفت. برم مي
: حال آنكه مردم در مورد حكومت با هم منازعـه دارنـد؟ پـس سـعد بـر سـينه او زد و گفـت       

كسي كـه   -خداوند بنده متقي و پاك و گمنام: ساكت باش، من شنيدم كه رسول خدا فرمود
ردازد، يا كسـي كـه   كند تا به عبادت بپ از مردم كناره گرفته و مكان خود را بر مردم پنهان مي

كند تا خود را به مردم بنماياند يا مردم با انگشـت بـه او    سازد و تالش نمي خود را آشكار نمي
اشاره نمايند يا اينكه مردم در مورد او صحبت كنند، بلكه او را در راه خانه به مسجد و مسجد 

را  -3دهـد  نشـان نمـي   توان ديـد و خـود را زيـاد    به خانه و خانه به منزل خويشان و برادران مي
  4.دوست دارد

  

                                           
  .١٦/٣١٩تفسري قرطبی -١
  .رجال روايات صحيح است، طربانی آن را روايت کرده و رجال آن. ٧/٢٩٩جمموع الزوائد -٢
يکــی در شــرح نــووی بــر صــحيح مســلم و ديگــری در شــرح ريــاض الصــاحلني   دو معنــا در مــورد آن روايــت شــده کــه -٣

  مرتجم. آمده است
  .٤/٢٢٤٤سلمصحيح م -٤
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  سمحمد بن مسلمه -2
چرا : از حسن روايت شده كه علي دنبال محمد بن مسلمه فرستاد و او را آوردند و به او گفت

شمشيري را به مـن   -يعني رسول خدا -پسر عمويت: در جنگ شركت نكردي؟ محمد گفت
با  -مسلمانان -اگر ديدي كه مردم اما. مادام كه با دشمن جنگ شد با آن بجنگ: داد و فرمود

ات بنشـين تـا اينكـه از     اي ببر و در آن فرو كن و سپس در خانه جنگند آن را به صخره هم مي
  1.او را رها كنيد: پس علي گفت. دنيا بروي و يا اينكه مظلومانه كشته شوي

  سابو موسي أشعري -3
اين خاطر اظهـار   سيد و مردم بهخبر قتل عثمان به ما ر: از زيد بن وهب روايت است كه گفت

: گـرفتم و گفـتم   اي مـي  پس نزد يكي از دوستانم رفتم كه نزد او نيروي تـازه . ناراحتي كردند
بيني با وجودي كه گروهي از صحابه رسول خدا در ميان ما هستند مردم مرتكب  چنان كه مي
دسـتوري  . ري امير كوفه برداو ما را نزد ابوموسي اشع. پس ما را نزد آنان ببر. اند اين قتل شده

  2.هايمان بود كه ابوموسي به ما داد نهي از فتنه و امر به نشستن در خانه
عباس و اشتر به كوفه براي طلب كمك از مـردم آورده اسـت    طبري در ماجراي رفتن ابن

برخاسـت و مـردم را بـه مانـدن در      -كه در آن هنگـام اميـر كوفـه بـود     -كه ابوموسي اشعري
: ود و باقي گذاشتن شمشيرها در نيام دعـوت كـرد و در سـخناني از جملـه گفـت     هاي خ خانه
اي است كه در اثناي آن خفته از بيدار بهتر و بيدار از نشسته بهتر و نشسته از ايستاده بهتر و  فتنه

باشيد، شمشيرها را در نيام كنيـد   -اصل عرب -هاي عرب اي از مايه مايه. ايستاده از سوار بهتر
ه كمانها را ببريد و مظلوم و محنت ديده را پناه دهيد تا وضع بهتر رها برگيريد و ز نيزهو سر از 

كنـد و چـون    ايجاد مـي  فتنه وقتي بيايد شبهه: هم چنين گفت 3.شود و اين فتنه از ميان برخيزد
 -آور است چون درد شكم كه با باد شمال و جنوب و صـبا  تنه رنجاين ف. شود برود روشن مي

و دبور آيد و ناگهان آرام شود و كس نداند از كجا آمده اسـت و مـرد بردبـار را     -باد شرقي
هـا را كوتـاه كنيـد، تيرهـا را      شمشـيرها را در نيـام كنيـد، نيـزه    . چنان واگذارد كه بوده اسـت 

  4.هايتان بنشينيد بگذاريد و زه كمانها را پاره كنيد و در خانه
                                           

ايــن حــديث بــه طريــق ديگــری هــم روايــت شــده اســت؛  البتــه. در ســند آن انقطــاع وجــود دارد. ٤/٢٢٥مســند امحــد -١
  .رجال آن ثقه هستند: گويد می  )٧/٣٠١( هيثمی در جممع الزوائد. ١٧٨-١٢/١٧٧طربانی، املعجم الکبري

  .٤٨٨-٤٨٧ص، تاريخ ابن عساکر -٢
  .٥/٥١٣تاريخ طربی -٣
  .٥/٥١٥مهان -٤
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وايت از رسول خدا استدالل داشت كـه در  اين ر در مورد اين موضع خود به � ابوموسي
هـا و شكسـتن    رهآن پيامبر از ورود به فتنه نهـي كـرده و بـه شكسـتن كمانهـا و پـاره كـردن ز       

 شمشيرها و بردباري ورزيدن بر مرگ به مانند بهترين فرزند آدم، يعني هابيل، امر كرده است
است، زيرا حركت بـر فتنـه    منظور اين است كه بردباري بر مرگ بهتر از حركت در آن فتنه(

   1).افزايد مي
هـاي آمـدن قيامـت     از نشانه: فرمود � روايت است كه رسول خدا �از ابوموسي اشعري

منظـور التبـاس و پيچيـدگي و     -هايي روي خواهند داد كه تيره و تار هستند اين است كه فتنه
داند  خود حرام مي و فرد صبح خون و مال و ناموس برادرش را بر -شيوع و استمرار آن است

صبح مؤمن است و شب : اي ديگر يا به قول عده -شمرد شود آن را حالل مي و چون شب مي
و  –) كننـد  يعني مردم زود رنـگ عـوض مـي   ( گرددو صبح كافر است و شب مؤمن كافر مي

ها نشسته باشد بهتر از كسي است كه در آن به پا ايستاده باشد و كسي كه  كسي كه در آن فتنه
پـس  . كنـد  كند بهتر از كسي است كه در آن به تندي حركت مي حركت مي آن به آراميدر 

تـا  ( ه كمانهاي خود را پاره كنيد و شمشيرهاي خود را بشـكنيد ركمانهاي خود را بشكنيد و ز
پس اگـر ايـن فتنـه بـراي      -يا جنگ را ترك كنيد -)بدين وسيله راه جنگ را بر خود ببنديد

هابيـل كشـته    فرد صبر پيشه نمايد و تسليم شود تا اينكـه بـه ماننـد    كسي از شما روي داد، آن
يعني صبر و بردباري بر مرگ در آن شرايط بهتر از حركت  -شود و به مانند قابيل قاتل نشود

  2.-شود در آن است، زيرا حركت موجب ازدياد فتنه مي

  بعبداهللا بن عمر -4
ام كه خداوند او را از امور مردم  مر نديدهمردي را به مانند عبداهللا بن ع: گويد مي لعائشه

   3.سالم داشته و بر روش پيشينيان خود استوارتر باشد
عبداهللا بن عمر بر ما عبور كرد و ما اميدوار بوديم كه : بن جبير روايت است كه گفت يداز سع

اي : مـردي از مـا پيشدسـتي كـرد و نـزد وي رفـت و گفـت       . سخن نيكـويي را بـه مـا بگويـد    
  : فرمايد در مورد جنگ در فتنه براي ما صحبت كن، زيرا خداوند متعال مي ،الرحمانابوعبد

                                           
  .١٨١ص، أحداث وأحاديث فتنة اهلرج -١
  .حسن غريب است: گويد ترمذی می. ٣/٣٣٢سنن الرتمذی -٢
  .٨/٢٥٩مصنف ابن أبی شيبة -٣
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�m�v�j�i�h�g�fl اي بـاقي   و با آنـان پيكـار كنيـد تـا فتنـه     « ١٩٣: البقـرة
  .»نماند
بـا مشـركان    �محمـد ! داني فتنه چيست؟ مادرت به عزايت بنشيند، مي: پس عبداهللا گفت 
و مانند جنگ شما بر سر بدست گرفتن  ،است -مشركان -انجنگيد و فتنه ورود به دين آن مي

اي  شنيده ،اي ابوعبدالرحمان: از نافع روايت است كه مردي به ابن عمر گفت 1.حكومت نبود
  : فرمايد كه خداوند مي

�m�«�po�n�m�l�k�j�il ٩: احلجرات   
  .»ار سازيدهرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقر«

اينكه از اين آيه پند بگيرم و جنگ نكنم براي من بهتر از اين اسـت كـه از   : عبداهللا گفت 
  :فرمايد اي پند بگيرم كه در آن خداي متعال مي آيه

 �m�s�j�i�h�g�f�e�d�cl ٩٣: النساء  
او دوزخ اســت و جاودانــه در آنجــا  كســي كــه مــؤمني را از روي عمــد بكشــد كيفــر و«

 �mv�j�i�h�g�fl: فرمايـد  بينـي كـه خـداي متعـال مـي      ر نمـي مگ. »ماند مي
  ١٩٣:البقرة
ما در زمان رسول خدا كه تعداد مسلمانان اندك بود اين كار را كرديم و فـرد بـه خـاطر     

يعنـي روي   -شد كردند در دين خود دچار فتنه مي كشتند يا برده مي ترس از اين كه او را مي
 2.تعداد مسلمانان افزايش يافت ديگر فتنه باقي نماند اما چون -گرداند از دين خود بر مي

روايت است كه اميرالمؤمنين علي، ابن عمر و سعد بن أبي وقاص را به خاطر اين موضعي 
آفرين و مرحبا بـر ايـن موضـعي كـه     : كه داشتند مورد تمجيد قرار داد و در مورد آنان گفت
اسـت ثـواب بزرگـي دارد و اگـر گنـاه      سعد بن مالك و عبداهللا بن عمر گرفتند كه اگر نيك 

آفرين و مرحبا بر اين موضـعي  : در روايت ديگري آمده است 3.باشد خطاي آن اندك است
بـه خـدا قسـم اگـر ايـن كـار آنـان گنـاه باشـد،          . كه سعد بن مالك و عبداهللا بن عمر گرفتنـد 

  4.كوچك و مورد مغفرت است و نيك باشد ثواب آن بزرگ و در خور ستايش است

                                           
  .٨/٩٥صحيح البخاری -١
  .٢٢٩-٣/٢٢٨سري أعالم النبالء -٢
  .٤/٤٤٠جمموع الفتاوی -٣
  .٧/٢٤٦؛ جممع الزوائد١٢٠-١/١١٩سري أعالم النبالء -٤
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اي بود كه بيشترين پرهيـز را از وقـوع در    ابن عمر از آن دسته از صحابه: گويد بي ميخطا
عبداهللا بن زبير زنده بود و  وي تا زمان. داشت ن برحذر ميفتنه داشت و مردم را از افتادن در آ

توانست با او  شد و اگر نمي در جنگ همراه او نشد و از او دفاع نكرد، اما در نماز همراه او مي
اگر فرمانداران ما را به سوي خدا : گفت خواند و مي نماز بخواند با حجاج بن يوسف نماز مي

نماييم و اگر به سـوي شـيطان فراخواندنـد آنـان را رهـا       دعوت كردند دعوتشان را اجابت مي
  1.كنيم مي

از وقتي كه عثمان به قتل رسيد مردم متفرق گشتند و عبداهللا بـن عمـر   : گويد ابن تيميه مي
آن مرد صالح به مكه رفت و هم چنان از فتنه كناره جست و بـا كسـي بيعـت نكـرد تـا اينكـه       

گرچـه بـه    -و او هم با معاويه بيعت كرد -مردم در مورد خالفت معاويه به اتفاق نظر رسيدند
سـتود و   باشـد و او را مـي   اين بود كه علـي مسـتحق خالفـت مـي     علي عالقه داشت و معتقد به

داد و فقـط در   زدنـد مـورد مـذمت قـرار مـي      كساني را كه به او طعن مـي داشت و  دوست مي
  2.جنگهاي فتنه بود كه از موافقت با علي امتناع ورزيد

   سبن أكوع هسلم -5
به قتل رسيد سلمه بـن أكـوع بـه ربـذه رفـت و در آنجـا بـا زنـي          �وقتي كه عثمان بن عفان

در آنجا بود تا اينكه مـدتي قبـل از   ازدواج كرد و از آن زن صاحب فرزنداني شد و هم چنان 
  3.وفات خود بازگشت و در مدينه سكونت گرفت

  �عمران بن حصين -6
وي از جمله افرادي بود كه از فتنه كناره گرفتند و همراه با علي : گويد ذهبي در مورد وي مي

وقتي كه فتنه بـه تالطـم درآمـد،    : از حميد بن هالل روايت است كه گفت 4.وارد جنگ نشد
. نزد قومت برو و آنـان را از فتنـه نهـي كـن    : مران بن حصين به حجير بن ربيع عدوي گفتع

عمـران  . كننـد  من در ميان آنان گمنام و ناشناخته هستم و امر مـرا اطاعـت نمـي   : حجير گفت
شنيدم كه عمران به خدا قسم : گويد راوي مي. از جانب من خبر ببر و آنان را نهي كن: گفت

                                           
  .٢١-٢٠ص، بیخطا، العزلة -١
  .٦/٢٨٥منهاج السنة -٢
  .٦/٢٨٥صحيح البخاری -٣
  .٢/٥٠٩سري أعالم النبالء -٤
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ه خدا قسم اينكه من يك برده حبشـي سـياه باشـم و بزهـايي گريزپـا را در      ب: ياد كرد و گفت
تر از ايـن اسـت كـه بـه     به سراغ من آيد، نزد من خوشايند باالي كوهها بچرانم تا اينكه مرگ

اين تير به هـدف بخـورد و يـا اينكـه بـه خطـا        سوي يكي از اين دو صف پرتاب نمايم، خواه
  1.برود

  �سعيد بن عاص أموي -7
وي از فتنه كناره گرفت و همراه با معاويـه وارد جنـگ نشـد و    : گويد در مورد وي مي ذهبي

چون معاويه به خالفت رسيد سعيد به سوي او رفـت و معاويـه بـه او احتـرام گذاشـت و مـال       
وقتي كه عثمـان از دنيـا رفـت او از فتنـه كنـاره      : گويد ابن كثير مي 2.فراواني به وي عطا كرد

و صفين حضور پيدا نكرد و وقتي كه معاويه به خالفت رسيد، سعيد  گرفت و در جنگ جمل
اي به تبعيت از او از فتنـه كنـار    سعيد به تنهايي از فتنه كناره نگرفت، بلكه عده 3.نزد وي رفت

  4.نشستند تا اينكه جنگ جمل و صفين به پايان رسيد

  �بن زيد هاسام -8
او را بعـد از   ،اي اسـامه « : آن به وي فرموداسامه از سخني كه رسول خدا در : گويد ذهبي مي

كشـتي؟ بهـره بـرد و وارد فتنـه نشـد و از آن كنـاره گرفـت و در        » ال إلـه إال اهللا«: اينكه گفت
منظور ذهبي از اين سخن روايتي است كه اسامه بـن زيـد    5.اش نشست و كار نيكي كرد خانه

من و مردي از انصـار بـه   . زام كرداي اع رسول خدا مرا در سريه: گويد نقل كرده و در آن مي
سوي دشمن با هم مسابقه داديم و من بر مردي حمله بردم و چـون بـه وي نزديـك شـدم آن     

اي زدم و او را كشتم و اعتقاد من در آن هنگام بر اين بـود   مرد تكبير سر داد و من به او ضربه
مـود و در آن از  سپس اسامه حـديث را ذكـر ن  . كه آن مرد براي حفظ جان خود تكبير گفت

بـر زبـان آورد كشـتي؟    » ال إلـه إال اهللا«كسـي را كـه    ،اي اسـامه : پيامبر فرمود: گويد جمله مي
اي : پيامبر فرمـود . او اين سخن را براي نجات جان خود بر زبان آورد ،اي رسول خدا: گفتيم

                                           
  .باشند راويان آن راويان روايات صحيح می. ١٨/١٠٥طربانی، ؛ املعجم الکبري١٠/١٥مصنف ابن أبی شيبة -١
  .٣/٤٤٦سري أعالم النبالء -٢
  .٨/٩١البداية و النهاية -٣
  .٣/٤٤٦سري أعالم النبالء -٤
  .٥٠١-٢/٥٠٠مهان -٥
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تا  1تكرار كردگفت كشتي؟ پيامبر همين طور اين جمله را » ال إلـه إال اهللا«كسي را كه  ،اسامه
داشتم و امـروز   به خدا دوست دارم كه من اين سابقه خود در اسالم را نمي: اينكه اسامه گفت

بندم كه ديگر هرگـز فـردي را    من با خدا پيمان مي. كشتم شدم، اما آن مرد را نمي مسلمان مي
بعد : اسامه گفتبعد از من؟  ،اي اسامه: پس پيامبر فرمود. نكشم» ال إلـه إال اهللا«: گويد كه مي
  2.از شما

علـي اكنـون از تـو    : اسامه مرا نزد علي فرسـتاد و گفـت  : از حرمله روايت است كه گفت
اگر تو : اين است جواب اسامه: چرا اسامه به جنگ نيامد؟ به او بگو :گويد خواهد پرسيد و مي

مـن  داشتي مـن دوسـت داشـتم كـه در آنجـا بـا تـو باشـم، لكـن           در گوشه دهان شير قرار مي
  3.اعتقادي به شركت در اين جنگ ندارم

وي چنين عذر خود را خواست كه نيامدن وي به جنگ ناشي از بخل : گويد ابن حجر مي
ترين شرايط هم باشـد دوسـت دارد    ز وي نبوده است و اگر علي در سختبه علي و كراهت ا

از جنـگ بـا   كه با وي بوده و شخصاً او را ياري دهد و علت نيامدن وي بـه جنـگ كراهيـت    
علي با اسـامه بـن   : در روايت ديگري ذهبي از زهري روايت كرده كه گفت 4.مسلمانان است

دانسـتيم، چـرا در جنـگ همـراه مـا       خـود مـي  ما تـو را از   ،اي اسامه: زيد ديدار كرد و گفت
شير را بگيري من هم همراه  فكاي ابوالحسن، به خدا قسم اگر تو يك : نشدي؟ اسامه گفت

هـر دو هـالك شـويم و يـا هـر دو زنـده        يـا  گيرم تا اينكه ديگر او را مي )آرواره(فك تو آن 
  5.شوم به خدا قسم هرگز داخل آن نمي -فتنه -اما اين كاري كه تو در آن هستي. بمانيم

   بعبداهللا بن عمرو بن عاص -9
از وي روايت شده كه در مورد علت خروج وي به جنگ همراه با معاويه و پدرش به صـفين  

ز وي سوال شد وي در جواب بيان كرد كه او براي جنگ بيرون نرفته است، بلكه در اطاعت ا
روزي نزد معاويـه  : از حنظله بن خويلد عنبري روايت است كه گفت. از پدرش به آنجا رفت

                                           
  .٣/١١٦حاکم، ؛ املستدرک٩٦مشاره، صحيح مسلم -١
  .اسناد آن صحيح و رجال آن ثقه هستند. ٢/٥٠٥سري أعالم النبالء -٢
  .٦٨-٨/٦١صحيح البخاری -٣
  .١٣/٦٧فتح الباری -٤
  .٢/٥٠٤سري أعالم النبالء -٥
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بودم كه دو نفر آمدند و در مورد سر عمـار بـن ياسـر بـا هـم خصـومت داشـتند و هـر كـدام          
يكي از شما به نفع ديگري كنار : عبداهللا بن عمرو بن عاص گفت. ام همن او را كشت :گفتند مي

. شـود  كشته ميطغيانگر عمار توسط گروهي : بكشد، زيرا من از رسول خدا شنيدم كه فرمود
! گويي، تو كه خودت نيز با مـا بـودي؟   چرا اين سخن را مي ،عمرو ابن اي: پس معاويه گفت

مادام : شكايت كرد و ايشان به من فرمودند �ول خداپدرم از دست من نزد رس: عبداهللا گفت
از  1.جنگيدم من هم در اين جنگ با شما بودم اما نمي. كه پدرت زنده است از او اطاعت كن

او روايت ديگري نيـز وجـوددارد كـه بـر پشـيماني وي از حضـور در جنـگ صـفين داللـت          
عبداهللا بن عمرو : ده كه گفتروايت كر 2ابن سعد به صورت مستند از ابن أبي مليكه. كند مي

من با صفين و جنگ با مسلمانان چكار داشتم، به خدا قسم دوست داشتم كـه ده سـال   : گفت
مردم، اما با اين وجود به خدا قسم نه از شمشيرم اسـتفاده كـردم و نـه بـا كمـانم       قبل از آن مي

  3.تيراندازي نمودم

  �صهيب بن سنان رومي -10
از  4.ي بود كه از فتنه كناره جسـت و بـه سـراغ كـار خـود رفـت      وي از كسان: گويد ذهبي مي

هـاي مـردم و اخـتالف آنـان در      جعفر بن برقان روايت است كه ميمون بن مهران به بيان دسته
گفت و از جمله چيزهايي كه بيان كرد اين  مورد امر عثمان و طلحه و زبير و معاويه سخن مي

توان به سعد بن أبي وقاص، ابوايوب انصاري،  مي گروهي كه كنار كشيدند از جمله آنان: بود
اشاره  عبداهللا بن عمر، اسامه بن زيد، حبيب بن سلمه فهري، صهيب بن سنان، محمد بن مسلمه

كرد كه همراه با بيشتر از ده هزار نفر از اصحاب رسول خدا و تـابعين آنـان بودنـد و همگـي     
جوييم و بر مـؤمن   ك از آن دو تبري نميما عثمان و علي را دوست داريم و از هيچ ي: گفتند

  5.دهيم و در مورد آنان خوف و رجا داريم بودن آن دو و پيروان آنان شهادت مي

  �ابوايوب انصاري -11

                                           
  .٣/٥٢سند آن صحيح است؛ ذيب التهذيب٢/١٦٤مسند امحد -١
. روايــت کـــرده اســـت -انـــد چهـــار راوی حــديث کـــه عبـــداهللا نــام داشـــته -وی از عبادلــه اربعـــه. کر عبـــداهللا متيمـــیابــوب -٢

  .٥/٢٦٨ذيب التهذيب
  .راويان آن ثقه هستند. ٤/٢٦٦طبقات ابن سعد -٣
  .٢/١٨سري أعالم النبالء -٤
  .٥٠٥-٥٠٣ص، ؛ تاريخ دمشق١/٢٩دول اإلسالم -٥



 سلي مرتضي ع     692
  

 

از حكـم سـوال   : اند كه گفت ابن أبي شيبه و خليفه بن خياط و ابن سعد از شعبه روايت كرده
ير، اما در جنگ نهـروان شـركت   خ: آيا ابوايوب در جنگ صفين شركت كرد؟ گفت: كردم

  1.داشت

  �ابوهريره -12
وي يكـي از راويـان   . هـاي جمـل و صـفين شـركت نداشـت      روايت است كه وي در جنـگ 

هـايي   فتنـه : رسول خدا فرمـود : گويد وي مي. كنند احاديثي است كه از ورود در فتنه نهي مي
ي است كه در آنهـا بـه پـا    ها نشسته باشد بهتر از كس روي خواهد داد كه كسي كه در آن فتنه

ايستاده باشد و كسي كه در آنها به پا ايستاده باشد بهتر از كسي است كه در آنهـا راه بـرود و   
هـر كـس   . كند كسي كه در آنها راه برود بهتر از كسي است كه در آنها به تندي حركت مي

اهگاه و مفري براي هر كس پن. اندازند ها او را بهالكت مي در معرض آنها قرار بگيرد آن فتنه
  2.ها پيدا كرد به آنجاها پناه ببرد فرار از آن فتنه

  سسعد بن أبي سرح عبداهللا بن -13
. وي در نبرد صفين شركت داشت :اند گفته. وي فرماندار عثمان در مصر بود: گويد ذهبي مي

  3.اما رأي ظاهر اين است كه وي به رمله رفت و در آنجا عزلت اختيار كرد
اي اسـت كـه از فتنـه كنـار نشسـتند و در آن       اي از دريـاي سـخنان صـحابه    ا قطرهاينها تنه

اين امـر  . داشتند شركت نكردند و حتي برخي از آنان ديگران را از حضور در آن بر حذر مي
بودند و در آنها از ورود به  ز خالل احاديثي بود كه روايت كرده اقتناعي بود كه تكوين يافته ا

  . بودند داد نهي كرده ده ميان مسلمانان روي مياي كه در آين فتنه
اين صحابه ميان جنگ با خوارج و جنگ در جمل و صفين قائـل بـه تفـاوت بودنـد، چـه      
تعدادي از آنان چون أبو برزه و أبوأيوب انصاري كه از فتنه ميان مسلمانان در جمل و صـفين  

به كـه از فتنـه عزلـت گرفتـه     نيز اين گروه از صحا. عزلت گرفته بودند در آن شركت داشتند

                                           
  .٣/٢٤٩؛ الطبقات الکربی١٩٦ص، اريخ خليفه بن خياط؛ ت١٥/٣٠٣مصنف ابن أبی شيبة -١
  .٢٢١٢-٤/٢٢١١صحيح مسلم -٢
  .٣/٣٣سري أعالم النبالء -٣



 693      جمل جنگ از شيپ يدادهايرو  
 

از خالفـت و   ببودند بعد از اينكه معاويه خالفت را بعد از كناره گيـري حسـن بـن علـي    
  .بيعت امت با او بدست گرفت، به سرعت با معاويه بيعت كردند

همه افرادي چون عبداهللا بن عمر و سعد بن أبـي وقـاص و محمـد بـن     : گويد ابن حجر مي
  1.يده بودند با معاويه بيعت كردندمسلمه كه از فتنه كنار كش

توان فهميـد ايـن اسـت كـه علـت خـودداري ايـن         چيزي كه از خالل نصوص مذكور مي
اين دليـل بـوده كـه اوضـاع بـراي آنـان مشـتبه و         صحابه از همراهي با دو طرف درگير، يا به

حق و چـه  و نتوانستند دريابند كه چه كسي بر  -گويد آنچنان كه امام نووي مي -پيچيده بوده
ايـن  به توان از سخن سعد بن أبي وقاص دريافت، و يا اينكه  اين را مي كسي بر باطل است كه

اند، زيـرا صـلح بهتـر اسـت و      دانسته خاطر بوده كه آنان جنگ را تنها راه حل اين مشكل نمي
الزمه صلح اين بود كه جهت اتحاد مسلمانان، دو طـرف از برخـي از حقـوق خـود صـرفنظر      

توان از خالل كالم اسامه برداشـت كـرد، چـه وي در عـذر خـواهي از       اين نكته را مي. نمايند
گويد كه در اين مورد قائل به جنگ در كنار او نيست، گرچـه بـه    اميرالمؤمنين علي چنين مي

  2.امامت و فضل وي اعتراف دارد
  :اند، از جمله اند بحث كرده علما در مورد عذر كساني كه وارد جنگ نشده

آن دسـته از صـحابه كـه توقـف كردنـد و در جنـگ       : گفته شـده اسـت  : گويد مي قرطبي
اند و به همين دليل  شركت نكردند احاديث وارده را بر دست برداشتن از همه آنها حمل كرده

  3.از اختالف و جنگ ميان صحابه اجتناب ورزيدند
بـراي آنـان    شان تنها اين بود كه حق كساني كه توقف ورزيدند حجت: گويد ابن حزم مي

باشد جهـت منـاظره بـا او راهـي غيـر از ايـن        روشن نيست و كسي كه حق برايش روشن نمي
  4.وجود ندارد كه حق را براي او روشن نماييم تا او آن را ببيند

صحيح اين است كه عمل صحابه مذكور حمل بـر صـحت و درسـتي    : گويد ابن حجر مي
برايشان روشن شده بـود، زيـرا در مـورد     شود، زيرا كساني كه وارد جنگ شدند دليل و حق

كساني كـه وارد  . امر وارد شده است و آنان توان انجام آن را داشتند  طغيانگرجنگ با گروه 
باشند، يا اينكه توان جنـگ   ميطغيانگر جنگ نشدند برايشان روشن نشده بود كه كدام گروه 

                                           
  .٢١٢ص، عبدالعزيز دخان، أحداث و أحاديث الفتنة -١
  .مهان -٢
  .٢/٢٢٣التذکرة -٣
  .٣/٧٨الفصل -٤
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مراه علي بود اما با اين وجود اين وضعيت براي خزيمه بن ثابت روي داد، چه او ه. را نداشت
: كه عمار كشته شد، او به جنگ پرداخت و اين حـديث را بيـان كـرد    اما هنگامي. جنگيد نمي

يعني وقتي عمار كشته شد او دريافت كـه سـپاه   (شود  كشته مي  طغيانگرعمار توسط گروهي 
  1.تاين حديث توسط امام احمد و ديگران روايت شده اس). هستند  طغيانگرمقابل 

اي از صحابه چون سعد و محمد بن مسلمه و اسامه  عده: اگر گفته شود: گويد جصاص مي
دليل همراه نشدن آنان ايـن  : بن زيد و ابن عمر در جنگ همراه علي نشدند، جواب اين است

جايز است كه علت همراهي نكردن آنان اين باشـد  . قائل نباشند  طغيانگرنبود كه به جنگ با 
آيد و نيازي به آنـان   اين كار بر مي بودند امام همراه با نيروهايي خود از عهده كه آنان معتقد

بينيم كه  ندارد و با استدالل به همين امر عدم همراهي با او را براي خود جايز دانستند، چه مي
اين دليل كه آنان جنگ با آنان را واجب  آنان در جنگ با خوارج نيز همراه علي نشدند، نه به

ديدند كه براي جنگ با خوارج افراد زيـادي حضـور    اين دليل بود كه آنان مي ، بلكه بهندانند
  2.دارند و نيازي به آنان نيست

كه قائل به تأخيرانداختن اجراي قصاص بر  ،�موضع كساني چون علي: پنجم

  قاتالن عثمان تا هنگام استقرار و ثبات امور بودند
اوضاع مستقر شود و آرامش حكمفرما گردد و بعد از منتظر اين بود كه  �امير المؤمنين علي

كـه طلحـه و زبيـر و همراهانشـان از او      آن به كار قـاتالن عثمـان رسـيدگي نمايـد و هنگـامي     
خواستند قصاص را بر آنان جاري گرداند عذر خود را براي آنان چنين بيان كـرد كـه تعـداد    

توان آنان را دست كم گرفت و از  يباشند و نم اين اوباش بسيار زياد است و داراي قدرت مي
آنان درخواست كرد كه فعالً صبر پيشه سازند تا اينكه اوضـاع آرامـش يافتـه و امـور مسـتقر      

اميرالمـؤمنين  . گردد و آنگاه حقوق گرفته شوند، زيرا شرايط براي جلب مصالح مناسب نبود
: باشد، گفـت  شر موجود مي، انتخاب كمترين شر از ميان دو اين كار خود  اينكه  علي با اشاره

يعني صبر كـردن در مـورد سرنوشـت قـاتالن      كنم ي كه من شما را به آن دعوت مياين چيز
  3.شري است كه از جنگ و ايجاد تفرقه بهتر است عثمان

                                           
  .١٣/٤٦فتح الباری -١
  .٥/٢٨١أحکام القرآن -٢
  .٥/٤٦٠تاريخ طربی -٣
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باشـد كـه قصـاص بـه تـأخير       امير المؤمنين چنين نظر داشت كه مصلحت مقتضي اين مـي 
وي در . به همين دليل هم قصاص را به تأخيرانداخت اينكه به طور كلي ترك شود و بيفتد، نه

در حادثه افـك  . مورد اين وضعيت، به روش رسول خدا در برخورد با حادثه افك اقتدا كرد
اين سناريو را عبـداهللا    گروهي از مردم در مورد عائشه به بدي صحبت كردند و قسمت عمده

چـه   ،اي مسـلمانان :  رفـت و فرمـود  رسول خدا از منبـر بـاال  . بن أبي بن سلول بر عهده داشت
پس سعد بـن معـاذ    ؟گيرد كه به خانواده من تهمت زده است كسي انتقام مرا از اين مردي مي

بود من انتقام شما  اگر از أوس مي ،اي رسول خدا: برخاست و گفت -از قبيله أوس -انصاري
سيان بود و حكـم وي در  رئيس او سعد بن معاذزيرا  -زدم گرفتم و گردن او را مي را از او مي

سعد بن . و اگر از خزرج است به ما امر كنيد تا امر شما را انجام دهيم -ميان آنان نفوذ داشت
سـپس أسـيد بـن حضـير پسـر      . عباده رئيس خزرجيان برخاست و پاسخ سعد بـن معـاذ را داد  

ردن عموي سعد بن معاذ برخاست و جواب سعد بن عباده را داد و پيامبر شروع به سـاكت كـ  
اين مسأله بزرگي است، زيرا قبل از آمدن رسول خدا به  دانست كه رسول خدا مي 1.آنان نمود

مدينه، أوس و خزرج با هم به توافق رسيده بودند كه عبداهللا بن أبي بن سلول را حـاكم خـود   
كنند و او در نزد آنان از منزلت وااليي برخوردار بود و هم او بود كـه در جنـگ احـد يـك     

اما چرا رسول خدا اجراي حد بر عبداهللا بن أبي بن سلول را . سپاه را به مدينه برگرداند سوم از
كـرد كـه    ترك كرد؟ علت كار ايشان مصلحت و مفسده بود، زيرا ايشان چنـين مشـاهده مـي   

اميرالمؤمنين علـي هـم مصـلحت را در ايـن     . شالق زدن وي مفسده بيشتري از ترك آن دارد
تأخير بيندازد چرا كـه در آن هنگـام تأخيرانـداختن قصـاص مفسـده      ديد كه قصاص را به  مي

توانسـت   كمتري نسبت به تعجيل در اجراي آن داشت، زيرا ايشـان در آن هنگـام اصـالً نمـي    
كردند و  قصاص را بر قاتالن جاري گرداند، زيرا آن قاتالن قبائلي داشتند كه از آنان دفاع مي

گويد كه آنان علي را نكشتند؟ حال  جا بود و چه كسي ميهنوز امنيت برقرار نشده و فتنه پابر
   2.اينكه همان افراد بودند كه بعداً او را كشتند

اميرالمؤمنين علي در مورد سرنوشت قاتالن عثمان منتظر اين بود كه امنيت برقرار شـود و  
امت متحد گردند و اوليـاي دم درخواسـت اجـراي قصـاص را بنماينـد و شـاكي و خواسـتار        

ص و متهمان حاضر شوند و جلسه محاكمه برگزار گـردد و شـاهدان حاضـر شـوند و در     قصا

                                           
  .٤١٤١مشاره، البخاریصحيح  -١
  .١٠٢ص، حقبة من التاريخ -٢
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امت همه اتفاق نظر دارند كه امـام   1.محكمه قاضي در مورد سرنوشت قاتالن حكم داده شود
شـود، اجـراي آن را بـه     تواند در حالتي كه اجراي قصاص موجب ايجاد فتنه و تفرقـه مـي   مي

ايجاد شده كـه چـرا قـاتالن عثمـان در      د بلوايي كه حول اين مسألهاما در مور 2.تأخير بيندازد
سپاه علي حضور داشتند و چرا علـي راضـي شـد كـه آنـان در سـپاه وي حاضـر باشـند، امـام          

اي از آن طاغيان و خوارج كه عثمان را به قتل رسانده بودنـد در سـپاه    عده: گويد طحاوي مي
اي بودنـد كـه مـورد حمايـت      علوم نبودنـد و عـده  علي حضور داشتند كه برخي از آنان عيناً م

قتل عليه آنان نبود و برخـي در دل  قبائل خود قرار داشتند و برخي از آنان هم دليلي بر اثبات 
  3.نفاق داشتند و امكان بروز و اظهار آن را نداشتند

جست و تمايل  در هر حال موضع علي نسبت به آنان محطاطانه بود و از كار آنان تبري مي
زيادي به بي نياز شدن از آنان و بلكه اجراي قصاص بـر آنـان داشـت در صـورتي كـه راهـي       

  :شود اين واقعيت در دو چيز متجلي مي. شد براي اين امر يافت مي

  �نسبت به قاتالن عثمان �عليموضع  -الف
را مـورد نكـوهش قـرار داد و خـود را از قتـل وي مبـرا دانسـت و در         �قتل عثمـان  �علي

كرد كه او عثمان را به قتل نرسـانده و دسـتور قتـل     خود و موارد ديگر قسم ياد مي هاي خطبه
وي را نداده و براي اين كار با كسي همدستي نكرده و قاتالن او را ياري نداده و به آن راضي 

ايـن  . باشـد  اين موضوع به طريقي قطعي از او روايت شده است كه مفيد يقين مي. نبوده است
دارند كه علـي بـه قتـل عثمـان راضـي بـوده        ه است كه رافضيها اظهار ميموضوع خالف آنچ

 �حاكم نيشابوري بعد از ذكـر برخـي از اخبـار وارده در مـورد كشـته شـدن عثمـان        4.است
اميرالمؤمنين علي در ماجراي قتل او دست داشته است : گويند اينكه اهل بدعت مي: گويد مي

  5.اند واتر خالف اين را بيان كردهدروغ و جعل است، زيرا اخبار به صورت مت

                                           
  .٢/١٥٦حتقيق مواقف الصحابة -١
  .٢/١٧١٨ابن عربی، احکام القرآن -٢
  .٥٤٦ص، شرح الطحاوية -٣
  .٢٢٩ص، التفريطقيدة فی أهل البيت بني اإلفراط و الع -٤
  .٣/١٠٣املستدرک -٥
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علي در قتـل عثمـان دسـت    . اينها همه دروغ و تهمت به علي است: گويد مي :ابن تيميه
نداشته و فرمان آن را نداده و به آن هم راضي نبـوده اسـت و تبـراي وي از قتـل عثمـان از او      

من از خون  ،اراپروردگ: علي گفته است 1.روايت شده است و او فردي صادق و نيكوكار بود
حاكم به صورت مستند از قيس بن عباده روايت كرده كـه   2.جويم عثمان از درگاه تو تبرا مي

من از خون عثمان از درگـاه تـو    ،پروردگارا: گويد شنيدم كه علي در جنگ جمل مي: گفت
روزي كه عثمان به قتل رسيد عقل از سرم پريد و به خودم شك كردم و آنـان  . جويم تبرا مي

بيعت  به خدا قسم من از خداوند شرم دارم كه با مردمي: راي بيعت نزد من آمدند و من گفتمب
آيا از كسي كه مالئـك از او  «: اند كه رسول خدا در مورد وي فرمود كنم كه مردي را كشته

كنم كه در حالي با مـن بيعـت شـود كـه      من از خدا شرم مي. »كنند شرم نداشته باشم شرم مي
پس آن مردم برگشتند و چون جنازه عثمان دفن شد مردم . هنوز دفن نشده استجنازه عثمان 

ايـن    پروردگار از اقـدام بـه  از : نزد من برگشتند و درخواست بيعت با من را دادند و من گفتم
» اي اميرالمؤمنين«: كار ترس دارم و سپس عزم من جزم شد و بيعت كردم و چون آنان گفتند

از حسنات مـن بگيـر و بـه عثمـان بـده تـا اينكـه         ،خداوندا: د و گفتمانگار كه قلبم شكافته ش
  3.راضي و خشنود گردد

بـه علـي خبـر رسـيد كـه عائشـه در       : امام احمد از محمد بن حنفيه روايت كرده كه گفت
پس علي دستش را . كند قاتالن عثمان را لعنت مي -محلي در فاصله سه مايلي از بصره -مربد

قـاتالن عثمـان را لعنـت كـن،      ،پروردگارا: كرد و دو يا سه بار گفتتا نزديك صورتش بلند 
  4.لعنت كن -يعني در همه جا -آنان را در پستي و بلندي ،خداوندا

به خدا قسم من عثمان را به قتـل  : عباس روايت كرده كه علي سه بار گفت ابن سعد از ابن
هي كردم به خدا قسم من عثمان را نرساندم و دستور قتل او را هم ندادم، بلكه مردم را از آن ن

همچنين از ايشان روايت است كـه   5.نكشتم و دستور آن را هم ندادم، بلكه مغلوب واقع شدم
به خدا قسم من در قتل . هر كس از دين عثمان تبري بجويد از ايمان تبري جسته است: گفت

وي عثمـان را مـورد    6.ام�ام و به آن راضـي نبـوده  �او همدستي نكرده ام و دستور آن را نداده
                                           

  .٤/٤٠٦منهاج السنة -١
  .حسن استسند آن . ٧/٢٠٢البداية و النهاية -٢
  .اند اما مسلم و خباری آن را ختريج نکرده، حديث صحيح بر شرط شيخني است. ٣/٩٥املستدرک -٣
  .سند آن صحيح است. ٧٣٣مشاره١/٥٥٥فضائل الصحابة -٤
  .٧/٢٠٢؛ البداية و النهاية٣/٨٢الطبقات الکربی -٥
  .٥٤٣ص، الرياض النضرة -٦
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آورد و بيشـتر از مـا    او بيشتر از همه ما صله رحـم را بجـا مـي   : گفت داد و مي ستايش قرار مي
  1.كرد تقواي خدا را رعايت مي

فـرات همـراه علـي بـوديم در      ما در سـاحل رود : از عميرة بن سعد روايت است كه گفت
خداونـد  : پـس علـي گفـت   . كرد يك كشتي كه بادبانهايش را برافراشته بود و عبورهنگامي 
  :فرمايد متعال مي
�m�i����h�g�f�e�d�cl ٢٤: الرمحن  

در درياهـا دارد كـه   ) آفريدگان خود بـه نـام انسـانها   (هائي ساخته و پرداخته  خدا كشتي« 
سوگند به كسي كه آن را در دريايي از درياهاي خود قرار داده است . »همسان كوهها هستند

  2.و در ماجراي قتل او همدستي نكرده اممن عثمان را نكشته ام 
حـافظ   3.آمـد  در روزي كه عثمان به قتل رسيد كاري از دست من بر نمـي : گويد علي مي

ابن عساكر طرقي را كه از طريق آنها رواياتي از علي وارد شده و در آنها علي از خون عثمان 
ن در اين ماجرا و عـدم  ها و ديگر موارد خود بر عدم دست داشت تبري جسته است و در خطبه

اين موضوع به طرقي كه نـزد بسـياري   . رضايت به قتل او قسم خورده است جمع آورده است
  4.روايت شده است �باشند از علي از ائمه حديث مفيد يقين مي

نياز شدن از خدمات آن دسته از قاتالن كه در درون سپاه  براي بي �تالش علي -ب
  وي بودند

كرد رفتاري محطاطانه با آنان داشت و حتـي بـه    ن احساس خطر ميچون از جانب آنا �علي
شام مسئوليت كاري را به آنان واگذار نكـرد، چـه فرزنـدش محمـد بـن       سوي هنگام رفتن به

حنفيه را فراخواند و پرچم را بدست او داد و عبـداهللا بـن عبـاس را بـر سـمت راسـت سـپاه و        

                                           
  .١/٣٠٦صفة الصفوة -١
  .٣٧٩مشاره، سند آن صحيح لغريه است. ٦٦٠-١/٥٥٩فضائل الصحابة -٢
  .٥/٦١املنتظم فی تاريخ امللوک و األمم -٣
  .٧/١٩٣البداية و النهاية -٤
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و قثم بـن عبـاس را بـه جـاي خـود در       1رار دادابوليلي بن عمر بن جراح را پيش قراول سپاه ق
  2.مدينه گمارد

بود تا بدين وسيله برائـت خـود را از آن اوباشـان     �دستانه از جانب علي پيش اين اقدامي 
اعالم داشته و قدرت خود براي سيطره بر امور مسلمانان بدون كسب كمك از آنان را اعـالم  

كردنـد   كساني را داشت كه خالفت او را تأييد مي دارد، زيرا وي در ميان مسلمانان مواليان و
سـاخت و ايـن نهايـت چيـزي      نياز مي از كمك گرفتن و دوستي با آنان بيو همين افراد او را 

شد بـا آن گـروه انجـام داد و همـين بـراي معـذور بـودن وي كفايـت          بود كه در آن زمان مي
و قبائلي داشتند كـه در سـپاه علـي     كرد، زيرا آنان صدها نفر بودند و عالوه بر اين طوائف مي

داد خـوف ايـن    حضور داشتند و اگر در مورد آنان شـدت عملـي بيشـتر از آن بـه خـرج مـي      
با  �وقتي كه علي، طلحه و زبير و عائشه 3.تر شود ه دايره فتنه در ميان امت گستردهرفت ك مي

نـد اميـر   بـا هـم صـلح كرد    -اين موضوع بعـداً ذكـر خواهـد شـد     -با وساطت قعقاع بن عمرو
شب آن روز براي مردم خطبه خواند و به بيان جاهليت و تيره روزي آن ياد  �المؤمنين علي

و عمـر   كرد و از اسالم و نيكروزي و نعمت همدلي كه خداوند بعد از پيامبر به وسيله ابـوبكر 
امت داده بـود سـخن آورد و سـپس ايـن واقعـه روي داد كـه        بن خطاب و عثمان بن عفان به

آن را بر سر امت آوردند كه طالب دنيا بودند و به كساني كه خداوند  -قاتالن عثمان -اي عده
خواستند كارها را به حـال   بردند و مي شان كرده بود حسد مي آنان را به سبب فضيلت غنيمت

: سـپس گفـت   4.كنـد  برد و آنچه بخواهـد مـي   اول بازبرند، اما خداوند كار خويش را بسر مي
كنم، شما نيز حركت كنيد، ولي هيچ يك از آنان كـه بـر ضـد     حركت مي بدانيد كه من فردا

  5.اند نيايند و سفيهان زحمت خويش را از من كم كنند عثمان كمك كرده
را مـورد   �قاضي ابوبكر باقالني موضوع اجراي حكم قصـاص در مـورد قـاتالن عثمـان    

تأخيرانـداختن اجـراي   در بـه   �بحث و مناقشه قرار داده و رأي خود را در مورد موضع علي
چون ثابت شود كه علي از كساني است كه قائل : گويد قصاص تا حد امكان بيان داشته و مي

شـوند، در   باشند كه اگر جمعي يك نفر را به قتل برسانند همه آن جمع قصاص مـي  اين مي به

                                           
  .٢/١٥٨تاريخ طربی؛ حتقيق مواقف الصحابة -١
  .٥/٤٧٠تاريخ طربی -٢
  .٢/١٥٩به نقل از حتقيق مواقف الصحابة ٢/٥٢تبانی، إفادة األخبار -٣
  .٥/٥٢٥تاريخ طربی -٤
  .مهان -٥
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اين صورت جايز نيست كه وي همه قاتالن عثمان را قصاص كند، مگـر آنگـاه كـه بـر قاتـل      
بودن آن قاتالن بعينه، بينه وجود داشته باشد و اولياي دم در مجلس او حضور يابند و خواهان 

اين حكـم برسـد كـه اجـراي قصـاص بـر        خون پدر و ولي خود شوند و امام با اجتهاد خود به
شـود كـه در آن چيـزي     تر و فسادي شديدتر نمي عثمان، منجر به هرج و مرجي بزرگ قاتالن

تر از آن روي دهد و به تأخيرانداختن اجراي حد تـا هنگـام   اي خطير ا حادثهمثل قتل عثمان ي
تر بوده و پراكندگي  حق در آن، براي امت بهتر و مناسبوقت امكان آن و گرفتن و استيفاي 

  1.كند آورد و فساد و تهمت را بهتر از آنان دفع مي آنان را بهتر جمع مي
اختن اجـراي قصـاص بـر قـاتالن عثمـان      در تأخيرانـد  �ابن حزم در توجيه موضـع علـي  

اينكه گفتنـد از قـاتالن عثمـان و محاربـان بـا خـدا و       : گوييم با توفيق خداوندي مي: گويد مي
مين بودند و حرمت اسالم، حـرم امامـت،   زرسول او و كساني كه در پي ايجاد فساد در روي 

شـتند قصـاص   و سـابقه را زيـر پـا گذا    -صحابه رسول خدا بودن -هجرت، خالفت و صحبت
گرفته شود، امري درست است و علي هم هرگز در اين مورد و در برائت و بيزاري جستن از 

با آنان مخالف نبود، لكن تعداد ايـن اوبـاش بسـيار زيـاد بـود و از علـي        اناين قاتالن و اوباش
بردند و كاري كه در تـوان علـي نباشـد از ذمـه او سـاقط اسـت، چنـان كـه اگـر           اطاعت نمي

شود و بين اين  ي قادر به انجام نماز و روزه و حج نباشد انجام آنها از ذمه وي ساقط ميمسلمان
  :فرمايد خداوند متعال مي. دو فرقي وجود ندارد

�m�à�®¬�«�ª�©�¨�§l ٢٨٦: البقرة   
   .»كند اندازه توانائيش تكليف نمي خداوند به هيچ كس جز به«

امر كردم به قـدر تـوان خـود از آن انجـام     اگر شما را به چيزي : فرمايند مي �رسول خدا
توانست حق را  شود و مي كرد بدين ترتيب علي تقويت مي اگر معاويه با علي بيعت مي 2.دهيد

پس اختالف علي را تضعيف كرد و او نتوانست حق را بر آنان جاري . از قاتالن عثمان بگيرد
چنـان كـه حـق را بـر قـاتالن       كـرد، آن  شد حق را بر آنان جاري مي گرداند و اگر چنين نمي

  4.زيرا وي بر مطالبه قاتالن وي توانا بود 3عبداهللا بن خباب جاري گرداند، 

                                           
  .٢/١٥٩؛ حتقيق مواقف الصحابة٢٣١ص، باقالنی، التمهيد -١
  .٨/١٤٢صحيح البخاری -٢
  .إن شاء اهللا در مورد وی حبث خواهد شد. خوارج وی را کشته بودند -٣
  .٤/١٦٢الفصل فی امللل و النحل -٤
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گـذارم   نمـي : گويـد  علـي مـي  : كند ابن العربي ديدگاه علي بن أبي طالب را چنين بيان مي
كسي كه از فردي شكايت دارد حق خود را از او بگيرد مگـر آنگـاه كـه قاضـي بـه نفـع وي       

اينكـه در ميـان آنـان جنگـي روي داد قطعـاً معلـوم و       : دهـد  سپس ادامه مي 1.ده باشدحكم دا
اين سبب بوده است، يعني به سبب اختالف در مورد قصـاص    هم چنين اينكه به. مبرهن است

باشد، اما در اين ماجرا حق با علي بود، زيرا كسي  از قاتالن عثمان بوده است، امري روشن مي
كند صحيح نيست قاضي جلسه رسيدگي به آن باشد و اگـر خواهـان    يكه خود خونخواهي م

شود، بلكه حـق را در   تهمتي نسبت به قاضي داشت، اين موجب خروج خواهان بر قاضي نمي
پـذيرد و اگـر    داد كـه مـي   پس اگـر بـراي وي حكمـي   . كند نزد او و در محكمه او مطالبه مي

سيارند حقهايي كه خداوند متعال در مورد كند، زيرا چه ب نداد ساكت مانده و صبر مي حكمي
شـد و   و ولي عثمـان نـزد علـي حاضـر مـي      -آنگاه كه با علي بيعت شد -دهد و آنها حكم مي

هزار نفر بر خليفـه هجـوم بردنـد و او را بـه قتـل رسـاندند و آنهـا افـرادي معلـوم و          : گفت مي
ادعايت را ثابت : گفت گفت؟ آيا غير از اين را به وي مي مشخص هستند، علي چه چيزي مي

كن و حق خودت را بگير و اين در يك روز قابل اثبات بود، مگر اينكه قاتالن عثمـان ثابـت   
دانيد كه ظلمي  به خدا قسم همه مي ،اي مسلمانان. كردند كه عثمان مستحق قتل بوده است مي

دن بـه  طلب حق بهتـر و رسـي  شد و در آن هنگام فرصت و شرايط براي  عليه عثمان ثابت نمي
  2.تر بود هدف آسان

است و جنگ با وي تا وقتي كه بـه   طغيانگر امام بود و هر كس بر او خروج كرد  �علي
باشد و بدون شك اين سخن كه علي در جواب مردم شـام گفـت    اطاعت برگردد واجب مي

بيعت كنند و سپس خواهـان اجـراي قصـاص بـر قـاتالن عثمـان شـوند، سـخني          بايد كه ابتدا
شد و كـار در دسـت او قـرار     ست بود، زيرا اگر وي قبل از اينكه با وي بيعت ميصحيح و در

گرفـت، قبائـل آن قـاتالن بـه هواخـواهي آن افـراد بـر         گرفت از قاتالن عثمان قصاص مي مي
پس علي منتظر اين بود كه ابتدا زمام امور را بدست . گرفت درمي خواستند و جنگ سومي مي

طرح دعوا شود و سپس در مـورد آنـان قضـاوتي از روي حـق      بگيرد و سپس عليه آن جانيان
  3.انجام دهد

                                           
  .١٦٣ص، العواصم من القواصم -١
  .٢/١٦١حتقيق مواقف الصحابة -٢
  .٢/١٦١بی؛ حتقيق مواقف الصحابةابن العر ، احکام القرآن -٣



 سلي مرتضي ع     702
  

 

مالـك و شـافعي و    و از جمله) و موافقان آنانيعني علماي حديث (فقهاي حجاز و عراق 
و نيـز   -ابوحنيفه و اوزاعي و جمهور متكلمين معتقدند كه علي در جنگ خود با اهـل صـفين  

بودند و به او ظلم   طغيانگركه با علي جنگيدند  كساني: گويند نيز مي. بر حق بود -اهل جمل
  1.، كافر دانستو طغيان توان آنان را به خاطر اين بغي كردند، اما نمي

او معتقد بود كه بر معاويه و ياران وي : كند را اين چنين خالصه مي �ابن تيميه رأي علي
ز اطاعت وي بوده و از واجب است كه از وي اطاعت كنند و با او بيعت نمايند و آنان خارج ا

ايـن رأي و نتيجـه    پس علـي بـه  . ورزند و آنان داراي قدرت هستند اداي اين واجب امتناع مي
   2.رسيد كه با آنان بجنگد تا اين واجب را ادا نمايند و از او اطاعت ببرند و مردم متحد شوند

بـه خـاطر    �همانا تأخير علي رضي اهللا عنه از اقامت حد شرعي و قصاص قـاتالن عثمـان  
ضرورت بود و براي ايشان كامال واضـح و تمـام شـده بـود كـه بايـد قصـاص انجـام بگيـرد،          
هنگامي كه علي رضي اهللا عنه از مدينه به عراق رفت تا به شام نزديك باشد و قـاتالن عثمـان   

 -خصوصاً از اهالي كوفه و بصره -كه در لشكر وي حضور داشتند و تعدادشان بسيار زياد بود
بر اين  �علي. سايه قدرت و فخرفروشي قبائل خود همراه با وي به عراق منتقل شدند در زير

باور بود كه اجراي قصاص در مورد قاتالن عثمان در مقابل وي دري را خواهد گشود كه چه 
بـرد  �اين حقيقت پي به   �صحابي بزرگوار قعقاع بن عمرو تميمي. بسا بعداً نتواند آن را ببندد

صـحبت كـرد و آنـان هـم بـه آن اقـرار        �با ام المؤمنين عائشه و طلحه و زبيرو در مورد آن 
تـرين   و رأي استوار وي، يعني دفع نزديككردند و علي را معذور دانستند و در مورد موضع 

سياسـت حكيمانـه مقتضـي همـان     . ترين ضرر با او هم سخن شدند مفسده و ارتكاب كوچك
داشت و آن اينكه صبر و تحمـل شـود و عجلـه بـه      يچيزي بود كه علي بن أبي طالب اظهار م

خرج داده نشـود، زيـرا ايـن كـار بـه اتحـاد موضـع و سـخن بـراي گـرفتن موضـعي واحـد و             
كـرد، امـا اخـتالف     اي نيازداشت كه مركز خالفت را تهديد مي�رويارويي با آن مبارزه طلبي

قصـاص بـر قـاتالن    نظر مركز جديد خالفت را ضعيف كرده و همه آرزوها در مورد اجـراي  
  3.عثمان را بر باد داده بود

                                           
  .٢/١٦٢ابن دحية؛ حتقيق مواقف الصحابة، أعالم النصر املبني -١
  .٧٢/٣٥٠جمموع الفتاوی -٢
  .٢/١٦٣حتقيق مواقف الصحابة -٣
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باشند كه علـي نسـبت بـه طلحـه و زبيـر و       گر اين امر مي داليلي قوي وجود دارند كه بيان
  : معاويه بيشتر بر حق بود، اين داليل عبارتند از

افسـوس بـراي   : روايـت كـرده كـه فرمـود     �از رسول خـدا  �بخاري از ابوسعيد خدري
در اين حديث يكـي از  : گويد ابن حجر مي 1.رسد به قتل مي طغيانگراو توسط گروهي ! عمار
هاي نبوت وجوددارد و فضيلتي آشكار براي علي و عمار اسـت و پاسـخي بـه ناصـبياني      نشانه

روايـات   :گويـد  امـام نـووي مـي    2.دارند علي در جنگهاي خود برحق نبود است كه اظهار مي
باشند كه علي بر حق بـود و يـاران    اين نكته ميگر  ه از رسول خدا به صورت صريح بيانوارد

نيز بر اين نكتـه تصـريح دارنـد كـه دو طـرف درگيـر       . و داراي تأويل هستند  طغيانگرمعاويه 
  3.شوند مؤمن بوده و به خاطر اين جنگ از ايمان خارج نشده و فاسق نمي

: آمـده اسـت   ،روايـت كـرده   �در حديث صحيحي كه امام مسلم از ابوسعيد خدري -2
باشند كه بدانگاه كه مـردم دچـار    سخن گفتند كه در ميان امت وي مي از قومي �رسول خدا

و در مـورد   -يعنـي خـوارج   -انـد  كنند و سرهايشان را تراشيده شوند آنان خروج مي تفرقه مي
ترين گروه به حق از ميان آن دو، آنان را  ان بدترين مخلوقات هستند و نزديكآن: آنان فرمود
اي كه در ميـان مـردم روي    در هنگام تفرقه: در روايت ديگري آمده است 4.رسانند به قتل مي

  5.رسانند ترين گروه به حق از ميان آن دو، آنان را به قتل مي كنند و نزديك دهد خروج مي مي
خود در جمل  نسبت به مخالفان �اين حديث داللت آشكاري بر اين نكته دارد كه علي

  .بوده استتر  و صفين، به حق نزديك

  گري و همراهانشان به بصره براي اصالح �خروج طلحه و زبير و عائشه :ششم
آن دو تقريباً چهار ماه بعـد از  . ديدار كردند لبه مكه آمدند و با عائشه بطلحه و زبير

سـپس گفتگـو بـا     6.بـه مكـه رسـيدند    -ـهـ  36، يعني در ربيع اآلخر سال�كشته شدن عثمان
در آن هنگام فشار رواني زيـادي  . آغاز شد ايشان با آنها رفتن در مكه و در مورد لعائشه

نمودند كه آنان بـراي متوقـف سـاختن عمليـات      بر كساني وجودداشت كه چنين احساس مي

                                           
  .٣/٢٠٧صحيح البخاری -١
  .١/٥٤٢فتح الباری -٢
  .٧/١٦٨شرح نووی بر صحيح مسلم -٣
  .١٠٦٥ مشاره، صحيح مسلم -٤
  .٢١/٧٤٦مهان -٥
  .٥/٤٦٩تاريخ طربی -٦
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كردنـد كـه خليفـه را تنهـا      اين متهم مي آنان خودشان را به. اند قتل خليفه مظلوم كاري نكرده
امـا نبايـد   . اي براي گناه آنان وجود نـدارد  كفارهاند و جز رفتن و خونخواهي عثمان،  گذاشته

خواستند از وي  فراموش كرد كه عثمان به قصد فدا نمودن خود در راه خدا كساني را كه مي
. عثمان مظلومانه كشته شده اسـت : گفت مي لعائشه. داشت دفاع نمايند از اين كار باز مي

درباره عثمان كاري از من سرزده : فتگ طلحه مي 1.كنم به خدا قسم من خون او را مطالبه مي
مـردم را تشـويق   : گفـت  زبيـر مـي   2.كه بايد به توبه آن خـونم را در راه خونخـواهي او بريـزم   

كنيم كه خون عثمان گرفته شود و معوق نماند كه معوق ماندنش سلطه خدا را در ميان مـا   مي
توسـط اينگونـه افـراد كشـته     به سستي افكند و اگر مردم از امثال آن بـاز بماننـد همـه امامـان     

  3.شوند مي
كرد براي اينكه مردم را به حركـت   اين احساس كه بر اعصاب و روان آنان فشار وارد مي

كرد، بلكه آنـان   خارج گرداند، كفايت مي آنان را درآورد و از محل آسايش و استقرار خود
خصـي در آينـده در   دانستند كه به سوي امـور ترسـناك و نامش   شدند مي بدانگاه كه راهي مي
شـد ايـن انتظـار را     اش خـارج مـي   بنابراين هر كدام از آنـان كـه از خانـه   . حال حركت هستند

بـه  . اش برگردد و فرزندانشان آنان را بـا گريـه مشـايعت نمودنـد     نداشت كه بار ديگر به خانه
ديده بود كسي روزي ن. اند روز خروج آنان از مكه به بصره را روز گريه نام نهاده ،همين دليل

  4.كه بيش از آن بر اسالم گريسته باشند
اي عوامل دست به دست هـم داد و آنـان را واداشـت تـا بـه فكـر راهـي         در مكه مجموعه

اين عوامل اين بـود كـه بنـي اميـه از      از جمله. مناسب براي محقق ساختن خواسته خود باشند
امير بصره در زمان خالفت  -عامر نيز عبداهللا بن. مدينه فرار كرده و در مكه مستقر شده بودند

هم چنين يعلي . داد كرد و كمك مادي مي در مكه بود و مردم را به خروج تشويق مي -عثمان
بن أميه كه از يمن براي كمك به عثمان آمده بود وقتي به مكه رسيده بـود كـه خليفـه كشـته     

د داد تـا همـه آن   هاي زيادي بـا خـود داشـت و پيشـنها     شده بود و او اموال و سالح و مركب
اين امر براي تشويق كساني كـه بـه   . چيزها براي كمك در قتل قاتالن عثمان بكار گرفته شود

                                           
  .٥/٤٨٥مهان -١
  .١/٣٤سري أعالم النبالء -٢
  .٥/٤٨٧تاريخ طربی -٣
  .٤١٧ص، شجاع، اخلالفة الراشدةلنبوة و عهد ا يف؛ دراسات ٥/٤٨٧تاريخ طربی -٤
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حـال كـه وسـايل و عوامـل بـراي      . كـرد  دنبال راهي براي پيگرد قاتالن عثمان بود كفايت مي
بايسـت از كجـا كـار را آغـاز      گردآوري نيروي براي خونخواهي عثمان فراهم شده بود، مـي 

شـدند بـا هـم بـه گفتگـو       بايسـت در آن راهـي مـي    كردند؟ آنان در مورد جهتـي كـه مـي    مي
برخـي  . به مدينه بروند: گفتند -كه عائشه در رأس آنان قرار داشت -برخي از آنان. پرداختند
بعد از بررسـي  . به شام بروند تا همراه با آنان عليه قاتالن عثمان اجتماع نمايند :گفتند ديگر مي

 ين نتيجه رسيدند كه به بصره بروند، زيرا در مدينه تعداد زيادي حضـور داشـتند كـه   ا زياد به
نيز شام به علت حضـور معاويـه در   . نفرات قادر به رويارويي با آنان نيستند اينان به علت كمي

به همين دليل ورود آنان به بصره بهتر بود، زيرا در بصـره كمتـرين نيـرو و    . آنجا محفوظ بود
نقشـه و هـدف    1.توانستند نقشـه خـود را عملـي نماينـد     اشت و از اين طريق ميسلطه وجود د

اصلي آنان چه قبل از خروج و چه در اثناي راه و چه در هنگام رسيدن به بصره روشن بـود و  
و  2آن خونخواهي عثمان، اصالح، اعالم كار اوباش به مردم و امر به معروف و نهـي از منكـر  

و اينكه اگر قاتالن عثمان به سزاي خود نرسند همه حكام در  3داجراي يكي از حدود الهي بو
بودنـد   اي كه آنان ترسيم كرده نقشه 4.معرض قتل به وسيله امثال اين افراد قرار خواهند داشت

ورود به بصره و سپس ورود به كوفه و استعانت از مردم آنجـا بـراي گـرفتن انتقـام از قـاتالن      
و  -وفه بودند و چه آن قاتالني كه اهل جاهاي ديگر بودنـد چه آن قاتالني كه اهل ك -عثمان

سپس دعوت از مردم ديگر شهرها به منظور تنگ كردن عرصه بـر قـاتالن عثمـان حاضـر در     
  5.سپاه علي و دستگيري آنان با كمترين تلفات ممكن بود

 اين سادگي نبود كه براي مردم كه صحابه را به حركت درآورد به رفتن به بصره و خشمي
اين موضوع فقط براي خونخواهي عثمان است و انگار كه فقط فردي از عوام   آشكار شد كه

هم چنين حـدي از  . اند الناس به قتل رسيده و سپاهياني براي گرفتن انتقام خون او به راه افتاده
حدود الهي است كه به خشم آمدن به خاطر آن واجـب و الزم بـوده و مسـتلزم ايجـاد چنـين      

جايگاه معنوي او به عنوان خليفه و قتل او به ت، بلكه جايگاه و شخصيت عثمان و ماجرايي اس
عالوه بر اين، ترور خالفت به شمار مي رفت . آن صورتي كه روي داد، مافوق اين چيزها بود

                                           
  .٤١٨ص، ؛ دراسات فی عهد النبوة٥/٤٧٦تاريخ طربی -١
  .٥/٤٨٩تاريخ طربی -٢
  .٤١٩ص، دراسات فی عهد النبوة -٣
  .٥/٤٨٧يخ طربیتار  -٤
  .٤١٩ص، دراسات فی عهد النبوة -٥



 سلي مرتضي ع     706
  

 

تجـاوز بـر    بنابراين 1.ي امور دنيوي مي دانستند ي حفظ دين و اداره كه مسلمانان آن را وسيله
دليل موجه، تجـاوز بـر صـاحب شـريعت و تـوهين بـه حاكميـت او و ضـايع         آن بدون داشتن 

  2.ساختن نظام مسلمانان است
أم المؤمنين عائشه و زبير و طلحه و همراهانشان در تالش براي ايجـاد يـك ديـدگاه عـام     

در مورد مواجهه با گروه سبئيي بودند كه عثمـان را بـه قتـل رسـاندند و داراي چنـان        اسالمي
اين موضوع را مسلمانان از خالل . شد به آساني از كنار آن گذشت بودند كه نميقدرتي شده 

ايـن سـبئيان و اوبـاش شـهرها و آشـوبگران قبائـل و بـدويان و بنـدگان          اقداماتي فهميدند كـه 
بودنـد   لنزد آن دسته از صحابه كه همسخن و موافـق عائشـه  . آنان به انجام رساندند حامي

ن آشوبگران و سبئيون در سپاه علي وجود دارند و به همـين دليـل   اي كامالً روشن شده بود كه
از . براي علي مشكل است كه با آنان روياروي شود، چه علي بر جان مردم مدينه بيمناك بود

اين رو بر آنان الزم بود كه براي فهماندن موضوع به مسلمانان تالش كنند و جانب كساني را 
صاص با حداقل تلفات باشند تقويت نمايند تا ق ثمان ميكه خواهان اجراي قصاص بر قاتالن ع

اين هدفي است كه ما اطمينان داريم علي هم در تالش بـراي آن  . گناهان به اجرا درآيد از بي
ذكـر شـد بـر ايـن موضـوع       �بود و رواياتي هم كه در بحث گفتگوي علي و زبيـر و طلحـه  

م را روشن سـازند و امـور را برايشـان    اين گروه از صحابه نيت كردند مرد اينكه. داللت دارد
بر هوشياري و آگاهي كامل آنان از روش و هـدف سـبئيان در بازيچـه قـرار      ،واضح گردانند

. و هدايت آن به سمت متالشـي شـدن و عـدم اسـتقرار امـت داللـت دارد       دادن افكار عمومي
ن، بـا آن  و جهـت ابطـال نقـش و كـاركرد آ     بنابراين الزم بـود كـه در ميـدان افكـار عمـومي     

اين عمل در روايات صحيحي كه در آن ام المؤمنين عائشه از اهداف خروج . رويارويي شود
طبري روايت كرده كه عثمـان   3.باشد به بصره سخن گفته است، به خوبي روشن و صريح مي

بن حنيف والي علي بن أبي طالب بـر بصـره كسـي را نـزد عائشـه فرسـتاد تـا در مـورد سـبب          
به خدا كسي هماننـد مـن بـه كـار نهـاني      : عائشه در جواب گفت. ل نمايدآمدنش از وي سوا

آشوبگران واليات و اوباش قبائل . دارد رود و خبر را از فرزندان خود مكتوم و پنهان نمي نمي
سـازان را بـه آنجـا     ها پديد آوردند و حادثه دا هجوم آوردند و در آنجا حادثهبه حرم پيامبر خ

                                           
  .١٩١ص، مقدمه ابن خلدون -١
  ٣٩١ص، دور املرأة السياسی -٢
  .٣٩٤مهان -٣
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ه پيشواي مسـلمانان را كشـتند   خدا و پيامبر خدا شدند به سبب آنك لعنت كشانيدند و در خور
آنكه دليل يا قصاصي در ميان باشد خون حرام را حالل دانستند و بريختند و مـال حـرام را    بي

و تـن افـراد را    غارت كردند، حرمت شهر و ماه حـرام را رعايـت نكردنـد، حرمـت نـواميس     
نـان اقامـت گزيدنـد، چـرا كـه آن مـردم قـدرت        رضايت مردم در خانـه آ  رعايت نكردند، بي

ام  مـن آمـده  . مقاومت نداشتند و در امان نبودند، ضرر زدند و سود ندادند و از خدا نترسـيدند 
را كه آنجا هستند و آنچه را كه بايد براي اصالح اين وضع  كه كار اين جمع و محنت مردمي

  :بايد انجام داد با مسلمانان بگويم و اين آيه را خواند

�m�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�]�RQl� ١١٤: النساء   

هـاي   پـچ  هايشان خير و خوبي نيست، مگر در نجواها و پـچ  پچ در بسياري از نجواها و پچ«
اي يـا اصـالح بـين مـردم دسـتور       آن كسي كه به صدقه و احساني يا به كار نيكـو و پسـنديده  

  . »دهد
يـر و مـرد و زن   يامبر خدا فرمان داده از صغير و كبخواهيم كساني را كه خدا گفته و پ مي

خوانيم و از منكر منع  شما را به معروف مي. كار ما اين است. گري تشويق نماييم براي اصالح
  1.كنيم كنيم و به تغيير آن ترغيب مي مي

اي به ابوموسي اشعري والي علـي در كوفـه    در نامه لابن حبان روايت كرده كه عائشه
من براي ايجـاد اصـالح در ميـان مـردم     . ز قتل عثمان و كيفيت آن با خبر هستيدشما ا: نوشت

هاي خود بمانند و به  كه نزديك تو هستند اعالم كن كه در خانه پس به مردمي. ام�خارج شده
ايجاد صلح و سازش در ميان مسـلمانان بـه    عافيت خشنود باشند تا اينكه خبر خوشحال كننده

ي قعقاع بن عمرو را نزد عائشه و همراهانش فرستاد تا در مورد سبب وقتي كه عل 2.آنان برسد
مادرجان، چـه  : آمدنشان از آنان سوال نمايد، قعقاع نزد عائشه رفت و به او سالم كرد و گفت

  3.پسرم، اصالح در ميان مردم: اين شهر كشانده است؟ عائشه گفت چيزي شما را به
عائشه . خداوند تو را بيامرزد: آمد و به عائشه گفتبعد از پايان نبرد جمل، علي نزد عائشه 

پـس عائشـه اعـالم كـرد      4.خداوند تو را نيز بيامرزد، من فقط قصد اصالحگري داشتم: گفت
                                           

  .٥/٤٨٩تاريخ طربی -١
  .٢/٢٨٢ابن حبان، الثقات -٢
  .٥/٥٢٠تاريخ طربی -٣
  .١/٤٢شذرات الذهب -٤
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اين جوابي است به شيعه . كه فقط براي ايجاد اصالح و سازش در ميان مردم خارج شده است
اش خـارج شـد حـال     او از خانـه : يندگو دهند و مي و روافض كه عائشه را مورد طعنه قرار مي

: فرمايـد  آنكه خداوند به وي دستور داده بـود كـه در آن اسـتقرار يابـد، در ايـن آيـه كـه مـي        
m�a�nm�l�k�j�i�h�g�fl ٣٣: األحزاب  

و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجـام آنهـا را   (هاي خود بمانيد  و در خانه«
و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد ) يرون نرويدها ب اجازه داده است، از خانه

زيرا به اجماع سفري كه در اطاعت از خداي متعال انجـام شـود بـا قـرار      .»و خودنمائي نكنيد
گرفتن در خانه و عدم خروج از آن منافات ندارد و اين همان چيزي بود كـه ام المـؤمنين در   

اين سفر محرم وي  لمانان به آن اعتقاد داشت و درسمورد خروج خود براي اصالح در ميان م
  1.اش عبداهللا بن زبير نيز همراه وي بود يعني خواهر زاده

وي همچون جاهليت پيشين دسـت بـه   : گويد ابن تيميه در جواب رافضيه در اين مسأله مي
خودنمايي نكرد و امر به ماندن در خانه با خروج براي انجام يك مصـلحت كـه در مـورد آن    
امر وجود دارد منافاتي ندارد، آنچنان كه اگر زن براي حـج و عمـره خـارج شـود، يـا اينكـه       

اين آيه در زمان حيات رسول خدا نازل شـد و رسـول خـدا    . همراه با شوهرش به سفري برود
برد، آنچنان كه در حجـه الـوداع و مـواردي     بعد از نزول اين آيه، زنانش را با خود به سفر مي

عائشه را همراه با برادرش عبدالرحمن بن أبـي بكـر   با خود به سفر برد و پيامبر  ديگر عائشه را
از  -بعـد از اتمـام حـج    -كرد و عائشـه  روانه كرد و عبدالرحمن عائشه را پشت سر خود سوار

الوداع حداقل  حجةو  -زيرا در ابتداي ورود به مكه عمره نگذاشت -تنعيم محرم به عمره شد
زنان رسول خدا به  ،به همين دليل. يامبر و بعد از نزول اين آيه انجام شدسه ماه قبل از وفات پ

كردند بعد از وفات ايشان و در زمـان خالفـت عمـر بـن      مانند زماني كه با رسول خدا حج مي
، عثمان يا عبدالرحمن بـن عـوف را مسـئول    �عمر . رفتند خطاب و بعد از آن هم به حج مي

پس عائشه اعتقاد . سفر آنان براي مصلحتي باشد جائز است كرد و اگر هدايت شتران آنان مي
  2.داشت -اجتهاد -پس وي در اين باره تأويل. داشت كه آن سفر به مصلحت مسلمانان است

                                           
  .٤٤٤صاالنتصار للصحب واآلل،  -١
  .٥٧٠-٤/٣١٧منهاج السنة -٢
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در مورد رفتن وي به جنگ جمل بايد گفت كه وي براي جنـگ بـه   : گويد ابن العربي مي
تنه و اغتشاش بزرگي كه گريبـانگير  آنجا نرفت، بلكه مردم دستاويز به وي شدند و در مورد ف

مردم شده بود نزد وي شكايت كردند و اميدوار بودند كه به بركـت وي ميـان مـردم سـازش     
برقرار شود و اميد آن را داشتند كه چون عائشه در مقابل مردم بايستد مردم از وي شرم كننـد  

  :خداوند در آيهو عائشه خود هم همين اعتقاد را داشت و به همين دليل با اقتدا به 

m��RQ�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B
�]l�� ١١٤: النساء   

در  -شد، زيرا همه مردم چه زن و چه مرد و چه آزاد و چه برده مخاطـب امـر بـه اصـالح    
  1.هستند -آيه

  لبرخي امور مهم در ماجراي خروج عائشه

  براي خروج مورد اكراه كسي واقع شد؟  لآيا عائشه -1
 2.داشته كه زبير بن عوام ام المؤمنين عائشه را وادار بـه خـروج كـرده اسـت    يعقوبي اظهار 

چنـين چيـزي را بيـان    هم 5و دينـوري  4و ابـن أبـي الحديـد    3»السياسةاإلمامة و «نويسنده كتاب 
خـواهر   پسر -اين اشاره دارد كه عبداهللا بن زبير روايتي كه ذهبي بيان كرده است به. اند كرده
وي  - 7و بسياري از پژوهشـگران چـون محمـد سـيد وكيـل      .6شته استبر او تسلط دا -عائشه

و  8قـدوره  و زاهيـه  -وج تشـويق و ترغيـب نمودنـد   عائشه را بر خر ،اظهار داشته زبير و طلحه
اما اين صـحيح نيسـت، زيـرا عائشـه از      .اند افرادي ديگر بر اساس همين روايت حركت كرده

و قبل از رسيدن زبيـر و طلحـه و ديگـر بزرگـان     اي كه از قتل عثمان اطالع يافت  همان لحظه
صحابه به مكه اقدام به خونخـواهي عثمـان كـرد، زيـرا روايـت شـده كـه وقتـي وي بـه مكـه           

                                           
  .٤/٣١٧أحکام القرآن -١
  .٢٠٩-٢/١٨٠تاريخ اليعقوبی -٢
  .٦٩-١/٥٨اإلمامة و السياسة -٣
  .٩/١٨شرح ج البالغة -٤
  .١٤٥ص، األخبار الطوال -٥
  .٢/١٩٣سري أعالم النبالء -٦
  .٥٢٦ص، رخيية فی عصر اخللفاء الراشديناجولة ت -٧
  .١٨٤ص، عائشة ام املؤمنني -٨
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اي ام المؤمنين، چه چيزي شـما را بـه   : نزد وي آمد و گفت بازگشت عبداهللا بن عامر حضرمي
ن مظلومانـه كشـته   علت برگشتن من اين اسـت كـه عثمـا   : مكه برگردانده است؟ عائشه گفت

پـس  . يابـد  دار امور باشند، اوضاع سـر و سـامان نمـي    اين اوباش عهده شده است و تا وقتي كه
تقاص خون عثمان را درخواست كنيد و اسالم را عزيز داريد و عبداهللا اولـين كسـي بـود كـه     

ند، و در آن هنگام هنوز طلحه و زبير از مدينه خارج نشده بود 1درخواست وي را اجابت كرد
  2.بلكه آنان بعد از گذشت چهارماه از قتل عثمان از مدينه خارج شدند

  بر همراهان خود سلطه داشت؟  لآيا عائشه -2
از مكه خارج شدند جمعي از صحابه رسول خـدا   لدر ميان كساني كه همراه با عائشه

د و چنان كه بروكلمان اظهار داشته است وي بـر هـيچ يـك از همراهـان خـو      3حضور داشتند
رواياتي كه طبـري آورده اسـت بيـانگر ايـن      4.سلطه نداشت تا هرجا كه بخواهد مردم را ببرد

باشد كه ام المؤمنين عائشه و همراهانش در تالش براي اصالح و ايجاد سازش مورد تأييد  مي
اين تعـدا زيـاد از مـردم بصـره را      5.ديگر زنان رسول خدا و تعداد زيادي از مردم بصره بودند

انـد كـه از    ان دست كـم گرفـت، زيـرا طلحـه و زبيـر در توصـيف آنـان اظهـار داشـته         تو نمي
 7.و عائشه هم آنان را افرادي صـالح توصـيف كـرده اسـت     6برگزيدگان و نيكان بصره بودند

اين خـروج   اين امر بوده كه خروج اين تعداد از افراد صالح فقط به خاطر اعتقاد راسخ آنان به
معتقد بودند مقصد آن درست و صحيح است و اميرالمؤمنين هم اين دانستند و  را سودمند مي

اند كساني كه با عائشه از مكـه خـارج شـدند     دانست و اينكه برخي از افراد اظهار داشته را مي
زيـرا بعـد از جنـگ     8انـد،   جمعي از نادانان و اوباش و آشوبگران بودند سخني مـردود رانـده  

ايستاد و اقدام به اظهار ترحم  ه شدگان افراد همراه عائشهجمل اميرالمؤمنين علي در ميان كشت

                                           
  .٥/٤٧٥تاريخ طربی -١
  .٥/٤٦٩؛ تاريخ طربی٣٨٣ص، رأة السياسیدور امل -٢
  .٣٨٤مهان -٣
  .١١٧، ١١٤، ١١١ص، تاريخ الشعوب اإلسالمية -٤
  .٥/٤٧٥تاريخ طربی -٥
  .٣٨٥ص، املرأة السياسی: مهان به نقل از دور -٦
  .مهان -٧
  .١/٥٧السياسةاإلمامة و : نک -٨
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اي از اوبـاش و   اين خروج، خروج عـده  بعداً در مورد اينكه 1.بر آنان و بيان فضائل آنان كرد
اي از نادانـان حكـم نرانـده اسـت و اينكـه       گران نبوده است و اينكـه عائشـه بـر عـده     اغتشاش

انـد بحـث    ي از بزرگـان صـحابه حضـور داشـته    خروجي از سر هوشياري بـوده و در آن برخـ  
  2.خواهد شد

  نسبت به مسأله خروج براي خونخواهي عثمان صموضع زنان رسول خدا -3
وقتي كه در مكـه بـه   . براي فرار از فتنه عازم حج شدند صدر اين سال زنان رسول خدا 

بودنـد بـه   به قتل رسيده است، در حالي كه از مكه خارج شـده   �مردم خبر رسيد كه عثمان
كننـد و   آنجا برگشتند و در اين شهر اقامت كردند و منتظر ماندند تـا ببيننـد مـردم چكـار مـي     

پس وقتي كه با علي بيعت شد برخي از صحابه كه به خـاطر  . كردند همواره اخبار را دنبال مي
اد بنـابراين تعـد  . وجود اوباش در مدينه، از ماندن در آن كراهت داشتند از مدينه خارج شدند

ديگر زنان رسول خدا در مـورد   3.زيادي از صحابه و أمهات المؤمنين در مكه اجتماع نمودند
رفتن به مدينه با عائشه هم رأي بودند، اما وقتي كه نظر عائشه و صحابه همراه وي بر اين شـد  

 4.رويـم  ما بـه جـايي غيـر از مدينـه نمـي     : كه به بصره بروند، از تصميم خود برگشتند و گفتند
هات المؤمنين در مورد خروج براي خونخواهي عثمان با هم اخـتالف نظـر نداشـتند، بلكـه     أم

زماني كه مسير حركت از مدينه به بصره تغيير پيـدا كـرد، در مـورد آن دچـار اخـتالف نظـر       
ام المؤمنين حفصه در مورد رفتن به بصره با عائشه موافق بود، لكن برادرش عبـداهللا او  . شدند

و بـه عائشـه    5پس عدم خروج وي ناشي از عدم موافقت وي نبود. خارج نشودرا قسم داد كه 
عبداهللا نگذاشت كه من حركت بكنم و كسي را براي بيان عذر خود نزد عائشـه روانـه   : گفت
  6.كرد

نبـود،   لموافـق بـا رأي عائشـه    لتقريباً روايات شائع بيانگر اين هستند كه ام سـلمه 
باشد كه  ترين روايات به صحت بيانگر اين امر مي نزديك اما 7پسنديد مي را �بلكه رأي علي

                                           
  .٥/٥٧٤تاريخ طربی -١
  .٣٨٥ص، سيدور املرأة السيا -٢
  .٧/٢٤١النهايةالبداية و  -٣
  .مهان -٤
  .٣٨٦ص، دور املرأة السياسی -٥
  .٥/٤٨٧تاريخ طربی -٦
  .٤/٢٢٤أنساب األشراف -٧
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به خدا قسم پسرم عمر را كه بيشـتر  : وي فرزندش عمر بن أبوسلمه را نزد علي فرستاد و گفت
پس عمـر همـراه   . ها با تو حضور يابد آيد تا در همه صحنه از خودم دوست دارم همراه تو مي

اين نتيجـه   توان به ا تحقيق در اين روايت نميب 1.علي شد و همواره در كنار وي حضور داشت
اين كار ام سلمه، يعني فرستادن فرزندش به نزد علي، به معنـي مخالفـت وي بـا نظـر      رسيد كه

أمهات المؤمنين مبني بر ايجاد سازش در ميان مؤمنان است، زيرا چنان كه ديديم و چنان كـه  
نين معتقد نبودنـد كـه بـا ايـن خـروج      در پيگيري وقايع خواهيم ديد، عائشه و همراهان وي چ

هم چنين ما . خود قصد مخالفت با علي را دارند يا اينكه قصد خروج بر خالفت علي را دارند
ايم كه داللت بر اين داشته باشد كه عائشه بـا نظـر أمهـات     در روايات صحيح چيزي را نديده

 2.كــرده اســتالمــؤمنين مبنــي بــر اهميــت تــالش بــراي ايجــاد ســازش و اصــالح مخالفــت   
دانستند كه خروج براي اصالح و ايجاد سازش در ميان مسلمانان داخل در  المؤمنين مي أمهات

چهارچوب واجب كفائي است و ضابطه و معيار در فرض كفائي اين است كه در اين نوع از 
واجب، طلب متوجه تك تك مكلفان نيست، بلكه متوجه كساني است كـه اهليـت اقـدام بـه     

اين كار، يعني ايجاد سازش در ميان مسـلمانان بـه صـورت     دارند و اهليت اقدام به انجام آن را
عائشـه صـديقه وجـود     المـؤمنين  امكامل و از حيث جايگاه و سن و سال و علم و توانايي، در 

هـم چنـين    3.داشت و به اجماع جمهور مسلمانان وي از همه آنان به احكام شرعي داناتر بـود 
ايـن  . معه اهتمام داشت و از شخصيتي بسيار فرهيختـه برخـوردار بـود   جا وي به مسائل عمومي

 بـود كـه بـه    �نخست اينكه وي دختر ابـوبكر صـديق  : شخصيت وي دستاورد چند چيز بود
كـرد، آن   دوم اينكه وي در خانه رسـول خـدا زنـدگي مـي    . العرب و نسبهاي آنان دانا بود ايام

هـم چنـين وي دختـر خليفـه اول     . آن برخاسـت از  هاي اداره دولـت اسـالمي   اي كه بنيان خانه
: گويد عروه بن زبير مي. اند علما اين جايگاه واالي وي را مورد تأكيد قرار داده. مسلمانان بود

آيات قرآن، واجبات، سـنتها    اندازه او بهائشه مصاحبت داشتم و كسي را نديدم كه به من با ع
ايام العـرب و انسـاب و فـالن و فـالن و      بت بهو شعر داناتر بوده و روايات بيشتري داشته و نس

شعبي در مورد وي سخن رانـده و از فقاهـت و دانـايي وي اظهـار      4.قضا و طب آگاه تر باشد

                                           
  .٢٥٧ص، مرويات خمنف، ك؛ املستدر ٣٨٧، صي؛ دور املرأة السياس٤/٤٨٧اإلصابة؛ ٤/١٦٩أسد الغابة -١
  .٣٨٧ص، دور املرأة السياسی -٢
  .٢/١٨٣سري أعالم النبالء -٣
  .مهان -٤
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: گويـد  عطـا مـي  ! در مورد ادب نبوت چه گمـاني داريـد؟  : گويد كند و سپس مي شگفتي مي
أحنـف بـن قـيس     1.ودتـرين مـردم بـ    رأي ترين مردم و در مورد امور عمومي نيـك  عائشه فقيه

من خطبه ابـوبكر و عمـر و عثمـان و علـي و     : گويد رئيس بني تميم و يكي از بليغان عرب مي
تـر و   ام كـه باعظمـت  �خلفاي بعد از آنان را شنيده ام، اما سـخني را از دهـن مخلـوقي نشـنيده    

  2.معاويه هم چنين چيزي را گفته است. نيكوتر از سخن عائشه باشد
اين كـار آنـان   . ي بصره شد سائر أمهات المؤمنين وي را بدرقه كردندوقتي كه عائشه راه

  3.باشد يكي از معاني و مفاهيم ياري دادن و تشويق وي به انجام كارش مي

  بر آب حوأب لگذر حضرت عائشه -4
از يحيـي بـن   . به طرق صحيحي روايت شده كه عائشه بر آب حوأب گـذر كـرده اسـت    

به زنان  �بوخالد از قيس بن حازم روايت است كه رسول خداسعيد بن قطان از اسماعيل بن أ
از  4! اگر سگان آب حوأب بر يكي از شما پارس كند چه حالي خواهد داشـت؟ : خود فرمود

وقتي كه عائشه بـه آب  : طريق شعبه از اسماعيل نيز روايت شده است و لفظ شعبه چنين است
كـنم كـه مـن بـر      فكر مـي : گفت حوأب رسيد صداي پارس كردن سگان آنجا را شنيد، پس

سـگان آب حـوأب بـر كـدام يـك از شـما پـارس        : گردم، زيرا رسول خـدا بـه مـا فرمـود     مي
چه بسا كه خداوند به وسيله تو  -برنگرد –! گردي؟ آيا بر مي: پس زبير به وي گفت. كنند مي

كـرده   يعلي بن عبيد هـم همـين لفـظ را از اسـماعيل روايـت      5.ميان مردم سازش برقرار نمايد
سند آن به حقيقت صـحيح اسـت و   : گويد لباني ميآ 6.است كه حاكم آن را ذكر كرده است

از بزرگان أئمه حديث، ابن حبان و ذهبـي و ابـن كثيـر و ابـن حجـر آن را صـحيح       : گويد مي
  7.اند دانسته

                                           
  .١٨٥مهان -١
  .١٨٣مهان -٢
  .٣٨٩ص، دور املرأة السياسی -٣
  .٦/٩٧مسند أمحد -٤
  .مهان -٥
  .٣/١٢٠املستدرک -٦
  .٤٧٤مشاره١/٧٦٧سلسلة األحاديث الصحيحة -٧
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در اين روايات صحيح شهادت دروغ يا تدليس، يعني چيزهايي مقـام صـحابه منـزه از آن    
وجـود   -و بعـداً ذكـر خواهنـد شـد     -انـد  و از چيزي كه روايات ضعيف بيـان داشـته  باشد  مي

  1.ندارد
اند تأمل وانديشه كنـد چيـزي در    اگر كسي در اين روايات كه علما آنها را صحيح دانسته

آنهـا را   ليابد كه بر نهي از چيزي يا امر به چيزي داللت داشـته باشـند تـا عائشـه     آنها نمي
فهمد اين است كه رسول خدا سوال كرده كدام يك از  يزي كه از آنها ميانجام دهد، بلكه چ

در آنهـا  » إياك«كند؟ اما رواياتي كه بر نهي داللت دارند و لفظ  شما بر آب حوأب گذر مي
 -اي حميـراء ( 2»إيـاك أن تكـوني يـا حميـراء    «: گويـد  آمده است، مانند اين روايت كـه مـي  

انـد و روايـاتي    علمـا آنهـا را صـحيح ندانسـته    ) شـي مواظب باش كه تو آن شخص نبا -عائشه
بـر آب حـوأب فاقـد     لاز اين رو رأي صحيح اين است كه عبور عائشه. باشند ضعيف مي

اند و اثر زيادي بر روان عائشه نگذاشت  باشد كه روايات جعلي ساخته و پرداخته اثر سلبي مي
كـار ايجـاد صـلح در ميـان     اين فكر برود كـه برگـردد و    به طوري كه او به صورت جدي به

مسلمانان و تالش براي استوارسازي گامهاي آنان را رها نمايد و نهايت چيزي كـه بـراي وي   
بازگشتن به ذهنش خطور كرد و خود وي هم  -گمان -»ظن«يك لحظه  روي داد اين بود كه
فقط يـك  و اين ) گردم كنم كه من بر مي فكر مي(» إال راجعة يما أظنن«: در تعبير از آن گفت

: اندكي درنگ ورزيد و سپس بعد از اينكه زبير گفت ظن و گمان بود و وي فقط براي مدت
چه بسا خداوند به وسيله او ميان مسلمانان سازش و اصالح ايجاد نمايد، دوباره هدفش روشن 

و احاديــث مــذكور در مــورد آن  4هميشــه و همــواره مســأله آب حــوأب 3.و واضــح گرديــد
المؤمنين  ام خوشگوار براي شيعه و كساني ديگر جهت طعنه وارد كردن برجوالنگاه و مرتعي 

به آن باور دارنـد   لبوده است و در مسأله خروج وي براي خونخواهي عثمان لعائشه
و حتي كارشان به جايي رسيده كه با ادعاي مخالفت عائشه با نهي رسول خـدا از وارد شـدن   

منابع تاريخي اين ماجرا را . اند نفي كرده لبر آب حوأب، صفت مجتهد بودن را از عائشه
طبري آن را طي يك روايت طوالني بيان داشته است كه اسماعيل بـن موسـي   . اند ذكر كرده

                                           
  .٤٠٥ص، دور املرأة السياسی -١
  .آمده است صحيح نيستند» يا محرياء«مهه احاديثی که در آا لفظ : گويد ذهبی می -٢
  .١٦٨-٢/١٦٧ءسري أعالم النبال -٣
  .از آای عرب در راه بصره و در نزديکی آن و بر سر راه مکه به بصره -٤
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صـفت غلـو و تشـيع او را    : گويـد  باشد و ابن عدي در مورد اين راوي مي فزاري راوي آن مي
س أرزق روايت كرده كـه ابـن   فزاري اين خبر را از علي بن عاب 1.اند مورد نكوهش قرار داده

علـي بـن عـابس ايـن روايـت را از خطـاب هجـري         2.انـد  حجر و نسائي وي را ضعيف دانسته
و اين هجري مجهول آن را از فرد ناشناس ديگري به  3كند كه فردي ناشناس است روايت مي

تر بـه نـام عزنـي صـاحب الجمـل       و او آن را از شخصي ناشناس 4نام صفوان بن قبيعه أحمسي
  5.كند كه وي در واقع صاحب الجمل نيست، بلكه صاحب آن يعلي بن أميه است روايت مي

توان بوي تشيع و رفض را احساس كـرد، زيـرا    در متن اين روايت و در انتهاي روايت مي
تـر از   كه براي بدسـت گـرفتن خالفـت مسـتحق     كند راوي بر زبان علي بن أبي طالب بيان مي

 6.كننـد  حال آنكه روايات صحيح و ثابت خالف اين را بيان مي ابوبكر و عمر و عثمان است،
روايـات   7.باشـد  ايـن روايـت صـحيح نمـي     شـود كـه   بر اساس مباحث سابق براي ما روشن مي

باشند و هدف  ديگري هم در باب اين ماجرا وجود دارد كه همه از جهت سند و متن باطل مي
بيـان ايـن امـر اسـت كـه هـدف آنـان از        اصلي آنها طعنه زدن به بزرگان و فضالي صـحابه و  

خروج خود، محقق ساختن مطامع دنيوي شخصي چون دارايي و رياست و غيره بوده است و 
كند و اينكه آنان در اين راه از برافروختن آتش فتنه و جنـگ   اينكه هدف وسيله را توجيه مي

دو صـحابي   ايـن روايـات،   در ميان مسلمانان هراس و پرهيـزي نداشـتند و هـدف اصـلي همـه     
نيز بافندگان اين روايات قصد بيان و تأكيد بر ايـن امـر    8.باشد بزرگوار، يعني طلحه و زبير مي

اين دو صحابه بزرگوار جرأت زير پا گذاشتن حرمتهاي الهـي را داشـتند، چـه در     را دارند كه
ايـن   د كـه گوينـ  كنند و مي هاي سختي را ادا مي اين روايات آنان براي ام المؤمنين عائشه قسم

را آوردند تا بر صـداقت   -و به روايتي پنجاه نفر -آب حوأب نيست و عالوه بر اين هفتاد نفر

                                           
  .٤٠٦ص، دور املرأة السياسی -١
  .١/٤١٣؛ ميزان اإلعتدال١/٥٢٨الکامل فی ضعفاء الرجال -٢
  .١/٦٩٧تقريب التهذيب -٣
  .٤٠٠ص، ؛ دور املرأة السياسی٢/٣٩٢مهان -٤
  .٣/٢٢٥مليزان؛ لسان ا٣/٤٣٤ميزان اإلعتدال -٥
  .٤٠٠ص، ؛ دور املرأة السياسی٥/٤٨٦أسد الغابة -٦
  .٤٠٢ص، دور املرأة السياسی -٧
  .٥/٤٨٣تاريخ طربی -٨
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شان شهادت بدهند و اين كار چنـان كـه مسـعودي شـيعه و رافضـي بـر آن افـراد افتـرا          سخن
  1.اولين شهادت دروغ در اسالم است ،بندد مي

دهنـد كـه طلحـه و زبيـر وام المـؤمنين      اين روايات در تالش براي اين امر هستند تا نشـان  
خواهـد چنـين نشـان     نيت و قصد پاك و خالصي نداشتند و هدفشان يكي نبود و مي �عائشه

دهند كه عائشه قلباً موافق طلحه بود و دوست داشت كه وي خليفه شود، زيـرا طلحـه هـم بـه     
د كه طلحه و زبير هم با باشن هم چنين در پي نشان دادن اين امر مي. مانند عائشه از بني تيم بود

يكديگر رقابتي داخلي داشتند و هر كدام از آنان مشـتاق ايـن بودنـد كـه خالفـت را بدسـت       
باشـند، چـه سـند برخـي از آنهـا منقطـع        هاي بسيار قوي مي اين روايات داراي ضعف. بگيرند

نكه هر باشند، يا اي است و در سند برخي ديگر افراد مجهولي وجود دارد كه شناخته شده نمي
بسياري از نويسندگان و مؤرخان تحت تأثير اين روايـات قـرار    2.دو عيب در آنها وجود دارد

اين روايات بـي پايـه و    اند، حال آنكه اند و بر آنها تكيه كرده و در نشر آنها نقش داشته گرفته
سين تأليف طه ح» علي و بنوه«تأليف عقاد و كتاب  »عبقرية علي«اساس هستند، ماننند كتاب 

  3.و برخي ديگر از نويسندگان معاصر

  اقدامات آنان در بصره -5
و از  5فـرود آمدنـد   4وقتي كه طلحه و زبير و همراهانشان به بصره رسيدند در كنار خريبه 

 �آنجا كساني را نزد بزرگان و برگزيدگان قبائل فرسـتادند تـا از آنـان عليـه قـاتالن عثمـان      
را  �صره و ديگر شهرها اجراي قصاص بر قاتالن عثمانبسياري از مسلمانان ب. كمك بگيرند

باشـد و   اين كار در اختيارات خليفه مـي  دوست داشتند، اما برخي از اين افراد معتقد بودند كه
لكن خروج اين صـحابه  . خروج براي انجام اين امر بدون فرمان و اطاعت وي، معصيت است

خروج اعضاي شوراي خالفت و خروج ام بزرگواري كه مژده بهشت به آنان داده شده بود و 
ترين زن اسـالم و درخواسـت شـرعي و     همسر مورد عالقه رسول خدا و فقيهالمؤمنين عائشه، 

                                           
از مهـان طريـق روايـت . ٢/٤٧سـند آن ضـعيف و منقطـع اسـت؛ أنسـاب األشـراف. ١٥/٢٨٣مصنف ابن أبی شيبة -١

  .اين روايات با روايات صحيح و ثابت خمالفت دارند. شده است
  .٢/٣٦٧مروج الذهب -٢
  .١٣٣ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -٣
  ).١٢٢-١١٤( منطقها العلمیخطط البصرة و : نک. در کنار بصره حملی -٤
  .١٣٢ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -٥
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از قبائـل   -كردنـد، برخـي از مـردم بصـره     روشن آنان كه كسـي از صـحابه آن را انكـار نمـي    
 سـعدي تميمـي  زبير شخصي را نزد أحنف بن قيس . را واداشت كه به آنان بپيوندند -مختلف

احنف از رؤسـاي تمـيم بـود و    . فرستاد تا در مسأله خونخواهي عثماني از او طلب ياري نمايد 
احنف خـود در مـورد سـختي    . كردند سخن وي در ميان آنان رواج داشت و از او اطاعت مي

اي بسيار سخت بر من عرضه شد كه تا به حـال چنـين چيـزي بـر      مسأله: گويد اين موقعيت مي
زبير  -اينكه من اين افراد را كه ام المؤمنين و حواري رسول خدا: نشده بود و گفتم من عرضه

اما وي كناره گرفت  1.باشند رها كنم، اين كاري بسيار بد خواهد بود هم با آنان مي -بن عوام
بردند كناره گرفتند، اما بسياري از آنـان از او   و شش هزار نفر از قومش كه از وي اطاعت مي

زهري بيان كـرده كـه عامـه مـردم      2.كردند و مطيع طلحه و زبير وام المؤمنين شدندسرپيچي 
پيوستند تـا در   بافراد جديدي به طلحه و زبير ،بدين ترتيب 3.بصره از آنان تبعيت كردند

عثمان بن حنيف به حد تـوان  . كاري كه آنان قصد اجراي آن را داشتند به آنان كمك نمايند
خواست امور را سـر و سـامان داده و اصـالح نمايـد، امـا امـور از        -والي علي در بصره -خود

بخشـي از مـردم شـام در    : يكي از آنان در مورد بصره گفـت  كنترل وي خارج شد بطوري كه
حتي معاويه بعدها تالش كرد تا با كمك مردم بصره بر بصـره اسـتيال    4.اند ميان ما فرود آمده

  .يابد
اند كه عثمان بن حنيف به حكيم بن جبله اجازه داد تا  ردهبرخي از منابع غير معتمد بيان ك

وارد جنگ شود، اما چنين چيزي ثابت نشده و در منابع صحيح هم چنين مطلبي روايت نشده 
  5.است

  كشته شدن حكيم بن جبله و اوباش همراه او -6
و حكـيم بـن جبلـه آمـد      ايراد نموداي  اي خطبه براي مردم بصره لبعد از اينكه عائشه 

هاي خود را باال بردند و نگهداشتند  ياران عائشه و طلحه و زبير نيزه. جنگ را شعله ور ساخت
بردار نشدند و هم چنان به جنگ با آنان ادامـه   كه جنگ نشود، اما حكيم و همراهان او دست

چنان سواران خـويش را   از خود دفاع كردند، اما حكيم هم دادند و طلحه و زبير و عائشه فقط
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اصرار داشت كه جنگ برپـا   لعليرغم اين امر عائشه 1.نمود كرد و تشويق مي يك ميتحر
ياران خود دستور داد كـه بـه سـمت چـپ برونـد و از جنگجويـان دور شـوند و         پس به. نشود

تا اينكه شب آنان را  -و آن مردم بر آنان تاختند -بماندند -قبرستان بني مازن -مدتي در آنجا
گفت آمـد و   رسيد حكيم بن جبله در حالي كه ناسزا مي كه صبح فرا وقتي 2.از هم جدا كرد
حكيم در سـر راه بـه   . رفت اي قرار داشت و به سوي عائشه و همراهان وي مي در دستش نيزه

رسيد و آن فرد كار وي در ناسزاگويي به عائشه را مورد نكـوهش قـرار    هر مرد يا زني كه مي
كه گمنام بودنـد بـه خشـم     ينگام مردم عبدالقيس جز آناندر اين ه 3.رساند داد، به قتل مي مي

بـه خـدا    ؛تو ديشب چنان كردي و امروز اكنون نيز كـارت را از سـر گرفتـي   : آمدند و گفتند
افـرادي از  . سـپس رفتنـد و او را تـرك كردنـد    . گذاريم تا خدا از تو قصاص بگيـرد  قسم مي

ه بودنـد و در محاصـره وي شـركت    پراكندگان قبائل كه همراه حكيم به جنگ با عثمان رفتـ 
جـايي ندارنـد پـس گـرد       دانستند كه ديگـر در بصـره   آنان مي. ادامه دادندداشتند به راه خود 

منادي عائشه  4.ياران عائشه رسيدند و جنگ سختي را با هم انجام دادند حكيم جمع شدند و به
د، امــا آنــان كــرد كــه دســت از جنــگ بردارنــ زد و آنــان را دعــوت مــي بــر آنــان بانــگ مــي

امـا حكـيم بـه    . هيچكس را نكشيد مگر آنكه با شما بجنگـد : گفت و عائشه مي 5پذيرفتند نمي
در ايـن هنگـام و بعـد از اينكـه     . كـرد  دعوت منادي توجه نكرد و همچنين جنگ افروزي مي

طبيعت اين افراد جنگجو براي طلحه و زبير روشن شد و دريافتند كـه آنـان از چيـزي پرهيـز     
باشـند،   گذارند و در افروختن آتش جنگ داراي هـدفي مـي   و هر حرمتي را زير پا ميندارند 
هيچ يك از آنان را  ،خدايا. حمد خدايي را كه انتقام ما را از مردم بصره فراهم ساخت: گفتند

هر : گفتند سپس به جنگ آنان رفتند و مي. باقي مگذار و از آنان قصاص بگير و همه را بكش
اتالن عثمان نيست، از جنگ با ما كنار برود، زيرا ما فقط قصـد جنـگ بـا    كس كه از جمله ق

سپس جنگ سختي را با هم انجـام  . كنيم قاتالن عثمان را داريم و با كسي جنگ را آغاز نمي
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منادي طلحه و زبير . فقط يك نفر توانست فرار نمايد �اي عثمان از ميان قاتالن بصره 1.دادند
ه شما كسي هست كه در جنگ مدينه و قتل عثمان دست داشته است اگر در قبيل: زدند ندا مي

در تـاريكي   -گويـد  چنان كه عائشه مي -گروهي از آن نادانان و اوباش 2.او را نزد ما بياوريد
شب به سراغ وي آمده بودند تا وي را بكشند و حتي تا آسـتانه خانـه او هـم رسـيده بودنـد و      

آنان را به سوي عائشه راهنمايي نمايد، امـا خداونـد شـر     فردي راهنما به همراه خود داشتند تا
آنان را به وسيله گروهي كه گرد خانه عائشه بودند دفع كرد و آسياب جنگ بر آنان برگشت 

  3.و مسلمانان دورشان را بگرفتند و آنان را كشتند
 يابند و به غذا و كمك غـذايي ه و همراهانشان توانستند بر بصره سيطر ب طلحه و زبير

پس سپاه زبير بـه  . ها بر آنان سپري شده و آنان مهمان كسي نشده بودند نياز داشتند، زيرا هفته
داراإلماره بصره و سپس به بيت المال رفت تا ارزاق خود را از آنجا تهيه نماينـد و عثمـان بـن    

  4.حنيف را رها كردند و او به نزد علي رفت
بر بصره استيال يافتنـد و تعـداد زيـادي از     �بدين ترتيب طلحه و زبير وام المؤمنين عائشه

انـد و   افرادي را كه در هجوم بر مدينه دست داشتند كه تعداد آنان را هفتاد نفر برآورد كـرده 
در رأس آنان حكيم بن جبله، رئـيس شورشـيان بصـره حضـور داشـت و بـه جنـگ و آتـش         

نده بود و در اين مـورد بـا   در اين جنگ زبير فرما. رسانندفروزي عالقه زيادي داشت، به قتل ا
  5.وي بيعت شد

  به ديگر شهرها لهاي ام المؤمنين عائشه نامه -7
تمايل زيادي داشت تا حقيقت جنگي را كه با اهل بصره روي داد براي مردم  لعائشه 

اي بـراي   نيـز نامـه  . به همين دليل براي مردم شام و كوفه و يمامـه نامـه نوشـت   . روشن گرداند
از جملـه  . انـد آنـان را بـاخبر گردانـد     تا در مورد كارهايي كـه انجـام داده   مردم مدينه نوشت

آمده بـوديم تـا از جنـگ جلـوگيري     : اش براي مردم نوشت اين بود چيزهايي كه وي در نامه
كنيم و كتاب خداي عزوجل را بپابداريم و حدود خدا را در باره شريف و غير شريف و كم 

نيكان و نجيبان مردم بصـره بـا مـا بيعـت     . ا را از آن بازداردو زياد اجرا كنيم مگر آنكه خدا م
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كردند و اشرار و اوباش به مخالفت ما برخاستند و دست به اسلحه بردنـد و از جملـه سـخناني    
اين سـبب كـه آنـان را بـه      گيريم به كه به ما گفتند، اين بود كه ام المرمنين را به گروگان مي

خداي عزوجل روش مسلمانان را مكرر به آنان وانمود . سوي حق خوانده و ترغيب كرده بود
و چون حجت و دسـتاويزي نمانـد قـاتالن اميرالمـؤمنين عثمـان دليـري نمودنـد، امـا از پـاي          
درآمدند و جز حرقوص بن زهير كسي از آنان جان بدر نبرد كه اگر خداي سـبحان بخواهـد   

ايـم كـه مـا و شـما در      يد كه ما كـرده شما را به خدا شما نيز چنان كن. كند او را نيز گرفتار مي
  1.ايم پيشگاه خدا معذور باشيم كه تكليف خويش را انجام داده

  شاختالف بين عثمان بن حنيف و سپاه عائشه و زبير و طلحه -8
وقتي عثمان : طبري از ابومخنف از يوسف بن زيد از سهل بن سعد روايت كرده كه گفت

را پـيش عائشـه فرسـتادند و نظـرش را در مـورد       عفـان بن  بن حنيف را گرفتند ابان بن عثمان
ام المؤمنين، ترا  اي: زني به عائشه گفت. او را بكشيد: عائشه گفت. خواستند بن حنيف عثمان

وقتـي  . ابان را برگردانيد: عائشه گفت. به خدا با عثمان كه صحابه پيامبر خدا بوده چنين مكن
اگـر  : ابـان گفـت  . را نكشيد، بلكـه حـبس كنيـد   عثمان : بگو: كه او برگرداندند، عائشه گفت

: مجاشـع بـن مسـعود بـه آنـان گفـت      . گشـتم  ايد بر نمي دانستم كه مرا براي اين برگردانده مي
آنان چهل تازايانه بـه او زدنـد و مـوي ريـش و سـر و      . عثمان را بزنيد و موي ريشش را بكنيد

سند اين روايت ابومخنـف وجـود   در  2.كردندهايش را بكندند و او را در حبس  ابروان و مژه
صحيحي ثابت نشده كه بتوان بـر   دارد كه او فردي شيعي و رافضي و متشدد است و از طريق

توان  چيزي كه مي. باشند آن اعتماد كرد و صحابه بزرگوار از انجام چنين كار قبيحي منزه مي
ر وي آوردنـد و  گران اين كار را بـر سـ   از روايت سيف فهميد اين است كه اوباش و اغتشاش

طلحه و زبير اين كار را زشت و بسيار بد دانستند و اين خبر را به سمع عائشه رساندند و عائشه 
اين روايت با تفصيالتي كه ابومخنف نقل  3.خواهد برود او را رها كنيد تا هر جا كه مي: گفت

يـا كنـدن    كرده است تعارض دارد، زيرا در اين روايت ذكر نشده كه به قتل يا حبس كـردن 
را  -روايــت ســيف -ي و ابــن كثيــر ايــن روايــتنــوير. موهــاي صــورت وي امــر شــده باشــد
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ذهبي بيان داشته كه مجاشع بن مسعود قبل از ورود بـه خانـه عثمـان بـن حنيـف       1.اند برگزيده
حتي اگر هم فرض شود كه مجاشع بن مسعود به قتل نرسيده بود، رهبـري و   2.كشته شده بود

  3.نبود تا اين فرمانها را صادر نمايد فرماندهي بدست وي

  به كوفه سخروج اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب :هفتم
. از مدينه مورد تأييد صحابه موجود در مدينه نبـود  �خروج اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب
تصميم گرفت به شام برود تـا بـا مـردم آنجـا ديـدار       �اين موضوع وقتي روشن شد كه علي

علي معتقد بود كه مدينـه ديگـر داراي    4.كند معاويه چه نظري دارد و چكار مي كرده و ببيند
: باشـد و گفـت   كه برخي ديگر از شهرها در آن مرحله زماني داشـتند، نمـي   آن عناصر الزمي

وقتي كه ابوايوب انصاري از اين تمايل خليفه  5.مردان بزرگ عرب و داراييها در عراق هستند
كرديـد، زيـرا    اي امير مؤمنان، كاش شما در اين شهر اقامت مي: فتاطالع پيدا كرد به وي گ

پناهگاهي استوار و محل هجرت رسول خدا است و مزار و منبـر ايشـان و خميـر مايـه اصـلي      
پس اگر اعراب از شما اطاعت بردند شما هـم در ايـن شـهر بـه ماننـد      . اسالم در آن قرار دارد

شما شوريد آنان را با دشمنانشان دفع خواهي كرد، امـا  بر  افراد قبلي خواهيد بود و اگر قومي 
خليفه نظـر وي را پـذيرفت و   . اي جز رفتن نداريد، برويد، شما معذور هستيد اگر اكنون چاره

اما حوادث سياسي جديد  6.تصميم به اقامت در مدينه گرفت و عمال خود را به شهرها فرستاد
مدينه كرد و علي تصميم گرفت به كوفه بـرود  و زيادي روي داد كه خليفه را وادار به ترك 

شد بـه وي   كه علي داشت براي رفتن به كوفه آماده مي هنگامي 7.تا به مردم شام نزديك باشد
پس مردم مدينه را تشويق كرد تا به وي  8.اند خبر رسيد كه عائشه و طلحه و زبير به بصره رفته

اشتند، و نيز به خاطر روش برخورد چون برخي از اوباش در سپاه علي حضور د. كمك كنند
و تعامل با آنان، برخي از مردم مدينه در همراه شدن با علي درنگ ورزيدند، زيرا بسـياري از  
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مردم مدينه معتقد بودند كه فتنه هم چنان پابرجاست و الزم است تا وقتـي كـه امـور آشـكار     
دانيم چكار كنـيم، زيـرا ايـن     خير، به خدا قسم ما نمي: گفتند شوند تأمل و غور شود و مي مي

موضوع براي ما مشتبه است و ما تا وقتي كه موضوع برايمان روشن و آشكار شـود در مدينـه   
طبري روايت كرده كه علي با همان آرايشي كه براي حركت به سوي شام بـه سـپاه   . مانيم مي

ا وي روان شدند خود داده بود از مدينه بيرون رفت و جمعي از كوفيان و بصريان نيز سبكبار ب
در مورد اينكه تعداد زيادي از مردم مدينه از همراهي با علـي و   1.كه همه هفتصد كس بودند

هاي زيادي از علي  خطبه: اجابت دعوت او درنگ ورزيدند، ادله زيادي وجود دارد، از جمله
از گيـري بسـياري    پديده گوشه 2بن أبي طالب كه وي در آنها از اين امر شكايت كرده است؛

كـه امـري واضـح و روشـن اسـت؛ همچنـين تعـدادي از         �صحابه بعد از كشته شدن عثمان
هاي خود ماندند و  اي كه در نبرد بدر حضور داشتند، بعد از كشته شدن عثمان در خانه صحابه

از صـحابه حاضـر در نبـرد     -ابوحميد سـاعدي انصـاري   3.تا هنگام وفات از آنها خارج نشدند
 ،پروردگـارا : گويـد  اندوه خود به خاطر كشته شدن عثمان بن عفان مي در مورد حزن و -بدر

آنـان معتقـد    4.كـنم، نخنـدم   دهم كه تا وقتي كه با تـو مالقـات مـي    من در پيشگاه تو تعهد مي
را بـه سـوي لغـزش و افتـادن در      انبودند كه خارج شدن از مدينه در آن مرحله از تاريخ، آنـ 

ترسند سالمت گذشـته آنـان و    و مي 5ن در هراس هستنددهد كه از عواقب آ اي سوق مي فتنه
  6.ثواب جهاد آنان در كنار رسول خدا در معرض خطر قرار گيرد

اين معني نيست كه كسي از صحابه خليفه را همراهي نكرد، بلكـه برخـي    آنچه ذكر شد به
ر، طلحـه و  غير از علي، عما: گويد شعبي مي. از آنان همراه وي شدند، اما تعدادشان زياد نبود

اگـر كسـي نفـر ديگـري را     . زبير كسي از صحابه رسول خدا در جنگ جمل حضور نداشتند
اگر كسي به شما گفت كه : در روايت ديگري آمده است 7.ذكر كند پس من دروغگو هستم

علـي و  . اند، او را تكـذيب كـن   از صحابه حاضر در نبرد بدر بيشتر از چهار نفر شركت داشته
                                           

  .٤٨١مهان -١
  .١٦٣ص، صر الراشدی؛ األنصار فی الع٣/٢٣٧الطبقات -٢
  .١٦٤ص، البداية و النهاية به نقل از األنصار فی العصر الراشدی -٣
  .تاريخ اإلسالم فی عهد اخللفاء الراشدين -٤
  .١٦٤ص، األنصار فی العصر الراشدی -٥
  .مهان -٦
  .٨/٧١٠؛ مصنف ابن أبی شيبة١٦ص، تاريخ خليفه بن خياط -٧
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در روايـت ديگـري    1.نگ و طلحه و زبير در طرف ديگر قرار داشـتند عمار در يك طرف ج
غير از شش نفر از افراد حاضر در نبرد بدر كـس ديگـري همـراه علـي بـه بصـره       : آمده است

  2.نرفت
پس روشن شد كه منظور روايات سابق، آن دسته از صحابه است كه در نبرد بدر حضـور  

  .در فتنه مشاركت داشتند در هر حال تعداداندكي از انصار. اند داشته
وقتي كه فتنه در مدينه روي داد، اصحاب رسول خدا بيشتر : گويند ابن سيرين و شعبي مي 

پس جنگ علي و . از ده هزار نفر بودند در حالي كه كمتر از بيست نفر در آن شركت نمودند
  3.طلحه و زبير و صفين فتنه ناميده شد

اي كه همـراه علـي عـازم بصـره      كه تعداد صحابه شود از مباحث سابق روشن مي ،بنابراين
تـوان بـه صـورت يقينـي بيـان داشـت كـه آنـان در جنـگ جمـل            شدند بسيار كم بود و نمـي 

ــه   . انــد مشــاركت داشــته ــه علــت ســختي ايــن مــاجرا و كثــرت وقــائع آن، منــابع تــاريخي ب ب
از روايـات  و تنهـا يكـي    4انـد  اشـاره نكـرده   يـا شـهدا و يـا افـراد زخمـي      هاي صحابه مشاركت

جمعي از كوفيان و بصريان نيز سبكبار با وي روان شـدند كـه همـه هفتصـد كـس      : گويد مي
تـر   است كه به واقعيت آن مرحله نزديـك آيد اين  چيزي كه از اين روايت بدست مي 5.بودند

اين دليل كه مردم مدينـه دو   هم چنين به. بوده و با مسير حركت حوادث انسجام بيشتري دارد
ه بودنـد و برخـي ميـل بـه عزلـت داشـتند و برخـي از مشـاركت در وقـائع درنـگ           دسته شـد 

  6.ورزيدند مي

  سنصيحت عبداهللا بن سالم به امير مؤمنان علي بن أبي طالب -1
را از تصميمش مبني  �خواست علي بن أبي طالب �صحابي رسول خدا �عبداهللا بن سالم

اي رفتن آماده شده بود نزد وي آمـد  به همين دليل وقتي كه علي بر. بر خروج منصرف سازد
ترسم كه نـوك شمشـير    من مي: و ترس خود در مورد رفتن وي به عراق را بيان كرد و گفت

هم چنين به وي گفت كه اگـر منبـر رسـول خـدا را      -يعني تو كشته شوي -به تو اصابت كند

                                           
  .١٦٥ص، العصر الراشدی ؛ األنصار فی١٧٥ص، جاحظ، العثمانية -١
  .٣٥٦ص، کنعان،  اخلالفة الراشدة من تاريخ ابن کثري -٢
  .مهان -٣
  .١٦٥ص، األنصار فی العصر الراشدی -٤
  .٥/٤٨١تاريخ طربی -٥
  .٣٨٨ص، اإلنصاف فيما وقع فی تاريخ العصر الراشدی من اخلالف -٦
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يده بود، پـس  علي اين چيزها را از رسول خدا شن. ترك نمايد ديگر آن را هرگز نخواهد ديد
افرادي از اهالي . اند به خدا سوگند رسول خدا اين چيزها را به من گفته: در جواب وي گفت

بگذاريـد او را  : كوفه و بصره كه با علي بودند چنان جرأت يافتـه بودنـد كـه بـه علـي گفتنـد      
اگـر  گرفتند، يـا   وضعيت چنان شده بود كه قتل مسلماناني كه در سر راه آنان قرار مي. بكشيم

كردند، براي آنان امر آساني شده و  از قول يا عمل كسي در مورد جان خود احساس خطر مي
اين سخن و تهاجم آنان بر اين داللت دارد كه ورع . كردند در مورد آن اشكالي مشاهده نمي

دادند كه رسول خدا  اي قرار نمي و تقوايي نداشتند و صحابه بزرگوار را در آن جايگاه شايسته
امـا علـي   . هاي شايسته قرار دهند ردم بعد از آنان دستور داده بود تا آنان را در آن جايگاهبه م

  1.عبداهللا بن سالم مرد صالحي است: بن أبي طالب آنان را نهي كرد و گفت

  به پدرش بنصيحت حسن بن علي -2
در آنجـا   رسيد، همـراه بـا افـراد خـود     2كه به ربذه اميرالمؤمنين از مدينه خارج شد و هنگامي

در ربذه  3.رسيد نزد وي آمدند اردو زد و تعدادي از مسلمانان كه تعدادشان به دويست نفر مي
كرد و خوف و ناراحتيش نسبت به اختالف و پراكندگي  پسرش حسن در حالي كه گريه مي

بـه تـو   : اي كه دچار مسلمانان شده بود، آشكار بود نزد وي آمـد و بـه پـدرش گفـت     و تفرقه
شـوي و كسـي تـو را يـاري      م اما تو آن را نشنيده گرفتـي، فـردا دچـار باليـي مـي     چيزي گفت

كني، چـه گفتـي كـه مـن انجـام نـدادم؟ حسـن         پيوسته مانند زن ناله مي: علي گفت. كند نمي
وقتي عثمان را محاصره كردنـد بـه تـو گفـتم از مدينـه بيـرون شـو تـا وقتـي كـه او را           : گفت

وزي كه او كشته شد به تو گفتم بيعت نكن تا فرستادگان پس از آن، ر. كشند آنجا نباشي مي
ايـن دو مـرد چنـان     پـس از آن وقتـي كـه   . واليات و قبائل بيايند و بيعت هر شهر نزد تو بيايـد 

ات بنشين تا توافق كنند و اگر فسادي شد بدست ديگري باشـد، امـا بـه    �كردند گفتم در خانه
را وقتي عثمان را محاصره كردند از مدينه اينكه گفتي چ ،پسرم: علي گفت. من گوش ندادي

كـردي تـا    اينكه گفتي بيعت نمي. بودند خارج نشدي، به خدا ما را نيز چون او محاصره كرده
آنچه درباره خـروج  . بيعت شهرها بيايد، كار بدست مردم مدينه بود و نخواستم كار تباه شود

                                           
  .سند آن صحيح است: گويد حمقق کتاب می. ١/٣٨١مسند أبی يعلی -١
  .شرق مدينه ٢٠٤kmدر فاصله  -٢
  .١٤٣ص، ؛ خالفة علی بن أبی طالب٢/٤٥أنساب األشراف -٣
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ه خـدا قسـم از وقتـي كـه خليفـه      بـ . بود و ضعف طلحه و زبير گفتي، اين براي مسلمانان وهن
اينكه گفتـي  . اند و اختيار نداشتم و چنان كه بايد تسلط نداشتم ام پيوسته بر من چيره بوده شده

كـردم؟   آمدنـد چـه مـي    نشستم، با تكليـف خـود و بـا كسـاني كـه پـيش مـن مـي         در خانه مي
نجـا نيسـت، تـا    نيست، نيسـت، اي : اش كنند و بگويند خواستي مثل كفتار باشم كه محاصره مي

باشـد، ننگـرم،    اگر در تكاليف خالفت كه بر عهده من مـي . پاهايش را ببندند و بيرون بكشند
  1.پس دست از سرم بردار ،پس چه كسي در آن بنگرد؟ پسرم

توانست او  امير المؤمنين در مورد اين قضيه تصميم قاطع و روشني گرفته بود و كسي نمي
بن أبوبكر صديق و محمد بن جعفر را از ربذه بـه بصـره    وي محمد. را از تصميمش برگرداند

اما اين دو در مأموريت خود موفـق نبودنـد، زيـرا    . فرستاد تا مردم بصره را به كمك فراخواند
ابوموسي اشعري فرماندار علي در كوفه مردم را بازداشت و از خروج و جنـگ در فتنـه نهـي    

علـي   ،بعـد از آن  2.ا براي آنان بيـان كـرد  كرد و هشدار رسول خدا در مورد حضور در فتنه ر
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص را فرستاد، امـا او هـم بـه خـاطر تـأثيري كـه ابوموسـي بـر مـردم          

  3.گذاشته بود، دست خالي برگشت

  ستوسط علي بن أبي طالب 4فراخواندن مردم كوفه از ذي قار -3
ز خروج خود از مدينه، همراه با علي سپاه خود را به ذي قار برد و بعد از گذشت هشت روز ا

وي اين بار عبداهللا بن عباس را به كوفه فرستاد، امـا مـردم    5.قريب نهصد نفر در آنجا اردو زد
سپس علي عمار بن ياسر و فرزندش حسن را فرسـتاد و  . وي را معطل گذاشتند و با او نيامدند

قعقـاع   6.منصـوب كـرد  ابوموسي را از سمت خود عزل كرد و قرظة بن كعـب را بـه جـاي او    
مـن  : نقش زيادي در قانع ساختن مردم كوفه داشت، چه در ميان آن به سخن ايسـتاد و گفـت  

. گـويم  خواهم راه صواب را گيريد و سخني درست با شما مي خيرخواه و دلسوز شمايم و مي
گفتار درست اين است كه ناچار بايد زمامداري وجود داشته باشد كه كـار مـردم را بـه نظـام     

اينـك علـي زمامـدار اسـت و دعـوت      . آورد و حق را از ظالم بگيـرد و مظلـوم را نيـرو دهـد    

                                           
  .٥/٤٨٢تاريخ طربی -١
  .سند آن حسن است. ١٥/١٢؛ مصنف ابن أبی شيبة٥/٥١٤تاريخ طربی -٢
  .٣/٤٨٦؛ سري أعالم النبالء١٤٤ص، خالفة علی بن أبی طالب -٣
  .٤/٣٩٣معجم البلدان. فهآبی متعلق به بکر بن وائل در نزديکی کو  -٤
  .٥٢١-٥/٥١٩تاريخ طربی -٥
  .١/١٠٩؛ التاريخ الصغري١٣/٥٣فتح الباری -٦
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حركـت كنيـد و كـار را از نزديـك ببينيـد و      . نمايـد  كند و بـه صـلح دعـوت مـي     منصفانه مي
حسن بن علي تأثير روشني در اين امر داشت، چه در ميان مـردم بـه سـخن ايسـتاد و      1.بشنويد
بايـد  . مير خويش پاسخ بگوييـد و سـوي برادرانتـان حركـت كنيـد     به نداي ا ،اي مردم: گفت

به خدا اگر خردمندان به آن اقدام كننـد بـراي حـال و بعـد     . كساني براي اين كار روان شوند
بسـياري از   2.دعوت ما را بپذيريد و ما را در اين گرفتاري مشـترك كمـك كنيـد   . بهتر است

هزار نفر از آنان همـراه عمـار و    هفت شش تا مردم كوفه دعوت آنان را قبول كردند و مابين
اي  حسن به نزد علي رفتند و سپس دو هزار نفر از مردم بصره هم به آنان پيوستند و سپس عده

ديگر از قبائل مختلف نزد آنان آمدند و بدين ترتيب تعداد افـراد سـپاه وي در هنگـام وقـوع     
: زد علي رسيدند علي به آنان گفـت وقتي كه مردم كوفه ن 3.جنگ قريب دوازده هزار نفر شد

شوكت عجمان و شاهانشان را ببرديد و جماعتهايشان را پراكنده كرديـد  اي مردم كوفه، شما 
و ميراث آنان به شما رسيد و شما ناحيه خويش را ثروتمند ساختيد و مردم را عليه دشمنانشان 

ببينيـد، اگـر بازآمدنـد و دسـت     اي را  ام تا همراه ما برادران بصره�دعوتتان كرده. ياري داديد
كنـيم و از آنـان    خواهيم و اگر اصرار ورزيدنـد مـدارا مـي    برداشتند اين همان است كه ما مي

گيريم تا تجاوز آغاز كنند و كاري را كه موجـب اصـالح باشـد بـر تبـاهي مـرجح        كناره مي
  4.إن شاء اهللا كه نيرويي جز به كمك خدا وجود ندارد. داريم مي

  شود نظر موجب ابطال دوستي نمياختالف  -4
باشد، زيرا آنان با وجود اختالف نظر،  اين سخن بر وضعيت صحابه در ماجراي فتنه منطبق مي

اي نداشت، مانند اين ماجرايي كه در كوفه روي داد  كسي از آنان نسبت به برادران خود كينه
را نزد مردم كوفه فرستاد وقتي كه علي عمار : كه بخاري آن را از أبووائل نقل كرده كه گفت

تا آنان را براي كمك فراخواند، ابوموسي اشعري و أبومسعود عقبة بن عمرو انصاري نزد وي 
تر از اي كه نزد ما ناخوشايند اي كاري را انجام نداده از زماني كه اسالم آورده: رفتند و گفتند

ايد  ه شما اسالم آوردهمن هم از زماني ك: عمار گفت. تعجيل و سعي تو در اين موضوع باشد
                                           

  .٥/٥١٦تاريخ طربی -١
  .مهان -٢
، ســــند آن تــــا زهــــری صــــحيح و مرســــل اســــت؛ خالفــــة علــــی بــــن أبــــی طالـــــب. ٤٥٧-٥/٤٥٦مصــــنف عبــــدالرزاق -٣

  .سند آن حسن لغريه است: گويد عبداحلميد علی می. ١٤٦ص
  .٥/٥١٩ريخ طربیتا -٤
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در روايت . تر از تأخير شما در اين قضيه باشدام كه نزد من ناخوشايند ما نديدهكاري را از ش
دو حله  ،اي غالم: به غالمش گفت -كه فردي توانگر بود -ابومسعود: ديگري آمده است

ا آن به نماز آن را بپوشيد و ب: بياور و يكي را به عمار و ديگري را به ابوموسي بده و گفت
شود كه ابومسعود و عمار همديگر را خطاكار  در اين ماجرا مشاهده مي 1.جمعه برويد

دهد تا آن را بپوشد و با آن در نماز  اي را به عمار مي دانند، اما با اين وجود ابومسعود حله مي
 جمعه حاضر شود، زيرا در آن هنگام عمار لباس سفر بر تن داشت و حالت پوشش وي حالت
پوشش جنگي بود و ابومسعود دوست نداشت كه عمار در آن لباس در نماز جمعه حاضر 

اين كار بر اين داللت دارد كه آن دو با هم نهايت دوستي را داشتند، كار يكديگر در . شود
دانستند، زيرا عمار معتقد بود كه تأخير ابوموسي و ابومسعود در تأييد و  فتنه را عيب و خطا مي

خطا است و ابوموسي و ابومسعود معتقد بودند كه شتاب و تعجيل عمار در  كمك به علي
كردند براي خود داليلي  و هر دو در مورد كاري كه مي ،تأييد علي عيب و خطا است

كننده داشتند، چه ابومسعود و ابوموسي معتقد بودند كه به دليل وجود احاديثي در مورد  قانع
به وعيدهايي كه در مورد حمل سالح عليه مسلمانان ترك جنگ در زمان فتنه و با توجه 

طغيانگران و وجود دارد بايد جنگ را رها كرد و عمار به مانند علي معتقد بود كه با 

=θè#)﴿ :فرمايد اين قول الهي تمسك جست كه مي شكنان جنگ شود و به پيمان ÏG≈ s) sù ÉL©9 $# 

Èöö7 s?﴾ )مورد جنگ را بر كسي حمل كرد كه و معتقد بود كه وعيد وارده در ) 9 :حجرات
يكديگر نداشتند و هر دو از  هر دو گروه تمايلي به قتل. نمايد بر ديگري تعدي مي

ترين اسباب براي جلوگيري از ايجاد جنگ قبل از وقوع آن و جلوگيري از گسترش  كوچك
  2.بردند، زيرا هر دو جنگ با هم را دوست نداشتند يافتن آن بعد از وقوع بهره مي

  سواالتي در راه -5
قصـد خـروج از ربـذه را     �ابورفاعه بن رافع بن مالك عجالن انصاري وقتي كه علـي  -الف

آنچه كـه  : بري؟ علي گفت خواهي و ما را كجا مي چه مي ،اي امير مؤمنان: كرد به وي گفت
. خواهيم و قصد آن را داريم صلح است اگر از ما بپذيرند و دعـوت مـا را اجابـت نماينـد     مي

دهيم و  كنيم و حقشان را مي با عذرشان رهايشان مي: اگر قبول نكردند چه؟ علي گفت: فتگ

                                           
  .الفنت: کتاب،  صحيح البخاری -١
  .٢/٣٠٤املدينة النبوية فجر اإلسالم و العصر الراشدی -٢
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تا با ما كاري نداشـته باشـند بـا آنـان     : اگر راضي نشدند چه؟ علي گفت: گفت. كنيم صبر مي
. نيكو است: گفت. كنيم دفاع مي: اگر كاري داشتند چه؟ علي گفت: او گفت. كاري نداريم

تـو را بـه   : سواالت و جوابها را شنيد و به آن راضي و خشـنود شـد و گفـت   وي اين سلسله از 
  :كنم چنان كه به گفتار خشنودم كردي و اين شعر را خواند كردار خشنود مي

  دراکها دراکها قبل الفوت
  بنا حنو الصوت مُ و انفر بنا واسْ 

  ١إن هبت املوت ينفس َوأَلتْ ال 
جـانم  . ما را به طرف ايـن صـدا ببـر   . بروددرياب درياب، پيش از آنكه فرصت از دست (

  ).نماند اگر از مرگ بترسم
وقتي مردم كوفه نزد اميـر  . اي از اهل كوفه و از جمله اعور بن بنان منقري سوال عده -ب

اي از مردم كوفه از جمله أعور بن بنان منقري نـزد وي   المرمنين علي در ذي قار رسيدند عده
ايجاد سازش و خاموش كردن جنگ دشمني بـر مـن الزم    اصالح و: علي به وي گفت. رفتند

است تا كه شايد خداوند به وسيله ما پراكندگي اين امت را جمع نمايد و جنـگ را بـه پايـان    
: اگـر قبـول نكردنـد، چـه؟ علـي گفـت      : أعـور گفـت  . برساند، اگر دعوت ما را قبول كردنـد 

اگر مـا را رهـا نكردنـد    : أعور گفت. كه كاري با ما نداشته باشند با آنان كاري نداريم مادامي
آيا به ماننـد آنچـه از ايـن مـوارد كـه      : أعور گفت. كنيم از خودمان دفاع مي: چه؟ علي گفت

بـراي آنـان نيـز جـايز      يعنـي چنـين احكـامي   (باشد براي آنـان نيـز خواهـد بـود؟      عليه آنان مي
   2.آري: علي گفت )باشد؟ مي

بـه نظـر تـو    : ايشان گفت كه از او سوال كرد و به ابوسالمة دأالني از جمله كساني بود -ج
اند از اين كار خداي عزوجل را منظـور داشـته باشـند     اگر اين قوم كه به خونخواهي برخاسته

آيا تو نيز به خاطر تأخيري كه در اين : ابوسالمه گفت. آري: معذور خواهند بود؟ علي گفت
بتـدا  كـاري نامشـخص باشـد بايـد ا     آري، وقتي: دهي معذور هستي؟ علي گفت كار انجام مي

اگـر  : ابوسالمه گفـت . تري دارد انجام داد تر است و نفع شامل كاري را كه به احتياط نزديك
: اي جز جنگ وجود نداشت حال ما و حال آنان چگونه خواهـد بـود؟ علـي گفـت     فردا چاره

                                           
  .٥/٥١٠تاريخ طربی -١
  .٥/٥٢٩؛ تاريخ طربی٧/٢٥٠البداية و النهاية -٢
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رد بهشـت  شـود خداونـد او را وا   اميدوارم كه هر كس از ما و آنان بـا قلـب پـاك كشـته مـي     
  1.گرداند

اگر با اين قوم رو در رو : مالك بن حبيب نيز از علي بن أبي طالب سوال كرد و گفت -د
ايم كه صالح دست نگه داشتن است، اگر  معلوم داشته: شدي چكار خواهي كرد؟ علي گفت

با ما بيعت كردند چه بهتر، اما اگر جز جنگ راهي نبود در اين صورت اين شكافي است كـه  
اي نبود وضع كشتگان ما چگونه خواهد  اگر از جنگ چاره: مالك گفت. م نخواهد آمدبه ه

هر كه خداي عزوجل را مدنظر داشته است اين كـار بـرايش سـودمند واقـع     : بود؟ علي گفت
  2.شود شده و مايه نجات وي مي

هدف اميرالمؤمنين ايجاد صلح و خاموش كردن آتش فتنه بود و جنـگ در دسـتور كـار    
كسي كه در . داد اين دردي بود كه درمان نداشت ر نداشت، زيرا اگر جنگ روي ميوي قرا

رسـيد در گـرو نيـتش بـود، خـواه در كنـار اميرالمـؤمنين         اين جنگ از دو طرف بـه قتـل مـي   
دارد كه مسلماناني كـه بعـد    علي بن أبي طالب بيان مي ،بدين ترتيب. ايشان جنگيد يا عليه مي

اند دنبال اصالح و از بين بردن فتنه هستند و  اين قضيه خروج كردهاز شهادت عثمان در مورد 
  3.اندازه اخالص آنان در نيت و پاكي قلبشان است باشند و اجرشان به مجتهد مي

  ي صلحري براي برقرايتالشها :هشتم
سپاه خود را به طرف بصره حركت دهد چند روز را در ذي قـار اقامـت    �قبل از اينكه علي

آميز و دور ساختن مسلمانان از شر  دن فتنه و تفرقه با وسائل مسالمتاز بين برهدف وي . كرد
طلحه و زبيـر نيـز چنـين نيـت و وضـعيتي      . جنگ و درگيري مسلحانه به قدر توان و وسع بود

تعدادي از صحابه و بزرگان تابعين كه از فتنه كناره گرفته بودند بـراي برقـراي صـلح    . داشتند
  :دند، از جملهتالشهايي را انجام دا

   سعمران بن حصين -1
سـپس  . وي كسي را به ميان مردم فرستاد تا عزم آنان بـر جنـگ و رويـارويي را سسـت كنـد     

فرسـتاده  . فرسـتاد  -آنان تعداد زيادي بودند كه به زبير پيوسـته بودنـد   -كسي را نزد بني عدي
ين صـحابه رسـول   عمران بن حص: وي نزد آنان كه در مسجد خود بودند آمد و به آنان گفت

                                           
  .٧/٢٥٠البداية و النهاية -١
  .اشتباه آمده بود اصالح کردم در کتاب اين ارجاع به. ٥/٥٢٩تاريخ طربی -٢
  .٤٠٦ص، حامد. د، اإلنصاف -٣
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خـورد   كند و به خداي يگانه سوگند مـي  خدا مرا نزد شما فرستاده است و شما را نصيحت مي
باشد و در باالي كوهها گوسفنداني را بچراند و  -بيني بريده -اي حبشي و مجدع كه اگر برده

 تر از اين است كه به سوي يكي از داشتني تا دم مرگ بر همين وضعيت باشد نزد وي دوست
پـس پـدر و مـادرم بـه     . اين دو گروه تيري پرتاب كند كه به هدف بخورد يـا بـه خطـا بـرود    

دست از سر ما بردار، به خدا قسـم  : مردم در جواب وي گفتند. فدايتان باشد دست نگه داريد
را بـه خـاطر چيـزي رهـا      -منظـورام المـؤمنين عائشـه اسـت     -ما هرگـز بازمانـده رسـول خـدا    

  1.كنيم نمي

  ر رحمه اهللاسوكعب بن  -2
او در اين راه تالش زيادي به خرج داد و چنان نقشي ايفا كرد . وي يكي از بزرگان تابعين بود

او همچنان به تالش خود بـراي صـلح ادامـه داد تـا اينكـه      . كه هر كسي قادر به اداي آن نبود
در  چيزي كه از آن بيم داشت روي داد و قرباني تالشهاي خود شد، زيـرا وي در حـالي كـه   

دعوت  ر دادن قرآن و دست برداشتن از سالحميان دو صف قرار داشت و مردم را به داور قرا
  2.كرد به قتل رسيد مي

  سقعقاع بن عمرو تميمي -3
 برا براي انجام صلح نـزد طلحـه و زبيـر    �  قعقاع بن عمرو تميمي � اميرالمؤمنين علي

به الفت و اتحاد دعوت كن و خطر تفرقه نزد اين دو مرد برو و آنان را : فرستاد و به وي گفت
بـراي   ،مـادر جـان  : قعقاع به بصره رفت و از عائشه شروع كرد و به وي گفـت . را به آنان بگو

پس قعقاع از وي . براي اصالح ميان مردم ،پسرم: اي؟ عائشه گفت چه سوي اين واليت آمده
تا در حضور عائشه با آنان خواست تا كسي را نزد طلحه و زبير بفرستد تا آن دو حاضر شوند 

  .صحبت نمايد
  
  

                                           
  .١٤٨ص، عبداحلميد، ؛ خالفة علی٤/٨٧طبقات ابن سعد -١
، باشــد آن را روايــت کــرده اســت؛ خالفــة علــی وی از دو طريــق کــه ســند آن صــحيح مــی. ٧/٩٢طبقــات ابــن ســعد -٢

  .١٤٩ص، عبداحلميد
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  شگفتگوي قعقاع با طلحه و زبير* 
وقتي كه آن دو حاضر شدند قعقاع در مورد سبب حضورشان از آنان سؤال كـرد و آنـان   

 به من بگوييـد طريقـه  : قعقاع به آن دو گفت. براي اصالح بين مردم: هم به مانند عائشه گفتند
آن را بدانيم همراه با شما به اصالح دست زنيم و اگر نـدانيم  اين اصالح چيست؟ به خدا اگر 

كشته شـوند، زيـرا اگـر     كار قاتالن عثمان است كه بايد :آن دو گفتند. دهيم آن را انجام نمي
بدون قصاص رها شوند ايـن تـرك قـرآن و تعطيـل كـردن احكـام آن اسـت و اگـر از آنـان          

در بصره ششصد نفر  :قعقاع گفت. استقصاص گرفته شود اين احياي قرآن و دستورات آن 
از قاتالن عثمان حضور داشتند كه شما همه را جز حرقوص بن زهير سعدي به قتل رسانديد و 

كه شما خواستيد  چون او از دست شما فرار كرد نزد قومش از بني سعد پناهنده شد و هنگامي
منع كرد و شـش هـزار نفـر از     او را از آنان بگيريد و به قتل برسانيد قومش شما را از اين كار

مردم بني سعد كه از شما كناره گرفته بودند براي حمايـت از او بپاخواسـتند و بـه ماننـد فـرد      
حال اگر شما حرقوص را ترك كنيد و او را نكشيد، در واقع . واحدي در مقابل شما ايستادند

ايد و اگر به  ردهكنيد ترك ك گوييد و آن را از علي درخواست مي شما چيزي را كه خود مي
يابند و شما را شكست دهنـد در   خاطر دستيابي به حرقوص با علي بجنگيد و آنان بر شما غلبه

شويد كه خوشايند شـما   كنيد و گرفتار چيزي مي گيريد و آنان را تقويت مي محذور قرار مي
زيـرا   شما به خاطر اينكه حرقوص را مطالبه كرديد ربيعه و مضر را به خشـم آورديـد،  . نيست

ايـن وضـعيت   . آنان براي كمك به بني سعد براي جنگ با شما و رها كردنتان اجتماع كردند
كه براي شما روي داد، بـراي علـي هـم روي داد، زيـرا قـاتالن عثمـان در سـپاه وي حضـور         

  .داشتند

  راه حل پيشنهادي قعقاع
نش و همراهـا  لام المـؤمنين عائشـه   .راه حل وي صبر و درنگ و حفـظ آرامـش بـود   

اي : تحت تأثير منطق قعقاع و استدالل مقبـول وي قـرار گرفتنـد وام المـؤمنين بـه وي گفـت      
عـالج ايـن كـار حفـظ آرامـش اسـت و در       : به نظر تو بايد چكار كرد؟ قعقـاع گفـت   ،قعقاع

گرفتن قصاص از قاتالن عثمان بايد بردباري و تأمل كرد و چون اختالفات بـه پايـان رسـيد و    
المؤمنين علي به اتفاق نظر دسـت پيـدا كـرد وي بـراي گـرفتن قصـاص از       امت در مورد امير 

اگر شما با علي بيعت كنيد و با او هم نظر گرديد اين نشان خيـر  . يابد قاتالن عثمان فراغت مي
و آثار رحمت و توانايي بر گرفتن انتقام عثمان اسـت، امـا اگـر از ايـن كـار ابـا بورزيـد و بـه         

فيت را مرجح دانيد تـا  پس عا. ان شر و از دست رفتن انتقام استتكليف گرايش يابيد اين نش
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به معرض بليه مرويد . كليد خير باشيد چنان كه در ابتدا هم چنين بوديد. مند شويد از آن بهره
به خدا قسم ايـن  . و ما را هم در معرض آن قرار ندهيد كه هم ما و هم شما را از پاي درآورد

آن دارم كه كار سامان نيابـد تـا خـدا ايـن امـت را كـه كـارش        گويم و بيم  سخنان با شما مي
اين حادثه را نبايد آسـان گرفـت كـه     آمده به محنت افكند كهآشفته و اين حادثه بر آن فرود 

چون كارهاي ديگر نيست و چنان نيست كه يكي يكي را كشته باشد يا گروهي يكي را و يـا  
  . اي را كشته باشند اي قبيله قبيله

كننده و از سر صدق و اخالص قعقاع قانع شدند و در مورد دعوت وي  سخن قانعآنان به 
نكو گفتي و صواب آوردي، بازگرد، اگر علي بيايـد  : به صلح موافقت كردند و به وي گفتند

شده  قعقاع كه در مأموريت خود موفق. و رأي او نيز همانند تو باشد اين كار به اصالح گرايد
برگشـت و مـاجرا را بـراي علـي بيـان كـرد و علـي از ايـن موضـوع           نزد علـي  بود به ذي قار،

  1.اي راضي اي ناخشنود و عده خوشحال شد و مردم در نزديكي صلح قرار گرفتند، عده

  بشارتهاي اتفاق نظر در ميان دو گروه
را نــزد عائشــه و زبيــر و  2وقتــي كــه قعقــاع برگشــت و خبــر را بــه علــي داد علــي دو نفــر

آن دو نـزد علـي برگشـتند و    . تا در مورد خبر قعقاع كسب اطمينان نمايـد  همراهانشان فرستاد
پس . اند كه قراردادي كه با قعقاع بستيم پابرجاست، پس اينجا بيا گفتند كه طلحه و زبير گفته

اي پهلـوي قبيلـه خـويش فـرود آمدنـد،       علي رفت و در ميان آنان فرود آمد و افراد هـر قبيلـه  
اد قبيله ربيعه نزد ربيعه و اهل يمن نزد اهالي يمن، و ترديد نداشـتند  مضريان، نزد مضريان، افر

رفتنـد و جـز صـلح سـخن و نيتـي       آنان پهلوي هـم بودنـد و پـيش هـم مـي     . شود كه صلح مي
: اميرالمؤمنين علي وقتي كه قصد رفتن كرد تصميم مهم خود را اعالم كرد و گفت 3.نداشتند

شما نيز حركـت كنيـد، ولـي هـيچ      -به سوي بصره يعني -كنم بدانيد كه من فردا حركت مي
  4.اند نيايند يك از آنان كه به نحوي بر ضد عثمان كمك كرده

                                           
  .٥/٥٢١؛ تاريخ طربی٧/٧٣٩البداية و النهاية -١
  .٥/٥٢١تاريخ طربی -٢
  .٥٣٩انمه -٣
  .٥٢٥مهان -٤
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  برپايي جنگ :نهم

  نقش سبئيان در برپايي جنگ -1
را به قتل رسانده بودنـد   �در اردوگاه لشكر علي، تعدادي از آن طاغيان و خوارج كه عثمان

معلوم نبودند و برخي ديگر مورد حمايـت قبائـل خـود     حضور داشتند كه برخي از آنان بعينه
اي هم بودند كه دليلي در مورد اتهام آنان وجود نداشـت و برخـي ديگـر منـافق      بودند و عده

پيـروان ابـن سـبا جهـت نجـات يـافتن خـود از         1.بودند و توانايي اظهار نفاق خود را نداشـتند 
 2.ور سـاختن آتـش آن داشـتند    شـعله برافروخته ساختن آتش فتنـه و  قصاص تمايل زيادي به 

وقتي مردم فرود آمدند و آرام گرفتند علي روان شد و طلحه و زبير نيز روان شدند و بـه هـم   
رسيدند و درباره مورد اختالف با هم سخن گفتند و وقتي دريافتند كه كار به تفرقـه افتـاده و   

 -بدين ترتيـب . ندانستند توان به جايي رسيد كاري را بهتر از صلح و جلوگيري از جنگ نمي
از هم جدا شدند و علي به اردوگاه خود و طلحه و زبير هم به اردوگاه خـود   -با چنين توافقي

طلحه و زبير پيش سران گروه خـود فرسـتادند و علـي نيـز پـيش سـران قـوم خـود         . بازگشتند
و عافيـت  آن شب به نيـت صـلح   . بودندكرده  فرستاد، البته بجز آنهايي كه عثمان را محاصره

گذشت و شكي در وقوع صلح نداشتند و برخي نزد برخي ديگـر بـوده و برخـي نـزد برخـي      
اما كساني كه در ماجراي فتنه و قتل . رفتند و جز صلح نيت و سخن ديگري نداشتند ديگر مي

گذراندند، زيرا در شرف مرگ قرار گرفتـه   عثمان دست داشتند بدترين شب عمر خود را مي
حـال  : گفـت  -مالـك اشـتر   -يكي از آنان. شب را با هم به مشورت پرداختندآنان آن . بودند

آنـان ايـن موضـوع را    . طلحه و زبير را دانسته بوديم، اما حال علي را تا به امروز ندانسته بوديم
وقتي فهميدند كه علي از مردم درخواست كرد كه فردا حركت كنند و كسي از افـرادي كـه   

به خدا : آن فرد همچنين گفت. اشته است با وي حركت نكندبه نحوي در قتل عثمان دست د
عبـداهللا بـن    3.راي مردم در مورد ما يكسان است و اگر با علي صلح كنند بر سر خون ماسـت 

پيروزي شـما در   ،اي مردم: گفت -گرفت كه در ميان آنان بود و مورد مشورت قرار مي -سبأ
و چون فردا افـراد   -يا با آنان مخلوط شويد -پس با آنان مماشات كنيد. اختالط با آنان است

به مالقات آمدند ميان آنان جنگ اندازيد و فرصت تفكر به آنان ندهيد تـا كسـي كـه بـا وي     

                                           
  .٥٢٦مهان -١
  .٢/١٢٠؛ حتقيق مواقف الصحابة٥٢٧مهان -٢
  .٥/٥٢٦تاريخ طربی -٣
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هستيد از صلح بازبماند و خدا علي و طلحه و زبير و موافقان آنان را از كاري كه شما خـوش  
دند و ساير مـردم از ايـن   رار پراكنده شآنان اين رأي را پسنديدند و بر اين ق. نداريد باز بدارد

ا هـم بـه توافـق رسـيدند و صـبحدم      آنان مخفيانـه در مـورد ايـن رأي بـ     1.خبر بودند ماجرا بي
آنكه همسايگان بدانند رفتند و پنهاني به كار پرداختند و مضـريان نـزد مضـريان و ربيعيـان      بي

مردم بصره و ديگـر افـراد در   . ادندسوي ربيعيان و يمنيان نزد يمنيان رفتند و سالح در آنان نه
طلحه و زبير با سران قوم مضر آمدند و . برابر كساني كه به آنان حمله آورده بودند بپا خاستند

ــدهي ســمت راســت و     ــش دادن و فرمان ــن هشــام را جهــت آراي ــن حــارث ب ــدالرحمان ب عب
ند و عبدالرحمان بن عتاب بن أسيد را جهت آرايـش دادن و فرمانـدهي سـمت چـپ فرسـتاد     

مردم كوفه شبانه بر مـا حملـه   : چه شده است؟ گفته شد: ايستادند و گفتند  خود در مركز سپاه
دانستيم كه علي تا خون نريزد و حرمت نشكند دست بر  مي: پس طلحه و زبير گفتند. آوردند

مردم بصره مهاجمان را بكوفتند . سپس با مردم بصره برگشتند. كند دارد و با ما صلح نمي نمي
سبئيون يكي را نزد علي . علي و اهل كوفه سر و صدا را شنيدند 2.سوي اردوگاهشان راندند و

چـه شـده   : خواهند به علي گزارش دهد و چون علي گفت نهاده بودند تا آنچه را كه خود مي
ناگهان جمعي از مخالفان به مـا شـبيخون زدنـد و مـا آنهـا را بـه عقـب        : است؟ آن مرد گفت

به فرمانده سـمت چـپ   . به سمت راست برو: مانده سمت راست سپاه گفتعلي به فر. رانديم
ايـن   گرچـه  3.پرداختند در اين اثنا سبئيان پيوسته به تحريك جنگ مي. سمت چپ برو: گفت

كردند تا اينكـه واقعيـت مـاجرا     آغاز جنگ روي داد اما دو طرف هم چنان خويشتنداري مي
داشتند كه جنگ را آغاز ننمايند تا اينكه طلحـه  روشن شود و علي و همراهانش بر اين اتفاق 

. و زبير جنگ را آغاز نمايند تا بدين ترتيب حجت را تمام كرده و حـق جنـگ داشـته باشـند    
كردند اما سبئيان پيوسـته بـه    كشتند و زخميها را خالص نمي آنان با اين وجود فراريان را نمي

وي مركـب خـود بـود و مـردم     طلحـه كـه ر   ،در جانـب ديگـر   4.پرداختند تحريك جنگ مي
شـويد؟ امـا مـردم بـه او توجـه       آيا سـاكت مـي   ،اي مردم: گفت اطراف او را گرفته بودند مي

أف بر شما، أف بر شما، شما فقط به : شدند و او فقط توانست بگويد كردند و ساكت نمي نمي

                                           
  .٥٢٧مهان -١
  .٥/٥٤١تاريخ طربی -٢
  .مهان -٣
  .مهان -٤
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آيـا   1.و مگسـان طمـع هسـتيد    -بـه معنـي نـاداني و سبكسـري     -هاي اطراف آتش مانند پروانه
بلكـه تالشـها بـراي    ! باشـند؟  پروانگان گرد آتش و مگسان طمع كسي غير از اين سـبئيان مـي  

  .يابد انجام صلح تا آخرين لحظات نبرد ادامه مي
توان تأثير ابن سبا و پيـروان سـبئي او را در نبـرد مشـاهده كـرد و       از خالل اين مباحث مي

گذارد تمايـل زيـاد صـحابه     باقي نميو به صورتي كه جاي شك و شبهه  -توان به روشني مي
اين همان سخن حقي اسـت نصـوص آن را   . ايجاد صلح و متحد ساختن مردم مشاهده نمود به

  2.كند كنند و انسان در مورد آن احساس آرامش مي ثابت مي
اشاره كنيم تأثير  قبل از اينكه وارد بحث در مورد مراحل نبرد شويم الزم به ذكر است كه

جمل تقريباً مورد اجماع علما است، خواه آنان را مفسدان يا اوباش دو طائفـه و   سبئيه در نبرد
يا قاتالن عثمان يا سفيهان و كم خردان يا اوباشان نام برده و يا به صورت صريح آنان را سبئيه 

  :شود باشند اشاره مي حال در زير به برخي از نصوصي كه مؤيد اين امر مي 3.نام نهاده باشند
عمر بن شبة آمده است كساني كـه قتـل عثمـان بـه آنـان       »أخبار البصرة«كتاب در  -الف

به همين دليل ميان . منسوب شد ترسيدند كه دو گروه در مورد قتل آنان با هم به توافق برسند
  4.انداختند و آن ماجراها روي داد آنان جنگ به راه

وي داد، بلكـه مفسـدان   فتنه جمل بدون اختيار علي و طلحه ر: گويد امام طحاوي مي -ب
  5.انداختند بدون اختيار افراد سابق آن را به راه

صلح انجـام شـد و دو گـروه بـا رضـايت از هـم جـدا        : گويد قاضي ابوبكر باقالني مي -ج
بنابراين با هـم  . يابند و آنان را احاطه نمايند پس قاتالن عثمان ترسيدند كه بر آنها سلطه. شدند

ختند و در مورد راه حل ماجرا با هم اخـتالف نظـر داشـتند، امـا     جمع شدند و به مشورت پردا
بعد از مدتي بر اين امر به اتفاق رسيدند كه در ميان دو گروه پراكنده شوند و هنگام سحر در 
ميان دو اردوگاه جنگ را آغاز نمايند و با آنان اختالط يابند و گروهي كه در اردوگاه علـي  

روه طلحه و زبير به ما خيانت كردند و گروهي كه در اردوگاه قرار دارند فرياد برآورند كه گ
ماجرا به همان شـكلي كـه آنـان     .طلحه و زبير هستند فرياد برآورند كه علي به ما خيانت كرد

                                           
  .١٨٢ص، تاريخ خليفة بن خياط -١
  .١٩٣-١٩٢ص، فی صدر اإلسالم ةعبداهللا بن سبأ و أثره فی أحداث الفتن -٢
  .١٩٤مهان -٣
  .١٣/٥٦الباریفتح  -٤
  .٥٤٦ص، شرح العقيدة الطحاوية -٥
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پس هر يك از دو گروه مكروهي را كـه  . بودند روي داد و جنگ آغاز شد ريزي كرده طرح
نمـود و وقـوع    ه شدن خون خود جلوگيري ميكرد و از ريخت براي وي روي داده بود دفع مي

اين رأي صـحيح  . باشد اين كار از دو گروه و دفاع آنان از خود، درست و طاعت خداوند مي
  1.باشم باشد و من هم با آن تمايل دارم و به آن قائل مي و مشهور مي

و قاضي عبدالجبار معتزلي اقوال علما در مـورد بـه توافـق رسـيدن علـي، طلحـه، زبيـر         -د
عائشه در مورد صلح و ترك جنگ و استقبال از گفتگو در مورد اين امر را نقل كرده است و 
نيز نقل نموده كه آن دسته از دشمنان عثمان كه در ميان اردوگاه بودند از ايـن امـر ناخشـنود    

 -بـاره آن واقعـه  �به همين دليـل در . بودند و ترسيدند كه دو گروه در مورد آنان فراغت يابند
روي  -يعنـي جنـگ جمـل    -انديشي زدند و آن وقايع دست به چاره -مري معروف استكه ا
  2.داد

آنان به هم نزديك شـدند تـا   . علي به بصره وارد شد: گويد قاضي ابوبكر بن العربي مي -ه
اما هوي و هوس پرستان آنان را رها نگذاشته و شروع به خونريزي كردند و . تدبيري بينديشند

ايـن   ايـن مسـائل بـه    همـه . برپا شد و غوغاء و هرج و مرج مستولي گشـت در ميان آنان جنگ 
خاطر بود كه حجت و برهاني ارائه نگشته و آنچه پنهان بود آشـكار نگـردد و قـاتالن عثمـان     

تواند تدبير آن لشكر را فاسد كند، حال چه رسد  نهان بمانند، زيرا شخصي واحد در لشكر مي
  3! جام بدهنداينكه هزار نفر اين كار را ان به

دليل اين امر اين است كه آنان با هم اجتماع كردند و با هم بـه جنـگ   : گويد ابن حزم مي
وقتي كه شب فرا رسيد قاتالن عثمان دريافتند كه حمله و تدبير دو گروه عليه آنان . نپرداختند

م دسـت  پس شبانه وارد اردوگاه طلحه و زبير شدند و بر آنان حمله بردند و مـرد . خواهد بود
به دفاع از خود زدند تا اينكه با اردوگاه علي در هم آميختند و افراد اردوگاه علي هم به دفاع 

كـه گـروه    -و در اين شـكي وجـود نـدارد    -بردند از خود پرداختند و هر دو گروه گمان مي
هم آميخت و مردم فقط قادر به دفاع از خود بودند ر جنگ را آغاز كرده است و كار درديگ
سقاني كه عثمان را به قتل رسانده بودند و سبئيون دست از تحريـك جنـگ و برافروختـه    و فا

بنابراين دو گروه در هدف و مقصود خود مصيب هستند و از خود . داشتند ساختن آن بر نمي

                                           
  .٢٣٣ص، التمهيد -١
  .٢٩٩ص، عبداجلبار مهدانی، تثبيت دالئل النبوة -٢
  .١٥٧-١٥٦ص، العواصم من القواصم -٣
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زبير برگشت و جنگ را به حال خود وانهاد و تيـري ناشـناس بـه سـوي طلحـه      . اند دفاع كرده
خبــر بــود آمــد و بــه  بــي -يعنــي اخــتالط افــراد -ن اخــتالطقيقــت ايــايســتاده بــود و از ح كــه

و او برگشت  ،اصابت كرد كه در روز جنگ احد و در حضور رسول خدا برداشته بود زخمي
در فاصـله   بعد از اينكه از نبرد عقـب نشسـت در وادي السـباع    -زبير هم. و در جا از دنيا رفت

  1.چنين بود وضعيت ،آري. كمتر از يك روزي بصره كشته شد
دو گروه با هم : گويد نيز مي 2.جنگ جمل را نادانان دو گروه برافروختند: گويد ذهبي مي

اما . صلح كردند و علي و طلحه قصد جنگ نداشتند و حتي آنان در مورد اتحاد سخن گفتند
اوباش دو گروه به هم تيراندازي كردند و بدين سان آتش جنگ روشن شد و مـردم بـر هـم    

انداختنـد و كـار از    جنـگ را اوبـاش بـه راه   : آمده اسـت » دول اإلسالم«در كتاب  3.شوريدند
  4.دست علي و طلحه و زبير خارج شد
چه مانعي وجـود دارد  : توانيم بگوييم بعد از اين مي: گويد دكتر سليمان بن حمد عودة مي

انـد   اشتهاين امر دارد كه سبئيه در ماجراي جنگ جمل نقش د كه روايت طبري كه تصريح به
اين تعميم را تفسير نموده و آن مسمياتي را كه در منقوالت ايـن علمـا آمـده اسـت مشـخص      

با سبئيه نداشـته و اهدافشـان بـه ماننـد       هاي اوباش ارتباط مستقيمي نمايد؟ حتي اگر اين گروه
بئي اين امر زمينه را فراهم ساخت و ابن سبأ و پيروان س اهداف آنان نباشد، چرا نتوان گفت كه

اسـت كـه از جانـب    او از آن بهره بردند، آنچنان كه رسم در حركتهـاي اغتشاشـگرانه چنـين    
  5! شود؟ برداري واقع مي مفسدان مورد بهره

امر مسلم  .گيري اين وقايع ايفاي نقش كرد شكلكنيم كه فتنه و فضاهاي آن در فراموش ن
بيننـد مشـاهده    بـه وضـوح مـي    فتنه و آشوب چيزهايي را كه ديگران واقع شده دراينكه مردم 

سـازند كـه    تراشـند و مـي   كنند و در مورد آن تأويالتي را انجـام داده و چيزهـايي را مـي    نمي
هاي زيادي  همچنين توده. دانند ديگران حقيقت آن را روشن و بدون نياز به تحمل سختي مي

ببنـدد كفايـت    بودنـد بـراي اينكـه بصـيرت و تفكـر را بـر آنـان         كه در اين فتنه اجتماع كرده
يكي از كساني كه در ماجراهـاي جمـل    -اين امر بعيدي نيست، چه احنف بن قيس 6.كرد مي

                                           
  .١٥٨-٤/١٥٧الفصل فی امللل و النحل -١
  .١٩٥ص، عودة، ؛ عبداهللا بن سبأ١/٣٧العرب -٢
  .١٩٥ص، عودة، ؛ عبداهللا بن سبأ١/١٥تاريخ االسالم -٣
  .مهاجناها -٤
  .١٩٥ص، عودة، عبداهللا بن سبأ -٥
  .١٩٦مهان -٦
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 1شود تا به علي بن أبي طالب كمك كنـد و در راه ابـوبكره   از خانه خارج مي -حضور داشت
خـواهم بـه پسـر     مـي : قصد كجـا داري؟ گفـت   ،اي أحنف: گويد رسد و به وي مي به وي مي

برگرد زيرا من از رسول خدا شنيدم  ،اي أحنف: ابوبكره گفت. ياري بدهم عموي رسول خدا
اگر مسلمانان با شمشيرهايشان رو در روي هم قرار بگيرند هم قاتل و هم مقتول در : كه فرمود
اي رسول خدا، وضعيت قاتل كـه روشـن   : -يا اينكه كسي گفت -پس گفتم. باشند جهنم مي

  2.او قصد قتل طرف مقابل را داشت: ود؟ فرمودش است اما چرا مقتول در جهنم مي
حق و درست بود و كساني كـه در كنـار وي كشـته شـدند شـهيد       �جنگ در كنار علي
حديثي را كه در مورد غير حالت علي وارد شده اسـت   �اما ابوبكره. هستند و دو اجر دارند

هم ايشان درست حمل بر وضعيت علي نموده و اين موضوع را از آن حديث فهميده بود اما ف
ها و موانع متعددي كه در جنـگ بـا ديگـران در سـر راه      به گردنه توان از اين روايت مي. نبود
قرار داشت پي برد، از جمله مانند اين فتـاوايي كـه برخاسـته از تقـوا بـود و بيشـتر از        � علي

همـراه   اين خـاطر احنـف   پس به 3.فتاوايي تأثير داشتند كه به صورت درست ارائه شده بودند
  4.علي نشد و در جنگ جمل همراه هيچ يك از دو طرف نشد

ايـن  : گويـد  يكي از اركان اساسي اين نبرد بود در مورد واقعيت اين ماجرا مي كه � زبير
آيـا آن  : اش به وي گفـت  غالم آزاد شده. گفتيم اي است كه در مورد آن سخن مي همان فتنه
بينـيم، هـيچ    نگريم اما نمي واي بر تو، مي: ير گفتزب! كني؟ و در آن جنگ مي نامي را فتنه مي

دانـم رو بـه جلـو     كـه نمـي  كاري نبود كه جاي پايم را در اثناي آن نديده باشم، جز اين كـار  
در حالي كه ما عليه ديگـران  : گويد نيز در اشاره به اين امر مي �طلحه 5.داريم يا رو به عقب

                                           
گفتــه . امـام امحــد ايـن قــول را بـه اکثــر علمـا نســبت داده اسـت. نفيــع بـن حــارث بـن کلــده ثقفـی: بـه نقـل امــام امحـد -١

نـام وی مسـروح : ويـدگ قولی هم می. يقني پذيرفته است  باشد و ابن سعد آن را به وی نفيع بن مسروح می: شده است
مشـهور  -يعنـی ابـوبکرة -در هر حال وی به کنيه خـود. بوده است و ابن اسحاق به صورت يقينی اين را پذيرفته است

در مــورد ســبب . وی از فتنــه روز مجــل و صــفني کنــاره گرفــت. وی از فضــالی صــحابه و از مــردم طــائف بــود. باشــد مــی
ليـل خود را به قلعه طائف نزديک کرد و به مهـني د -شرت جوان -يک بکرة وی با: اند اين کنيه گفته  مکنی شدن وی به
  .در بصره وفات يافت هـ ٥٢وی در سال. به آن مشهور شد

  .٤/٢٢١٣صحيح مسلم -٢
  .٤/١٧١١ية السرية النبو ، األساس فی السنة و فقهها -٣
  .١٠/١٨شرح نووی بر صحيح مسلم -٤
  .٥/٥٠٦تاريخ طربی -٥
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در  1.ن شده ايم كه در جستجوي يكديگريمهمدست بوديم هم اكنون تبديل به دو كوه آهني
كوفه در  در �بر فتنه بودن اين ماجرا تأكيد دارند و عمار  �طرف ديگر نبرد هم ياران علي

عائشه در دنيا و آخرت همسر پيامبر شما است، لكن شـما  : گويد مي لمورد خروج عائشه
  2.ايد به وسيله عائشه مورد ابتال قرار گرفته

  جنگ جمل مرحله نخست در -2
سپاه براي برپايي جنـگ و هجـوم بـر گـروه ديگـر و فـريفتن       سبئيون به تالشهاي خود در دو 

و جنـگ سـخت و شـديد جمـل      گروه مقابل با گروه ديگر و تشويق آنان بر جنگ افزودنـد 
در مرحله  لمنين عائشهاين جنگ به جمل اين است كه ام المؤدليل نامگذاري . درگرفت

 وي سوار بـر آن شـتري بـود كـه    . تر در وسط ميدان نبرد ايستاده بوددوم نبرد سوار بر يك ش

سوار بـر آن شـتر از    لعائشه. يعلي بن أميه آن را كه از يمن خريده بود در مكه به وي داد
اين جنگ در روز جمعه شانزدهم جمادي . مكه به بصره آمد و در اثناي نبرد بر آن سوار شد

علي از ماجرا آزرده و محزون . در نزديكي بصره روي داد »زابوقه«در منطقه ه 36الثاني سال 
اما كسي صـداي  . دست از جنگ برداريد ،اي مردم: شد و به منادي خود دستور داد تا بگويد

جنـگ جمـل دو مرحلـه     3.او را نشنيد، زيرا همه مشغول به جنگ با طرف مقابل خـود بودنـد  
صره بودند و از طلوع فجر تا قبل از ظهر در مرحله اول آن طلحه و زبير فرمانده سپاه ب. داشت

 و زخميـان را فراريـان  : علي و طلحه و زبير در ميـان سـپاه خـود فريـاد برآوردنـد      4.يافت ادامه
  5.اند نرويد نكشيد و به سراغ كساني كه خارج از نبرد قرار دارند و آن را ترك كرده

: يش را بدهد و گفته بودقبل از اين جنگ زبير به پسرش عبداهللا وصيت كرده بود كه بده
روز كـنم كـه امـ    شوند يا ظالم هستند و يا مظلـوم، و مـن فكـر مـي     امروز كساني كه كشته مي

در اين  6.اي كه دارم بدهي است كه در ذمه دارم ترين دغدغه شوم و بزرگ مظلومانه كشته مي
د سـپاه علـي   ثنا مردي نزد زبير آمد و به وي پيشنهاد قتل علي را داد، بـدين صـورت كـه وار   ا

اما زبير ايـن پيشـنهاد وي را بـه     -ترور كند -شود و سپس او را غافلگير كرده و به قتل برساند

                                           
  .مهان -١
  )مرتجم(دامن آن را از کجا آورده است؟  قسمت دوم سخن عمار در تاريخ طربی نبود منی. ٥١٦مهان -٢
  .٥٤١مهان -٣
  .٢٤٥ص، خالدی، ؛ اخللفاء الراشدون٥٤٣-٥٤١مهان -٤
  .٥/٥٤١تاريخ طربی -٥
  .سند آن صحيح است. ٣/١٠٨؛ طبقات ابن سعد١٥/٢٧٩مصنف ابن أبی شيبة -٦
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تـرور  ، يـا ايمـان مـانع    كند من مؤمن ديگر را ترور نميؤم: شدت مورد انكار قرار داد و گفت
يا هر شـخص ديگـري كـه در مـاجراي      �قصد كشتن علي �زبير ،بنابراين 1.شود كسي مي

ترين  را فراخواند و با لطيف � زبير � اميرالمؤمنين علي. گناه بود، نداشت بي �ثمانقتل ع
ترين سخنان با وي سخن راند و اين حديث رسول خدا را به وي يادآور شـد   عبارات و كوتاه

جنگي و در اين جنگ نسبت به او ظلم روا  تو با علي مي: كه در آن رسول خدا به زبير فرمود
برخي ديگر از روايـات سـبب انصـراف زبيـر از      3.حديث سند صحيحي ندارداين  2.داري مي

دانند كه وي چون قبل از جنگ از وجود عمار بن ياسر در سپاه مقابل اطالع  جنگ را اين مي
بـه قتـل    طغيـانگر عمار توسط گروهـي  «يافت از جنگ منصرف شد، زيرا وي گرچه روايت 

 5.را به دليل شهرتش از برخي از صحابه شنيده بود را روايت نكرده بود اما شايد آن 4»رسد مي
برخي ديگر معتقدند كه سبب برگشتن وي اين بود كه در مورد صحت موضعي كـه در ايـن   

در روايـت   6.گرفتـه بـود دچـار شـك شـد      -ناميـد  اين اسم مـي  چنان كه خود آن را به –فتنه 
وندي نزديك او با علـي  ديگري سبب انصراف وي اين بيان شده كه عبداهللا بن عباس خويشا

تو پسر صفيه دختر عبدالمطلب هسـتي و بـا شمشـير خـود بـا      : يادش آورد و به وي گفت را به
پس زبير از ميدان نبرد خارج شد و ابن جرموز  7.جنگي علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب مي

  .كه تفصيل اين مطلب بعداً ذكر خواهد شد 8به او رسيد و او را به قتل رساند
هوشيار و آگاه بود، اما چون ديد كه  -يعني اصالح -در مورد هدف خود �راين زبيربناب

با شمشير : عباس به وي گفت اينكه ابن. سالح جاي اصالح را گرفته است برگشت و نجنگيد
جنگي؟ در اين سخن مفهوم آن حذف شده است و اين مفهـوم   خود با علي بن أبي طالب مي

                                           
  .سند ان صحيح است: گويد کتاب می  امحد شاکر حمقق. ٣/١٩مسند أمحد -١
مؤلف طـرق خمتلـف حـديث را ختـريج کـرده و سـپس آن را ضـعيف دانسـته . ٢٠١ص، وقعة اجلملاستشهاد عثمان و  -٢

  .است
  .٤٤٦٨مشاره، ؛ املطالب العلية٢/٣٢٤املدينة النبوية فجر اإلسالم -٣
  .ن صحيح استآسند : گويد امحد شاکر حمقق کتاب می. ١١/٣٨، ٤٩-١/٤٧مسند أمحد -٤
  .١٥٤ص، خالفة علی بن أبی طالب -٥
  .٥/٥٠٦مهان؛ تاريخ طربی -٦
  .١٥٥ص، سند آن صحيح است؛ خالفة علی٣/١١٠طبقات ابن سعد -٧
  .١٨٦ص، ؛ تاريخ خليفه٣/١٠طبقات ابن سعد -٨
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بعد از ايـن سـخن، زبيـر برگشـت و      1اي؟ ح و ايجاد اتحاد آمدهيا اينكه براي اصال: اين است
شايد عوامل متعددي و تو در تويي در خروج زبير از ميدان نبرد دخيـل  . ميدان را ترك نمود

 ونشـد، چـ   اما طلحه بن عبيداهللا فرمانده دوم سپاه بصره در همان آغاز نبرد زخمي. بوده است
: ه وي گفتنديارانش ب. شديادي از بدن وي جاري تيري ناشناس به وي اصابت كرد و خون ز

ها شـو تـا در آنجـا مـورد معالجـه قـرار        هستي، پس برو و داخل خانهاي ابومحمد، تو زخمي 
او را . مرا ببر و جاي مناسبي را برايم پيدا كن ،اي غالم: پس طلحه به غالم خود گفت. بگيري

، اما هم چنان از زخم وي خون جاري شد تا اي قرار داد تا معالجه شود به بصره برد و در خانه
اما روايتي كه در  2.اينكه در اثر آن زخم در همان خانه از دنيا رفت و سپس در بصره دفن شد

انـد و اينكـه زبيـر     مردم را به جنگ تشويق كـرده  بآن چنين اشاره آمده كه طلحه و زبير
صـحت   ،ي كـرد و رفـت  زماني كه شكست خوردن مـردم بصـره را ديـد ميـدان نبـرد را خـال      

گر ايـن امـر   نيـز بـا روايـاتي كـه بيـان     . ارض استزيرا اين خبر با عدالت صحابه در تع ،3ندارد
ايـن   چگونـه . باشند كه اصحاب جمل فقط براي اصالح خارج شـده بودنـد تعـارض دارد    مي

عمل زبير با هدف وي به هنگام خروج از مكه به بصره، يعني اصـالح در بـين مـردم توافـق و     
و در عمل هم موضع زبير تا آخرين لحظات، تالش براي اصالح بود و ايـن  ! زگاري دارد؟سا

چيزي است كه حاكم نيشابوري از طريق أبواألسود دؤلي روايت كرده و در آن آمـده اسـت   
كه زبير براي ايجاد صلح در ميـان مـردم تـالش كـرد، لكـن جنـگ درگرفـت و كـار مـردم          

همچنين طلحه بـراي اصـالح    4.رفت و جنگ را ترك كرد اين خاطر اختالف يافت و زبير به
اما در مورد كشته شدن طلحه چنان كه احنف بن قيس به آن تصـريح  . آمده بود نه خونريزي

  5.كرده است در ابتداي نبرد روي داد
شـدن   بـا كشـته شـدن و زخمـي    . رود رود و طلحه از دنيـا مـي   زبير از ميدان نبرد بيرون مي

علي . در اين مرحله غلبه با سپاه علي بود. رسد رحله اول نبرد به پايان ميتعدادي از دو طرف م
ديـد ناراحـت و آزرده    سير نبرد را زير نظر داشت و وقتي كشتگان و زخميان دو طرف را مي

علي نزد پسرش حسن رفت و او را در آغوش گرفت و شروع به گريـه كـرد و   . شد خاطر مي

                                           
  .٢/٢٤٨املدينة النبوية فجر اإلسالم -١
  .٧/٢٥٣ البداية و النهاية -٢
  .٥/٥٤٠تاريخ طربی -٣
  .٢٠٠ص، ؛ استشهاد عثمان٣/٣٦٦ملستدرکا -٤
  .٢٠٢ص، ؛ استشهاد عثمان١٨٥ص، تاريخ خليفه -٥
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پـدر جـان،   : حسن گفـت . ست سال قبل از اين مرده بودپسرم، اي كاش پدرت بي: به او گفت
بعد از اين ديگر . كردم تا اين حد برسد فكر نمي: علي گفت. من شما را از اين امر نهي كردم

  1توان داشت؟ اي دارد؟ و بعد از اين انتظار چه خيري را مي زندگي چه فايده

  مرحله دوم نبرد جمل -3
د، پس سوار بر شتر خود و در حالي كه قبائل أزدي رسي لخبر جنگ به ام المؤمنين عائشه

كعب بن سور همراه عائشه بود و عائشه قرآنـي بـه وي   . اطراف وي را گرفته بودند خارج شد
ام المؤمنين پيش رفت و همه اميدش اين .داد تا مردم را به متوقف ساختن جنگ دعوت نمايد

د سخنش را بشنوند و مانع آنان شود بود كه مردم به خاطر جايگاهي كه وي در قلب مردم دار
كعب قرآن را با خـود بـه همـراه     2.اي را كه آغاز شده است خاموش گرداند و آتش اين فتنه

اي مـردم، مـن   : برد و پيشاپيش سپاه بصره به حركت درآمد و سپاه علي را فريـاد زد و گفـت  
آن و صـلح بـر   كعب بن سور قاضي بصره هستم، شما را به كتاب خدا و عمـل بـه دسـتورات    

سپاه علي بودند ترسيدند كه تـالش كعـب    پيشسبئيون كه در پيشا. كنم اساس آن دعوت مي
همه به سوي او تيراندازي كردند و او را به شهادت رسـاندند   ،به همين دليل. به موفقيت برسد

تيرهـاي سـبئيون بـه شـتر و كجـاوه       3.و او در حالي كه قرآن را در دست داشت از دنيا رفـت 
اي فرزنـدان مـن، خـدا را در نظـر     : شه اصابت كرد، به همين دليل عائشـه نـدا زد و گفـت   عائ

داشته باشيد، خدا را در نظر داشته باشيد، خدا و روز قيامت را يادآور شويد و دست از جنگ 
كردند  دادند و هم چنان اقدام به حمله به سپاه بصره مي اما سبئيون جواب وي را نمي. برداريد

كه پشت سر آنان قرار داشت آنان را به دست برداشتن از جنگ و عدم هجـوم بـر   و علي هم 
كردنـد و فقـط    داد، اما سبئيون كه در پيشاني سپاه بودنـد تـوجهي نمـي    مردم بصره دستور مي

ديـد آنـان بـه سـخن وي توجـه       لوقتي كه عائشه. جنگيدند بردند و مي حمله و هجوم مي
قاتالن عثمان و پيروان آنها  ،اي مردم: و كشته شد، گفتكنند و كعب بن سور در مقابل ا نمي

سپس عائشه شروع به دعا كردن عليه قاتالن عثمان و لعنـت فرسـتادن بـر آنـان     . را لعنت كنيد
صداي مردم بصره در دعا عليه قاتالن عثمان و لعنت كردن آنان بلند شـد و علـي چـون    . كرد

                                           
  .٧/٥٢١النهايةالبداية و  -١
  .رسد و صحيح است سند آن به زهری می. ٥/٤٥٦مصنف عبدالرزاق -٢
  .٧/٢٥٣البداية و النهاية -٣
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عائشـه عليـه قـاتالن    : ن چيسـت؟ بـه وي گفتنـد   اي: اين دعاي بلند را از سپاه بصره شنيد گفت
شـما هـم همـراه    : پس علي گفت. كنند كند و مردم هم با وي عليه آنان دعا مي عثمان دعا مي

پس صداي دعـاي سـپاه   . من عليه قاتالن عثمان و پيروانشان دعا كنيد و بر آنان لعنت بفرستيد
قـاتالن   ،پروردگـارا : علـي گفـت  و  1علي در لعنت كردن و دعا عليه قاتالن عثمـان بلنـد شـد   

جنگ شدت يافت و شعله بركشيد و مردم بـا نيـزه بـه     2.عثمان را در پستي و بلندي لعنت كن
هايشان شكسته شد شمشير بركشيدند و با آنها با هم به زد و خورد  جان هم افتادند و چون نيزه

بعـد از ايـن    4.دندمردم به همديگر نزديـك شـ   3.پرداختند تا اينكه شمشيرهايشان شكسته شد
پس سپاه بصره فوراً بـراي  . سبئيون تالش خود را متوجه پي كردن شتر عائشه و قتل او كردند

حمايت از عائشه و شتر وي شتافتند و در مقابل شتر شروع به مقاومت كردند و هر كس افسار 
جـاوه  شد، زيرا نبرد در مقابل شتر بسـيار شـديد و سـخت بـود و ك     گرفت كشته مي شتر را مي

عائشه به خاطر تيرهاي زيادي كه به آن اصابت كرده بود چنان شد كه انگار يك جوجه تيغي 
و جوانـان قـريش بعـد از اينكـه      بسـياري از مسـلمانان أزد و بنـي ضـبه    در اطراف شتر  5.است

دچـار حيـرت    لعائشـه  6.شجاعت و دالوري كم نظيري از خود نشان دادند كشته شـدند 
كرد، زيرا وي قصد جنگ نداشت، لكـن بـرغم    اس حرج و گناه ميشديدي شد و بسيار احس

ميل وي جنگ روي داد و در وسط آشوبي قرار گرفته بود و مردم را بـا حركـت دسـت نـدا     
. شـد  گرفت كشـته مـي   هر كس افسار شتر عائشه را مي. داد زد اما كسي به وي جواب نمي مي

چـه   ،مادر جـان : و به عائشه گفتآمد و افسار شتر را گرفت  -سجاد -سپس محمد بن طلحه
پس وي شمشـير خـود را كـه بركشـيده     . دست از جنگ بردار: دهيد؟ عائشه گفت دستور مي

هم چنين عبدالرحمان بن عتاب بن أسيد كه تـالش كـرده بـود     7.بود در نيام كرد و كشته شد
ي مالـك  مالك اشتر را به قتل برساند، گرچه خود نيز با وي كشته شود، كشـته شـود، زيـرا و   

مـن و مالـك   : اشتر را بر زمين زد و هر دو نفر بر زمين افتادند و ابن عتاب به اطرافيانش گفت

                                           
  .مهان -١
  .سند آن صحيح است. ٢/٢٣٦نصورسند آن صحيح است؛ سنن سعيد بن م. ١٥/٢٦٨مصنف ابن أبی شيبة -٢
  .راويان آن راويان روايات صحيح است. ١٥/٢٥٨مصنف ابن أبی شيبة -٣
  .سند آن صحيح است. ٥/٢طبقات ابن سعد -٤
  .سند آن حسن است. ١٩٠ص، ؛ تاريخ خليفة بن خياط٧/٢٥٣البداية و النهاية -٥
  .٧/٢٥٤البداية و النهاية -٦
  .سند آن صحيح است. ١/١١٠خباری، ري؛ التاريخ الصغ٢٨١ص، نسب قريش -٧
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زيرا به دليل نقش بارزي كه مالك در تشويق مردم عليه عثمـان ايفـا كـرد،     1را با هم بكشيد، 
 »مالـك «عبدالرحمان كينه زيادي از او در دل داشت، اما چون اشـتر در ميـان مـردم بـه اسـم      

: گفت معروف نبود و أجلش فرا نرسيده بود مردم به وي حمله نكردند و اگر عبدالرحمان مي
عبداهللا بن زبير هـم   2.آوردند من و اشتر را بكشيد، مردم فوراً با شمشيرهايشان به وي حمله مي

نظيري را انجام داد و خود را در ميان شمشيرها انداخت و وقتي او را از ميان كشـته   جنگ كم
ير و نيزه اندي ضربه شمش جاي چهل و -در حالي كه كشته نشده بود -گان بيرون آوردندشد

اشتر بود، زيرا از روي خشم نسبت به عبداهللا  ترين و آخرين آن ضربهبر بدن او بود كه شديد
اين راضي نشد كه در حالي كه بر روي اسب نشسته است به او ضربه بزند، بلكه بـر   بن زبير به

اي بـر سـر او وارد آورد و گمـان نمـود كـه وي را       اسب خود بلند شد و ضربه روي ركابهاي
بني ضبه در دفاع . تعداد زيادي از بني عدي و بني ضبه و أزد هم به قتل رسيدند 3.كشته است

يكـي از سـران   . ام المؤمنين فداكاري و جان نثاري و دالوري زيادي از خـود نشـان دادنـد    از
  : گويد ضبي در رجزي كه در اين مورد بيان كرده است ميآنان، يعني عمر بن يثربي 

  نزل ننازل املوت إذا املوت   حنن بنی ضبة أصحاب مجل   
  ٤ننعی ابن عفان بأطراف األسل      املوت عندنا أحلی من العسل 

مـرگ در نـزد مـا    . آميزيم مي و چون مرگ بيايد با او در »جمل«ايم و ياران  ما بني ضبه(
  ).كنيم عسل است و با دم شمشير بر ابن عفان نوحه ميتر از  شيرين

داشت دريافت كه باقي  با مهارت و تيزبيني نادري كه در امور نظامي �اميرالمؤمنين علي
شود و مـادام كـه ام المـؤمنين در ميـدان      ماندن شتر موجب استمرار جنگ و هالك مردم مي

نيـز بـاقي مانـدن    . دارنـد  مـي نبرد باشد اصحاب جمل شكست نخورده و دست از جنـگ بـر ن  
اي كه عائشه در آن قـرار داشـت    عائشه در ميدان نبرد خطري براي جان وي بود، زيرا كجاوه

پس به چند نفر از افراد سپاه خود از جمله محمد بـن   5.به مانند جوجه تيغي پر از تير شده بود
يعني ساقهاي شتر  -پي كنند و عبداهللا بن بديل دستور داد تا شتر را -أبوبكر برادر ام المؤمنين

                                           
  .سند آن صحيح است. ٢٦٨ص، ؛ مرويات أبی خمنف١٥/٢٢٨مصنف ابن أبی شيبة -١
  .١٥٩ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -٢
  .سند آن را صحيح دانسته است ٥٨-١٣/٥٧ابن حجر در فتح الباری. ١٥/٢٢٨مصنف ابن أبی شيبة -٣
  .١٥٩ص، عبداحلميد، ن حسن است؛ خالفة علیسند آ. ١٩٠ص، تاريخ خليفة -٤
  .سند آن متصل است. ٢/٤٣بالذری، أنساب األشراف -٥
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آنان شتر را پي كردنـد و محمـد بـرادر     1.و عائشه را از هودج خارج كنند -را با شمشير بزنند
عائشه عبداهللا بن بديل كجاوه را برداشتند و در مقابل علي گذاشتند و علي دستور داد تا او را 

زيـرا همـين كـه سـبب يـا       علـي درسـت بـود،    برداشت نظـامي  2.به منزل عبداهللا بن بديل ببرند
 داشت تا با عشق و عالقه به سوي مرگ برونـد، برداشـته شـد و    اي كه بصريان را وا مي انگيزه

اگـر چنـين سياسـتي اتخـاذ     . نشيني نمود دان نبرد خارج شد، سپاه بصره عقبالمؤمنين از مي ام
ز بـين  شد جنگ تا زماني كه سپاه بصره، اصـحاب جمـل يـا سـپاه علـي بـه طـور كامـل ا         نمي
نشيني نمود، علي يا منادي او ندا در داد كه  وقتي كه سپاه بصره عقب. يافت مي رفتند ادامه مي

و جز تجهيزات يا سالحهايي كه به ميدان نبـرد يـا    نكشند فراريان را دنبال نكنند و زخميان را
ي را تواننـد چيـز   اردوگاه آورده شده است چيزي را به غنيمت نگيرند زيرا غيـر از ايـن نمـي   

وي بـه همـين جـا خـتم      ياين نـدا  البته. ها شوند نهي كرد ببرند و آنان را از اينكه داخل خانه
اگر چيزي از وسايل خـود را  : جنگيدند گفت نشد، بلكه به كساني از اهل بصره كه با وي مي

پس مردي نزد جماعتي از سپاه علي . توانيد آن را پس بگيريد در نزد افراد سپاه من ديديد مي
پختنـد و او آن ديـگ را از آنـان     آمد كه داشتند در ديگي كه متعلق بـه او بـود گوشـت مـي    

  3.گرفت و از روي خشم و عصبانيت نسبت به آنان محتويات ديگ را ريخت

  تعداد كشته شدگان -4
در اين جنگ سخت تعداد زيـادي از دو طـرف بـه قتـل رسـيدند، امـا در مـورد تعـداد آنـان          

اين اختالف در مورد تعـداد كشـتگان بـه     مسعودي بيان كرده كه. ردروايات مختلفي وجوددا
  4.گردد هاي راويان آنها بر مي هتمايالت و خواست

روشـن اسـت كـه در ايـن      5.قتاده بيان كرده كه در اين جنگ بيست هزار نفر كشته شدند
متر از آن در حول همين مقدار يا ك آمار مبالغه زيادي شده است، زيرا تعداد هر دو سپاه رقمي

مبالغه زيادتري به خرج داده و بـه گمـان    -بر اساس اميال خود -ابومخنف رافضي. بوده است
دانسته كه كاري بسيار بد است و عنوان داشته كه تنهـا از   خود كار خوبي كرده است، اما نمي

                                           
  .٣/١٦١١خطابی، أعالم احلديث -١
  .١٣/٥٧سند آن بسيار خوب است؛ فتح الباری، ٢٨٧-١٥/٢٨٦مصنف ابن أبی شيبة -٢
  .مهاجناها -٣
  .٣/٣٦٧مروج الذهب -٤
  .مهان -٥
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سيف ذكر كرده كه در اين جنگ ده هـزار نفـر كشـته     1.سپاه بصره بيست هزار نفر كشته شد
در روايت ديگري . د كه نصف آنان از ياران علي و نصف ديگر آن از ياران عائشه بودندشدن

پانزده هزار نفر كشته شدند كه پنج هزار نفر آن از مردم كوفه و ده هـزار نفـر آن   : آمده است
از مردم بصره بودند كه نصف اين مقدار در مرحله اول نبرد و نصف ديگر آن در مرحله دوم 

اين دو روايت به دليل وجود انقطاع و قوادحي ديگر در سند آنها ضـعيف   2.ندنبرد كشته شد
عمر بن شبة روايت كرده كه . نيز در آمارهاي ارائه شده مبالغه زيادي روي داده است. هستند

يعقـوبي پـا    3.در اين نبرد بيش از شش هزار نفر كشته شدند، اما سند اين روايت ضعيف است
 4.نهاده و اظهار داشته كه در اين جنگ سي و دو هزار نفر به قتل رسـيدند اينها فراتر  را از همه

  :دليل اعمال اين مبالغه در آنها موارد زير است. آميز هستند اين آمارها مبالغه به درستي كه
رغبت و اشتياق دشمنان سبئي صحابه و پيروان اين سبئيون به توسعه دادن بـه دائـره    -الف

امتي كه قدر مشترك آنان عشق به صـحابه و اقتـدا بـه آنـان بعـد از      اختالف درميان فرزندان 
 .باشد رسول خدا مي

برخي از شعرا و جاهالن و افراد قبائل در بزرگ جلوه دادن اين مـاجرا ايفـاي نقـش     -ب
كردند تا اين آمار با اشعاري كـه آنـان درسـت كـرده و بـه برخـي از سـران و سـواران خـود          

هـاي شـبانه و راويـان     گويـان قصـه   ، قصـه عـالوه بـر ايـن   . باشد كنند تناسب داشته منسوب مي
اخباري نيز كه از خالل وقائع و ماجراهاي مهيج در پي كسب نظر مـردم هسـتند در ايـن امـر     

 .اند نقش داشته
هـا و   ايجاد اعتماد به نفس در ميان پيروان اوباش و سبئيون براي اثبات موفقيـت نقشـه   -ج

  5.تدابير آنان
د واقعي كشته شدگان اين جنگ بايد گفت كه تعداد آنان بسيار زياد نبـوده  در مورد تعدا

  :است، به چند دليل از جمله

                                           
  .سند آن مرسل است. ١٨٦ص، تاريخ خليفة بن خياط -١
  .٥٥٥-٥/٥٤٢تاريخ طربی -٢
  .باشد سند آن منقطع است و سند آن به قتاده حسن می. ١٨٦ص، تاريخ خليفة بن خياط -٣
  .١٣/٦٢؛ فتح الباری٧/٥٤٦مصنف ابن أبی شيبة -٤
  .٤٥٥ص، اإلنصاف -٥
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كرده است كه  1با سند صحيح روايت بسيار كم بود، زيرا ابن أبي شيبه مدت جنگ -الف
جنگ بعد از ظهر آغاز شد و چون آفتاب غروب كرد كسي از افـرادي كـه در اطـراف شـتر     

  .باقي نماند كردند دفاع مي
  .كردند سبك و سياق نبرد دفاعي بود و هر دو گروه فقط از خود دفاع مي -ب
كردنـد، زيـرا بـه حرمـت زيـاد خـون        هر دو گروه در مورد جنگ احساس حرج مـي  -ج

  .مسلمان اطالع داشتند
در جنگ يرموك سه هزار نفر شهيد شدند و در جنگ قادسيه هشـت هـزار و پانصـد     -د

پس اگر جنگ جمل را بـا ايـن دو   . يافت اين جنگ سه روز ادامه حال آنكهنفر شهيد شدند، 
 ،عالوه بـر ايـن  . مقايسه كنيم پي خواهيم برد كه تعداد كشته شدگان جنگ جمل زياد نيست

آن دو جنگ از نوع جنگهاي تعيين كننده در تاريخ امتها بودند و شدت جنگ جمل به پـاي  
  .رسيد شدت و سختي آن دو نمي

اند ذكر كرده  كساني را كه در جنگ جمل كشته شده بن خياط ليستي از اسامي خليفه -و
پس اگر فرض كنيم كه تعداد آنـان دويسـت نفـر بـوده      2.باشند است كه قريب به صد نفر مي

است و نه صد نفر، اين بدان معني است كه كشته شدگان نبـرد جمـل بيشـتر از دويسـت نفـر      
استشهاد «الد بن محمد غيث در رساله خود تحت عنوان است كه دكتر خ اين رقمي. باشد نمي

تـرجيح داده  » دراسة نقديةالجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري،  وقعةعثمان و 
   3.است

  آيا صحت دارد كه طلحه بن عبيداهللا توسط مروان بن حكم به قتل رسيده است؟ -5
بن عبيداهللا توسط مروان بن حكـم بـه قتـل    اين امر اشاره دارند كه طلحه  بسياري از روايات به

رسيم كه مـروان در ايـن امـر دخـالتي      اين نتيجه مي اما با بررسي اين روايات به 4.رسيده است
  :نداشته است و از اين تهمت مبرا است، به داليل زير

                                           
  .١٣/٦٢؛ فتح الباری٧/٥٤٦مصنف ابن أبی شيبة -١
  .١٩٠-١٨٧ص، تاريخ خليفة بن خياط -٢
  .٢١٥ص، استشهاد عثمان و وقعة اجلمل -٣
  .١٨٥ص، ؛ تاريخ خليفة٤/١١٧٠؛ تاريخ املدينة٣/٢٢٣طبقات ابن سعد -٤
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اين تير را به سوي طلحه پرتاب كرد مروان  اند كه كسي كه گفته: گويد ابن كثير مي -الف
مـن ايـن قـول را بـه     . كسي ديگر اين تير را پرتاب كرده بود: اند نيز گفته. م بوده استبن حك

  1.واهللا أعلم. تر استبينم، گرچه قول اول مشهور ديك ميواقعيت نز
مروان طلحه را به قتل رسانده اسـت، چـه كسـي جـز     : گويند مي: گويد ابن العربي مي -ب

سي كه روايت وي صحيح باشد آن را نقل نكرده خداوند از اين امر اطالع دارد، حال آنكه ك
  2.است

اين خبر وارده در مورد قتل طلحه به وسـيله مـروان بـه    : گويد محب الدين خطيب مي -ج
  3.مانند يك بچه سر راهي است كه پدر و مادر آن معلوم نيست

. باشـد  سببي كه بيان شده كه مروان به خاطر آن طلحه را به قتل رسانده است باطل مي -د
اين كـرده بـود كـه در قتـل عثمـان      ه اين سبب مورد ادعا اين است كه مروان طلحه را متهم ب

اين سبب ادعا شده صحيح نيست، زيرا از طريق صحيحي ثابت نشـده كـه   . دست داشته است
  .كسي از صحابه در ماجراي قتل عثمان دست داشته است

تند و هر دو مـردم را  مروان و طلحه در روز جنگ جمل در صف واحدي حضور داش -ه
  4.خواندند به اصالح و سازش فرا مي

پـس اگـر ايـن قضـيه     . معاويه در زمان خالفت خود مروان را والي مكه و مدينـه كـرد   -و
  .كرد ترين سرزمينها در نزد خدا نمي اويه او را والي مسلمانان و مقدسداشت مع صحت مي

خـاري در موضـوع پـذيرفتن    دانـيم نويسـنده آن يعنـي ب    كـه مـي   -5در صحيح بخاري -ي
پس اگر اقدام مـروان بـه   . روايتي از مروان آمده است -كرد روايات بسيار دقت و بررسي مي

  6.بود بود همين عامل براي رد روايت او و قدح در عدالت وي كافي مي قتل طلحه صحيح مي
  
  

                                           
  .٧/٢٤٨البداية و النهاية -١
  .١٦٠-١٥٧ص، العواصم من القواصم -٢
  .مهاجنا -٣
  .٢٠٢ص، استشهاد عثمان و وقعة اجلمل -٤
  .٢٠٣ص، ؛ استشهاد عثمان٢/٥٢٠فتح الباری -٥
  .٢٠٢ص، وقعة اجلملاستشهاد عثمان و  -٦
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  بعد از جنگ �نداي اميرالمؤمنين علي -6
، فراريان را نكشيدمجروحان را : ندا در داد �منادي علي بعد از اينكه جنگ رو به اتمام نهاد

هر كس سالح بر زمين بگـذارد در امـان اسـت، هـر     . هاي مردم نشويد دنبال نكنيد، وارد خانه
سپاه علي از غنـائم نصـيبي نـدارد مگـر از سـالح و      . كس در خانه خود را ببندد در امان است
سـپس  . توانند چيز ديگري ببرند و غير از اين نمي اند چهارپاياني كه به ميدان نبرد آورده شده

منادي علي در ميان سپاه بصره ندا در داد كه اگر كسي از آنان وسايل خود را در دست سـپاه  
برخي از سپاهيان علي گمـان بـرده بودنـد كـه علـي       1.تواند آن را از آنان بازستاند من ديد مي

اين مورد سـخن راندنـد و آن را ميـان مـردم      پس در. اسرا را در ميان آنان تقسيم خواهد كرد
توانيـد ام   شما نمـي : منتشر ساختند، اما علي بسيار زود آنان را غافلگير ساخت و به آنان گفت

و ميراث بر اساس فرائضي است كه خداوند تعيـين   -يعني زنانشان را اسير كنيد -وليد بگيريد
پـس  . ماه و ده روز عـده بشـمارد  هر زني كه شوهرش كشته شده است بايد چهار. كرده است

آيا شما خون آنان را  ،اي امير المؤمنين: اين گروه از سپاهيان علي از سر انكار و تأويل گفتند
در مورد مسـلمانان  : دانيد؟ علي گفت دانيد اما زنانشان را براي ما حالل نمي براي ما حالل مي

مورد اينكه عائشـه كـه فرمانـده و    تيرهايتان را بياوريد و در : سپس گفت. شود چنين عمل مي
پـس آنـان   ! ! شـود  سركرده آنان است قرعه بيندازيد و ببينيد كه سهم كدام يـك از شـما مـي   

پس بدين طريق برايشـان روشـن شـد    . كنيم از خدا طلب آمرزش مي: پراكنده شدند و گفتند
ردانـد بـه   براي اينكه آنان را راضي گ �اما علي. كه سخن و گمان آنان خطاي فاحشي دارد

  2.هر كدام از آنان از بيت المال پانصد درهم داد

  از كشتگان و ترحم وي بر آنان �بازديد علي -7
همراه با چند نفر از ياران خود خارج شد تا در ميان كشتگان  �علي ،بعد از پايان جنگ

 و إنا هللا: افتاد و گفت) سجاد( در اين اثنا چشمش به محمد بن طلحه. جستجو و بازديد كند
سپس غمگين و محزون نشست و براي . إنا إليه راجعون، به خدا قسم او جواني صالح بود

اي از آنان را به  و عده - يا رحمت فرستاد -كشتگان دعاي مغفرت كرد و بر آنان ترحم كرد

                                           
  .سند آن صحيح است. ١٥/٢٨٦؛ مصنف ابن أبی شيبة١٦٨ص، عبداحلميد، أبی طالب خالفة علی بن -١
  .١٣/٥٧ابن حجر سند آن را صحيح دانسته است. ١٥/٢٨٦مصنف ابن أبی شيبة -٢
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دو دخترش براي عثمان  علي به منزل خود برگشت و ديد كه زنش و 1.خير و شايستگي ستود
كنند، پس به آنان  زبير و طلحه و ديگر خويشان قريشي خود گريه ميش و و خويشاوندان

oΨ$﴿ :فرمايد از كساني باشيم كه خداي متعال در مورد آنان مي ما من اميدوارم كه: گفت ôã t“ tΡ uρ 

$tΒ ’ Îû Ν ÏδÍ‘ρß‰ ß¹ ôÏiΒ @e≅ Ïî $ºΡ≡uθ÷zÎ) 4’ n?tã 9‘ ã�ß™ t,Î#Î7≈ s)tG •Β ∩⊆∠∪﴾ )توزي و  و كينه« )47 :حجر
. »نشينند كشيم، و برادرانه بر تختها روياروي هم مي هايشان بيرون مي دشمنانگي را از سينه

توانند  نباشيم پس آنان چه كساني مي -افراد مورد اشاره در آيه - اگر ما از آنان: سپس گفت
طور اين را  علي همين! توانند باشند؟ اگر ما از آنان نباشيم پس آنان چه كساني مي! باشند؟

  2.تكرار كرد به طوري كه من دوست داشتم كه ديگر سكوت كند

  بيعت مردم بصره -8
تمايل زيادي به اتحاد مردم و احترام گذاشتن به رعاياي دولـت و انجـام    �اميرالمؤمنين علي

منشانه تأثير زيادي در بيعـت مـردم بصـره بـا      اين برخورد بزرگ. ه با آنان داشترفتار كريمان
وي در شب روز نبرد جمل اسرا را در مكان خاصـي قـرار داد و   . داشت �لمؤمنين علياميرا

كه نماز صبح را خواند موسـي پسـر طلحـه بـن عبيـداهللا را فراخوانـد و او را بـه خـود          هنگامي
نزديك كرد و در آغوش گرفت و در كنـار خـود نشـاند و در مـورد احـوال او و بـرادران و       

ايـم تـا آن را    ما اين زمين شـما را نگرفتـه  : سپس به وي گفتخواهرانش از وي سوال كرد و 
براي خود ببريم، ما به خاطر ترس از اينكه مـردم آن را غـارت كننـد آن را گـرفتيم و سـپس      

علي بـا بـرادرش   . اگر نيازمند شدي نزد ما بيا ،اي برادر زاده: درآمد آن را به وي داد و گفت
وقتـي كـه اسـرا ايـن     . آن دو بـا علـي بيعـت كردنـد    عمران بن طلحه نيز همين كار را كـرد و  

پـس علـي بـا آنـان بيعـت كـرد و       . موضوع علي را ديدند نزد علي رفتند تا با وي بيعت نمايند
هم چنين علي در مورد مروان بن  3.ديگران هم گروه گروه و قبيله به قبيله با وي بيعت نمودند

خوانـد و او عـالوه    اني با او فرا مـي خويشاوندي نزديك مرا به مهرب: گفتحكم سوال كرد و 
عبـاس   كسي را نـزد حسـن و حسـين و ابـن     مروان. بر اين يكي از جوانان بزرگ قريش است

                                           
ه اســت؛ خالفــة علــی بــن ســند آن حســن لغــري ، ٣٧٥، ١٠٤، ٣/١٠٣؛ املســتدرک١٥/٢٦١مصــنف ابــن أبــی شــيبة -١

  .١٦٩ص، أبی طالب
  .١٦٩ص، عبداحلميد، ؛ خالفة علی٢٦٩-١٥/٢٦٨مصنف ابن أبی شيبة -٢
  .٣٧٧-٣/٣٧٦سند آن حسن است؛ املستدرک٣/٢٢٤طبقات ابن سعد -٣
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او در امـان اسـت هـر جـا كـه      : در مورد وي با علي سخن بگويند و علي گفتفرستاده بود تا 
نداد تـا قبـل از    اما با وجود اين كرامت و بزرگواري، مروان به خودش اجازه. خواهد برود مي

چنين مروان كار علـي را مـورد تقـدير قـرار داد و بـه پسـرش حسـن         هم 1.بيعت با علي برود 
ام، زيرا وقتي كه ما در روز نبرد جمل  من هيچ فرد غالبي را به بزرگواري پدرت نديده: گفت

  2.نكشيدفراريان را دنبال نكنيد و زخميان را : عقب نشيني كرديم منادي وي ندا در داد
بيعت كردند و علي پسر عموي خـودش   �مردم بصره با أميرالمؤمنين علي ،بدين ترتيب

خواست  علي مي. عبداهللا بن عباس را والي آنان كرد و زياد بن أبيه را مسئول خراج آنجا نمود
داشت، زيرا اشـتر   مدت بيشتري در بصره اقامت نمايد، اگر مالك اشتر او را به تعجيل وا نمي

عبـاس والـي    ع داشت كه علي واليت جايي را به او بدهد، اما چون دريافت كه ابندر اين طم
علي ترسيد كه مبادا او فتنه و شـري برپـا   . بصره شده است به خشم آمد و ميان قوم خود رفت

نمايد به همين دليل سپاه را به حركت درآورد و به او رسيد و او را به خاطر حركت انفـرادي  
نشـنيده   -اشـتر  -د و چنين وانمود كـرد كـه اصـالً چيـزي در مـورد وي     مورد سرزنش قرار دا

  3.است

  �از رسول خدا �هحديث ابي بكر -9
قرطبـي   4.»اگر مسلمانان با شمشير در مقابل هم بايستند قاتل و مقتول در آتش جهـنم هسـتند  «

كـه در ايـن جنـگ فتنـه      -اين حديث در مورد صحابه رسول خـدا : گويند علما مي: گويد مي
  :فرمايد نيست، زيرا خداي متعال مي -ركت كردندش

 �m�w�v�u�t��s�r�q�po�n�m�l�k�j�i
�«�ª�©�¨�§�¦¥�¤�£�¢�¡���~}�|��{�z�y��x

�¹� �̧¶�µ� �́³²�±�°�� �̄®�¬l ١٠ - ٩: احلجرات   
. هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صـلح برقـرار سـازيد   « 

بـا آن  ) و صـلح را پـذيرا نشـود   (حق ديگـري سـتم كنـد و تعـدي ورزد      اگر يكي از آنان در
ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خـدا   كند و تعدي مي اي كه ستم مي دسته

                                           
  .سند آن حسن است. ٢/٣٣٧سنن سعيد بن منصور -١
  .١٣/٦٢؛ فتح الباری١١١ص، ماوردی، کتاب أهل البغی من احلاوی الکبري  -٢
  .١٧٤ص، عبداحلميد، ؛ خالفة علی١٣/٥٧فتح الباری -٣
  .٤/٢٣٣صحيح مسلم -٤
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هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پـذيرا شـد، در ميـان    . شود گردد و حكم او را پذيرا مي برمي
عدالت بكار بريـد،  ) در اجراي مواد و انجام شرائط آن(ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و 

فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خـود    .چرا كه خدا عادالن را دوست دارد
  .»صلح و صفا برقرار كنيد و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود

و اگـر مسـلمانان از جنـگ بـا      ان جنگ شـود طغيانگرپس خداي متعال دستور داده كه با  
اين امر بر اين داللت دارد كـه  . شود ان دست بردارند يكي از فرائض الهي تعطيل ميطغيانگر

در مورد صحابه رسول خدا نيست، زيرا بـر اسـاس   » قاتل و مقتول در آتش جهنم هستند«قول 
فـات بـين دو   اگـر در همـه اختال  : گويـد  طبري مي. تأويل اجتهادي كه داشتند با هم جنگيدند

گروه از مسلمانان واجب باشـد كـه مسـلمانان از آن فـرار كننـد و در منـازل خـود بنشـينند و         
شود و اهل نفاق و فجور  شمشيرهايشان را بشكنند، هرگز حدي اجرا نشده و باطلي ابطال نمي

ال يابند كه در آن همه چيزهايي را كه خداوند بر آنان حرام كرده است، از قبيل امو راهي مي
شـمرند، بـدين صـورت كـه      مسلمانان، اسير كردن زنان آنان و ريختن خون آنان را حالل مي

ايـن  : گوينـد  دارنـد و مـي   گيرند و مسلمانان دست از سر آنـان بـر مـي    عليه مسلمانان دسته مي
ايـم كـه در ايـن فتنـه دسـت       ايـم و مـأمور شـده    اي است كه ما از جنگ در آن نهي شـده  فتنه

حمـل بـر   » قاتل و مقتـول « :اينكه گفته است: گويد امام نووي مي 1.فرار كنيم برداريم و از آن
شود كه تأويل اجتهادي ندارند و جنگ آنان از روي تعصب و چيزهايي از اين قبيل  كسي مي

اين معني اسـت كـه مسـتحق آتـش جهـنم       باشند به اينكه گفته است در آتش جهنم مي. است
ر آتش جهنم مجازات شـده و گـاهي خداونـد او را مـورد     باشند و گاهي باانداخته شدن د مي

تمام موارد نظير اين قضيه هم بـر  .... است -اهل سنت -اين مذهب اهل حق. دهد عفو قرار مي
بدانيد كه خونهايي كه در جنگهاي ميان صحابه جاري شد مشمول . شوند اين قضيه تأويل مي

ظـن بـه آنـان و خـودداري از     شوند و مـذهب اهـل سـنت و اهـل حـق، حسـن        اين وعيد نمي
پرداختن به مشاجرات ميان آنان و تأويل جنگ آنان است و اينكه آنان مجتهد بوده و اجتهاد 

اند، بلكه هر  اند و قصد گناه و معصيت و دستيابي به محض دنيا را نداشته كرده و تأويل داشته
به همـين  . است طغيانگر ن گروهي از آنان بر اين اعتقاد بودند كه آنان بر حق بوده و مخالفشا

بر وي واجب است تا او را به امر خداوند برگردانـد و برخـي از آنـان      طغيانگردليل جنگ با 

                                           
  .٢٣٣-٢/٢٣٢التذکرة -١
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بودنـد   مصيب بودند و برخي ديگر در اجتهاد خود به خطا رفته و به خاطر اينكه اجتهاد كـرده 
در آن جنگهـا  در اين خطا معذور هستند و مجتهد اگر خطا كند گناهي بـر او نيسـت و علـي    

اين جنگها مشـتبه بـود و    قضاياي مربوط به. اين مذهب و ديدگاه اهل سنت است. مصيب بود
حتي گروهي از صحابه دچار حيرت شدند و از دو گروه كناره گرفتند و وارد جنگ نشـدند  

دانستند كه چه چيزي درست و صحيح است و به همين دليل بـه آنـان    و به صورت يقيني نمي
  1.كمك نكردند

  تاريخ نبرد جمل -10
  :تاريخ نويسان در مورد تاريخ واقعه جمل با هم بر اقوال زيادي اختالف نظر دارند

خليفه بن خياط از طريق قتاده روايـت كـرده كـه دو گـروه در روز پـنج شـنبه نيمـه          - أ
 2.جمادي اآلخر سال سي و شش با هم رو در رو شدند، اما جنگ در روز جمعه روي داد

اين واقعه در نيمه جمادي اآلخر سال سـي و شـش روي    وايت كرده كهعمر بن شبة ر  - ب
 3.داد

ايـن واقعـه در روز پـنج شـنبه دهـم جمـادي         كه طبري از طريق واقدي روايت كرده  - ت
 4.اآلخر سال سي و شش روي داد

  5.اين واقعه در روز پنج شنبه دهم جمادي األولي بوده است مسعودي روايت كرده كه  - ث
باشـد،   كه خليفه بن خياط از طريق قتاده روايت كرده است ارجح ميقول اول يعني قولي 

  .آيد زيرا سند وي در اين باب اصح به شمار مي

  اين زنان مسلمان هستند دست از سر آنان بر نداريم؟  آيا در حالي كه -11
پس اجـازه ورود  . ام المؤمنين عائشه در آن اقامت داشت هاي وارد شد ك اميرالمؤمنين به خانه

در آن هنگام زناني كه در خانـه  . گرفت و به عائشه سالم كرد و عائشه به او خوش آمد گفت
. كردنـد  بني خلف بودند براي كشتگان خود از جمله عبداهللا و عثمان فرزندان خلف گريه مي

وقتي كه علي وارد شـد صـفيه   . عبداهللا در كنار عائشه و عثمان در كنار علي كشته شده بودند

                                           
  .٢٢٨-٨/٢٢٧شرح نووی بر صحيح مسلم -١
  .١٨٥-١٨٤ص، تاريخ خليفة بن خياط -٢
  .١٣/٦١فتح الباری -٣
  .به نقل از تاريخ طربی ٢٠٦ص، استشهاد عثمان -٤
  .٢/٣٦٠مروج الذهب -٥
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خداوند فرزنـدانت را يتـيم كنـد، آنچنـان كـه      : مادر طلحه الطلحات به وي گفت زن عبداهللا،
وقتي كه علي خارج شـد آن زن دوبـاره   . اما علي جوابي به وي نداد. فرزندان مرا يتيم كردي

پس مردي به علـي  . سخن خود را تكرار كرد و علي بازهم سكوت كرد و جوابي به وي نداد
دهـي؟   شنوي جواب او را نمـي  حالي كه سخن اين زن را مي چرا در ،اي اميرالمؤمنين: گفت

 ايم كه از زنان مشرك دست برداريم، پس آيا در حالي كه واي بر تو، ما امر شده: علي گفت
   1اين زنان مسلمان هستند دست از سر آنان بر نداريم؟

  ثقفي از قبول امارت بصره ةعذر خواهي ابوبكر -12
: علـي بـه او گفـت   . زد اميرالمؤمنين علي آمد و با او بيعت كردثقفي ن ةعبدالرحمن بن ابوبكر

بـه خـدا او    ،اي اميـر مؤمنـان  : كجاست؟ عبـدالرحمن گفـت   -يعني پدر عبدالرحمن -مريض
پيشـاپيش مـن حركـت    : علي گفت. مريض است و به شادي شما و دلخوشيتان عالقمند است

خـود را بـراي علـي بيـان كـرد و       ابوبكره عذر. پس نزد پدر او رفت و از او عيادت كرد. كن
: پيشنهاد امارت بصره را به وي داد، اما وي امتناع كـرد و گفـت   �سپس علي. علي پذيرفت

سـپس پيشـنهاد   . بايد مردي از خاندان تو عهده دار اين امارت شود كه مردم بدو آرام گيرنـد 
واليت بصـره را   داد كه عبداهللا بن عباس را به جاي وي والي بصره كند و علي هم پذيرفت و

عبـاس امـر    به او داد و زياد بن أبيه را در كنار او مسئول خراج و بيت المال بصره كرد و به ابن
  2.كرد كه به مشورت زياد عمل كند

  ناسزا گفته بودند لدر مقابل كساني كه به عائشه سموضع علي بن أبي طالب -13
پس علـي  . گويند و به عائشه ناسزا ميدو مرد بر در خانه هستند  ،اي امير مؤمنان: مردي گفت

به قعقاع بن عمرو دستور داد تا هر كدام از آنان را در حالي كه لباس بر تن ندارند صد ضربه 
  .قعقاع هم دستور وي را اجرا كرد 3.شالق بزند

  
  

                                           
  .٧/٣٥٧ية و النهايةالبدا -١
  .مهان -٢
  .٢٥٨مهان -٣
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  لام المؤمنين عائشه از بدفاع عمار بن ياسر -14
. برخاست و به عائشه ناسـزا گفـت   مردي نزد علي: از محمد بن عريب روايت است كه گفت

گويـد؟ سـاكت    اين چه كسي است كه به همسر رسول خدا ناسزا مي: پس عمار آمد و گفت
گم و دور : در روايت ديگري آمده است 1.صاحب مورد سرزنش و رانده و مانده اي قبيح بي

نـزد  : ستدر روايت ديگري آمده ا 2آزاري؟ اي رانده شده، آيا محبوبه رسول خدا را مي شده
  3آزاري؟ آيا همسر رسول خدا را مي: علي مردي به عائشه ناسزا گفت و عمار گفت

  ام المؤمنين عائشه و امير مؤمنان علي بن أبي طالب بين :دهم
عائشه ام المؤمنين صديقه دختر صديق ابوبكر، عبداهللا بـن عثمـان و مـادرش ام رومـان دختـر      

وقتـي كـه   . به دنيا آمد صد از بعثت رسول خداوي چهار يا پنج سال بع. عويمر كناني است
وي شش سال داشت رسول خدا او را به عقد خود در آورد و چون عائشه نه ساله شـد بـا وي   

. عروسي رسول خدا با وي در شوال سال اول هجري يـا سـال دوم هجـري بـود    . عروسي كرد
ــت و پاكــدامني عائشــه  ــاالي  ل برائ ــد و از ب شــد و  هفــت آســمان اعــالم  توســط خداون

اي ازدواج  رسول خدا غير از وي با دختـر بـاكره  . ترين زنان رسول خدا نزد ايشان بود محبوب
او از بزرگـان صـحابه بـود و    . باشـد  وي داناترين زنان امت به فقه و احكـام شـرعي مـي   . نكرد

وقتـي كـه   . كردنـد  شـدند از او اسـتفتا مـي    هرگاه صحابه در مورد موضوعي دچار اشكال مـي 
از ه  58عائشه هفدهم رمضان سـال  . هجده سال داشت لاز دنيا رفت عائشه �رسول خدا

  4.دنيا رفت و ابوهريره بر جنازه وي نماز خواند و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد
عائشه مناقب زياد و مشهوري دارد و احاديث صحيحي در مورد وي وارد شده اسـت كـه   

تـوان   ايـن احاديـث مـي     از جملـه . باشـد  متمايز مي وي با داشتن آنها از ديگر امهات المؤمنين
  :اين موارد اشاره كرد به

اي سـيماي عائشـه را بـا لباسـي از      ، فرشـته لبا عائشـه  � قبل از ازدواج رسول خدا -1
رسـول  : اند كـه گفـت   بخاري و مسلم از عائشه روايت كرده. حرير اعال نزد رسول خدا آورد

اي سيماي تو با لباسـي از حريـر اعـال را     ديدم، فرشته من سه شب در خواب تو را: خدا فرمود

                                           
  .٨١٥مشاره، لبانیآ، سند آن ضعيف است؛ ضعيف سنن الرتمذی. ٢/١١٠فضائل الصحابة -١
  .ذهبی آن را حديثی حسن دانسته است. ٢/١٧٩سري أعالم النبالء -٢
  .حديث حسن است. ٢/١٧٦مهان -٣
  .٨/٩٥ ةالنهاي؛ البداية و ٨/٥٨؛ طبقات ابن سعد٢٠١-٢/١٣٥مهان -٤
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ديدم  زدم تو را مي اين همسر توست، و چون من روپوش تو را كنار مي: نزد من آورد و گفت
  1.دهد اگر اين از جانب خدا باشد آن را انجام مي: گفتم و مي
در نزد رسول  ترين مردم وقتي كه در مورد محبوب: مبر نزد ايشانترين زنان پيا محبوب -2

بخـاري از  . خدا از ايشان سوال شد ايشان به محبت و عالقـه خـود بـه عائشـه تصـريح كردنـد      
. عمرو بن عاص روايت كرده كه رسول خدا او را در رأس سريه ذات السالسل گسيل داشت

ميـان مـردم چـه كسـي نـزد شـما        از: پس مـن نـزد رسـول خـدا رفـتم و گفـتم      : گويد وي مي
: تر است؟ فرمود از مردان چه كسي نزد شما محبوب: گفتم. عائشه: ودندتر است؟ فرم محبوب

  2.پدر عائشه
با وجود مخالفت روافـض، ايـن حـديث ثابـت و صـحيح اسـت و       : گويد حافظ ذهبي مي

اگر من در ميان : اند رسول خدا جز پاك و پاكيزه چيز و يا كسي را دوست نداشت و فرموده
گـرفتم، لكـن بـرادري     مـي  )دوسـتي ( خليلي ابوبكر را بهگرفتم،  مي )دوستي( خليل اين امت
پس ايشان افضل مردان و افضل زنان امت خود را دوست داشته اسـت و  . افضل است اسالمي

هر كس نسبت به محبوبان رسول خدا بغض و خشم داشته باشد بـراي اينكـه مبغـوض خـدا و     
عائشـه امـري مشـهور و    رسول خدا قرار گيرد اهليـت دارد و عشـق و عالقـه رسـول خـدا بـه       

  3.معروف است
بخاري از . اند ايشان در بستر در كنار عائشه بوده نزول وحي بر رسول خدا در زماني كه -3

مردم در روزي كه نوبـت همخـوابگي   : هشام بن عروه از پدرش روايت كرده است كه گفت
گـر زنـان رسـول    پـس دي : گويد عائشه مي. بردند رسول خدا با عائشه بود براي ايشان هديه مي

اي ام ســلمه، بــه خــدا مــردم در روزي كــه نوبــت : خــدا نــزدام ســلمه جمــع شــدند و گفتنــد
برند، حال آنكه ما هم به مانند عائشه طالب  همخوابگي عائشه است براي رسول خدا هديه مي

آورند در هر جا  پس به عرض پيامبر برسان كه به مردم امر كنند كه اگر هديه مي. خير هستيم
و منتظر اين نشوند كه نوبـت   -ايشان حضور داشتند براي ايشان هديه بياورند اي كه خانه و هر

ام سلمه موضـوع را بـه اطـالع رسـول خـدا       :گويد عائشه مي -عائشه بشود و بعد هديه بياورند
وقتي كه رسول خدا نزد مـن  . پس رسول خدا از من روي برگرداند: گويد ام سلمه مي .رساند

                                           
  .٢٤٣٨مشاره، صحيح مسلم -١
  .٤٣٥٨مشاره، صحيح البخاری -٢
  .٢/١٤٣سري أعالم النبالء -٣
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وقتـي كـه   . ايشان گفتم و ايشان بازهم از مـن روي برگردانـد   ين موضوع را بها برگشت دوباره
مرا در مورد عائشـه آزار مـده،    ،اي ام سلمه: براي بار سوم آن را مطرح كردم، ايشان فرمودند

  1.به خدا قسم غير از بستر عائشه هيچ گاه در بستر كسي از شما بر من وحي نازل نشده است
خ ايشان بر اين داللت دارد كه فضل و برتري عائشه بر ديگر زنان اين پاس: گويد ذهبي مي

باشـد و همـين عامـل هـم موجـب       رسول خدا به امر خداوند و در وراي عشق ايشان به او مـي 
  2.عالقه رسول خدا به عائشه بوده است

روزي : بخاري از عائشه روايت كرده كه گفت: سالم كردن جبرئيل بر پيامبر و عائشه -4
: پس عائشه گفت. كند تو سالم مياين جبرئيل است و به  ، اي عائشه: دا به من فرمودرسول خ

منظـورش رسـول    -. بيـنم  د كه من نمييبين چيزي را ميشما  .ركاتهاهللا و  رحمةعليه السالم وو
  3.-است �خدا

رسول خدا در ايـن  : آيه تخيير نازل شد رسول خدا ابتدا از عائشه شروع كرد  وقتي كه -5
دانسـتند كـه والـدين     از وي خواست كه با پدر و مادرش مشورت نمايد، زيرا ايشـان مـي   كار

پس عائشه رسول خدا و سـراي آخـرت   . كنند عائشه او را به جدا شدن از رسول خدا امر نمي
بخـاري و مسـلم از عائشـه روايـت     . را برگزيد و ديگر زنان ايشان هم به عائشه تأسـي جسـتند  

كه رسول خدا به مخير ساختن زنان خود مأمور شدند، ايشان ابتدا از  وقتي: اند كه گفت كرده
گويم، اما در آن تعجيل به خرج مده و  من چيزي را براي تو مي: من شروع كردند و فرمودند

دانستند كه والدين من مرا به جدا شدن از  ايشان مي: گويد عائشه مي. با والدينت مشورت كن
  : فرمايد خداوند متعال مي: سپس فرمودند: گويد يعائشه م. كنند ايشان امر نمي

� m�§�¦�¥�¤�£�¢�¡� ��~�}�|�{
®�¬�«�ª�©�¨���� �̧¶�µ� �́�³�²�±�°�¯
�¼�»�º�¹l ٢٩ -  ٢٨: األحزاب   

خواهيـد،   اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مـي : به همسران خود بگو! اي پيغمبر« 
اما اگـر شـما خـدا و     .را به طرز نيكوئي رها سازماي مناسب بدهم و شما  بيائيد تا به شما هديه

و به زندگي ساده از نظر مادي، و احياناً محروميتهـا   -خواهيد پيغمبرش و سراي آخرت را مي

                                           
  .٣٧٧٥مشاره، صحيح البخاری -١
  .٢/١٤٣سري أعالم النبالء -٢
  .٣٧٦٨مشاره، صحيح البخاری -٣
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عائشـه   . »خداوند براي نيكوكـاران شـما پـاداش بزرگـي را آمـاده سـاخته اسـت        -قانع هستيد
من خدا و رسول او و سراي آخرت را  در اين مورد با والدينم مشورت كنم؟: گفتم: گويد مي
  1.سپس ديگر زنان رسول خدا مانند من عمل كردند: گويد عائشه مي. خواهم مي

نازل شده است كه برخي از آنها به صورت خاص  لآياتي از قرآن به سبب عائشه -6
باشند  آياتي كه خاص وي مي. باشند باشند و برخي ديگر براي عموم امت مي در شأن وي مي

بر شأن و جايگاه واالي او داللت دارند شهادت خداي متعال بر عفت و پاكي و برائت وي و 
  :دفرماي باشد كه در آن مي بر او مياز ماجراي افك و بهتان وارد شده 

�m�V�U�T�S�R�QP�O�N�M�LK�J�I�H�GF�E�D�C�B��A
�a�`�_��^�]�\�[�Z�YX�Wl   تا آيه:  

�¶� µ´�³�²�±� °¯�®�¬�«
�¾��½�¼�»º�¹�¸�À�¿l ٢٦ - ١١: النور  

انـد،   پرداخته و سرهم كـرده ) المؤمنين درباره عائشه، ام(كساني كه اين تهمت بزرگ را «
گروهي از خود شما هستند، اما گمان مبريد كه اين حادثه برايتان بد اسـت، بلكـه ايـن مسـأله     

مخلص جـدا  منافقان كوردل از مؤمنان : چرا كه. و خير شما در آن است(برايتان خوب است 
  كند، برخـي از مسـلمانان سـاده    و كرامت بيگناهان را پيدا و عظمت رنجديدگان را هويدا مي

اندازه شـركت در   اند، هر يك به آناني كه دست به چنين گناهي زده. آورد لوح را به خود مي
اه هر كدام از آنان به گن) اين اتّهام، سهم خود را از مسؤوليت و مجازات آن خواهد داشت و

بخـش  ) سردسته آنان در اين توطئه بـوده و (آيد و كسي كه  كاري كه كرده است گرفتار مي
زنان ناپاك،  ......عظيمي از آن را به عهده داشته است، عذاب بزرگ و مجازات سنگيني دارد

از آنِ مردان ناپاكند و مردان ناپاك، از آنِ زنان ناپاكند و زنان پاك، متعّلق به مردان پاكند و 
زنيد به عائشه عفيفـه رزيـن، همسـر     پس چگونه تهمت مي. (مردان پاك، متعّلق به زنان پاكند

د امين، فرستاده ربشود  آنان از نسبتهاي ناموسي ناروائي كه بدانان داده مي! ) ؟ العالمين محم
ايشـان از مغفـرت الهـي برخوردارنـد و داراي روزي     ) و بـه همـين دليـل   (مبرّا و منزّه هستند، 

   . »كه بهشت جاويدان و نعمتهاي غيرقابل تصور آن است -رزشمندندا

                                           
  .٤٧٨٩مهان -١
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از جمله خصائص وي اين است كه خداونـد متعـال او را از تهمتـي كـه     : گويد ابن قيم مي
اهل افك بدو منتسب ساختند مبرا ساخت و در مورد پاكي و برائت وي قرآني را نازل فرمود 

تـا بـه قيامـت خوانـده خواهـد شـد و در مـورد او         كه در محرابهاي مسلمانان و نمازهاي آنان
خداوند در اين . شهادت داد كه از پاكان است و به وي وعده مغفرت و رزق كريم داده است

آيات خبر داده كه تهمتي كه در مورد وي گفته شد براي او خير اسـت و آن چيـزي كـه در    
آورد، بلكه خداوند بـه   ن نميمورد وي گفته شد براي وي شر نبوده و قدر و منزلت او را پايي

دارد و اين تبديل به ذكر  وسيله آن بدو رفعت بخشيده و منزلت و شأن او را واال و بزرگ مي
بـه راسـتي كـه منقبـت     . شـد  لو سخن اهل آسمان و زمين در مورد پاكي و برائت عائشـه 

ضـع وي  را كه برخاسته از توا لحال ببينيد بزرگواري و نجابت عائشه! بسيار بزرگي است
دانم كـه خداونـد    من خودم را كمتر از آن مي: گفت باشد، وي قبل از نزول اين آيات مي مي

متعال در مورد من آياتي از قرآن را نازل نمايد، لكن اميد آن را دارم كه رسول خـدا خـوابي   
ام المـؤمنين و   اين اسـت صـديقه امـت و    1.ببيند و خداوند به وسيله آن برائت مرا اعالم نمايد

ايـن    گناه است و مظلوم واقع شده است و كسـاني كـه   داند كه بي وي مي. بوبه رسول خدامح
انـد و آزار آنـان در حـق     اند در حق وي ظلم روا داشته و به او بهتـان زده  تهمت را به وي زده

  2.عائشه به والدين او و رسول خدا رسيد
ان عليه عائشه زبان بـه سـخن   وقتي كه اهل افك به دروغ و از روي بهت: گويد ابن كثير مي

آيه برائت او را اعالم كرد آياتي كه تـا    گشودند خداوند او را مورد حمايت قرار داد و در ده
علما اجماع دارند كه اگر كسي بعد از نزول اين آيات عائشه را . به قيامت خوانده خواهند شد

  3.شود قذف نمايد كافر مي
يمم ل شده و حكم آن براي همه امت است آيه تناز لاي كه به سبب عائشه اما آن آيه

بخاري از عائشه نقل كـرده كـه   . باشد گيري خداوند در حق امت مياست كه رحمت و آسان
رسـول  . گـم شـد   در سـفري از او وي گردنبندي را از اسماء به عاريه گرفت، اما آن گردنبند 

نماز بر آنان فرارسـيد و  اي از اصحاب خود را براي پيدا كردن آن فرستاد و وقت  عده �خدا
آمدند در اين مورد زبان بـه   � آنان بدون وضو نماز خواندند و وقتي كه آنان نزد رسول خدا

خداوند جزاي خيرت دهـد،  : پس أسيد بن حضير گفت. شكوه گشودند و آيه تيمم نازل شد

                                           
  .٤١٤١مشاره، صحيح البخاری -١
  .١٢٥-١٢٤ص، جالء األفهام -٢
  .٣/٢٦٨؛ تفسري القرآن العظيم٧/٩٥٨ايةالبداية و النه -٣
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و  به خدا سوگند هرگاه امر ناخوشايندي براي تو پيش آمـده اسـت خداونـد در آن بـراي تـو     
  1.مسلمانان خير قرار داده است

 صرسول خدا: اينكه در خانه عائشه از ايشان پرستاري شود به ص تمايل رسول خدا -7
بـود و آن روز هـم نوبـت     ل در حالي از دنيا رفت كه سر ايشان كنار گردن و سينه عائشه

گي عائشه بود و خداونـد در آخـرين سـاعات زنـدگي ايشـان در دنيـا و اولـين لحظـات زنـد         
بخـاري از   2.درآخرت آب دهان ايشان و عائشه را در هـم كـرد و در خانـه عائشـه دفـن شـد      

هـاي زنـان خـود     روايت كرده اسـت كـه وقتـي رسـول خـدا بيمـار شـد در خانـه         لعائشه
من فردا كجا هستم؟ ايشان اين جمله را از سر تمايل به ماندن در خانـه  : فرمود گشت و مي مي

پس وقتي كه نوبـت مـن شـد ايشـان در خانـه مـن       : گويد عائشه مي .آوردند عائشه بر زبان مي
مـن  : فرمـود  گشت و مي رسول خدا مي: مسلم از عائشه نقل كرده كه گفت 3.سكونت كردند

عائشـه  . امروز كجا هستم، فردا كجا هستم؟ يعني ايشان منتظر فرا رسيدن نوبت عائشـه بودنـد  
شان را در حالي كه سرشـان كنـار گـردن و    وقتي كه نوبت من شد خداوند متعال اي: گويد مي

رسـول  : همچنـين بخـاري از عائشـه روايـت كـرده كـه گفـت        4.سينه من بود قبض روح كرد
مـن فـردا كجـا هسـتم، مـن فـردا كجـا هسـتم؟ و         : پرسـيد  در بيماري وفات خـود مـي   �خدا

. نـد باشـند  خواه ايشان اجازه دادند تا هر جا كه مي پس زنانشان به. منظورشان نوبت عائشه بود
ايشـان  : گويـد  مي لعائشه. بودند لپس ايشان تا زماني كه از دنيا رفتند در خانه عائشه

در همان روزي كه نوبت من بود از دنيا رفت در حالي كه سر ايشان ما بين گردن و سينه مـن  
عبـدالرحمن بـن أبـوبكر    : سـپس گفـت  . بود و آب دهان ايشان با آب دهان من مخلـوط شـد  

پس رسول خدا به آن . زد الي كه سواكي در دست داشت و با آن سواك ميداخل شد در ح
وي آن را بـه مـن   . اين سواك را به مـن بـده   ،اي عبدالرحمن: به عبدالرحمن گفتم. نگاه كرد

دادم و ايشـان بـا آن    �اندم و سـپس جويـدم و آن را بـه رسـول خـدا     سـت داد و من آن را شك
پـس  : در روايـت ديگـري آمـده اسـت    . زده بودند سواك زدند در حالي كه به سينه من تكيه

                                           
  .٣٣٦مشاره، صحيح البخاری -١
  .٨/٩٥؛ البداية و النهاية٢/١٨٩سري أعالم النبالء -٢
  .٣٧٧٤مشاره، صحيح البخاری -٣
  .٢٤٤٣مشاره، صحيح مسلم -٤
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خداوند در آخرين روز زندگي ايشان در دنيا و اولين روز زندگي اخـروي ايشـان آب دهـان    
  1.من را با آب دهان ايشان مخلوط كرد

روايـت   لحـاكم از عائشـه  : مبني بر بهشتي بودن عائشه ص رسول خدا خبر دادن -8
رونـد؟   ا، كدام يـك از زنـان شـما بـه بهشـت مـي      اي رسول خد: گفتم: كرده است كه گفت

ايـن   اين سخن ايشان بـه  چنين به نظرم آمد كه: گويد عائشه مي. تو از جمله آنان هستي: فرمود
نيز بخاري از قاسم بن محمد  2.اند اي ازدواج نكرده ايشان غير از من با زن باكره دليل است كه

رسـول خـدا و ابـوبكر    : اس آمد و گفتعب روايت كرده كه عائشه مريض و ضعيف شد و ابن
انـد و تـو هـم بـه آنـان ملحـق        اند و خانه را در بهشت براي تـو آمـاده كـرده    پيش از تو شتافته

ايـن فضـيلتي بـزرگ بـراي      3.پس ناراحت نباش و بلكه از اين بابت خوشحال بـاش . شوي مي
شـود، زيـرا    است، زيرا به صورت يقيني براي وي بيان كرده كه داخل بهشت مـي  لعائشه

  4.گويد مگر اينكه آن را از رسول خدا شنيده باشد عباس چنين چيزي را نمي ابن
بخـاري و  . بر ساير زنان مانند برتر بودن تريد بر سائر غـذاها اسـت   لفضيلت عائشه -9

: اند كه وي از أنس بن مالـك شـنيده كـه گفـت     عبدالرحمن روايت كردهمسلم از عبداهللا بن 
فضل عائشه بر سائر زنان، مانند فضل تريد بـر سـائر غـذاها    «: فرمايد ميشنيدم كه رسول خدا 

  5.»است
معنايش اين است كه تريد هر غـذا بهتـر از آب خـورش    : گويند علما مي: گويد نووي مي

آن است، پس تريد گوشت بهتر از آب آن بدون تريد است و تريد آنچه كه در آن گوشـت  
ظور از فضـيلت سـودمندي آن و سـير شـدن از آن و     من. وجود ندارد بهتر از خورش آن است

هضم آسان آن و لذت بردن از آن و آسان خوردن آن و اين امر است كه انسـان بـه سـرعت    
پس تريد از هر نوع آب خورش . مند شود و مواردي ديگر تواند به قدر كفايت از آن بهره مي

. فضل تريد بر سـاير غـذاها اسـت   و از سائر غذاها بهتر است و فضل عائشه بر ساير زنان مانند 
اين حديث تصريحي بر اين امر ندارد كه عائشه برتر از مريم و آسيه باشد، زيرا احتمـال دارد  

  6.كه منظور از آن، فضل عائشه بر زنان اين امت باشد
                                           

  .٤٤٥١، ٤٤٥٠مشاره، صحيح البخاری -١
  .اند و ذهبی با او موافق است اما آن را ختريج نکرده. سند آن صحيح است. ٤/١٣املستدرک -٢
  .٣٧٧١مشاره، صحيح البخاری -٣
  .٩٥ص، ؛ العقيدة فی أهل البيت٧/١٠٨فتح الباری -٤
  .٣٧٧٠مشاره، صحيح البخاری -٥
  .٢٠٩-١٥/٢٠٨شرح نووی بر صحيح مسلم -٦
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اينها برخي از احاديثي بود كه به فضل و سابقه و جايگاه عائشه و منزلت واالي او در دين 
اما با اين وجود عائشه از جانب شيعه رافضـه و كسـاني كـه    . رگ او داللت دارندو جايگاه بز

اند مورد طعن و جـرح و كـذب و    تحت تأثير روايات مختلف و آثار مجعول آنان قرار گرفته
افترا قرار گرفته است و اين افراد به سراغ آثار صحيح و احاديث مسند و صـحيح آمـده و آن   

ايـن  » ثم اهتديت«اند، آنچنان كه نويسنده كتاب  واقعي تأويل كرده را به منظور و معنايي غير
اين كتاب كار جديدي نكرده است، بلكه راه اسالف شيعي و  البته نويسنده. كار را كرده است

رافضي خود را پيموده است وام المؤمنين عائشه را با اين سخن عمار بن ياسر مورد طعن قرار 
م او همسر پيامبر شما در دنيا و آخـرت اسـت، لكـن خـداي     به خدا قس«: داده است كه گفت

بايـد   1.»بريـد يـا از عائشـه    متعال شما را با او مورد ابتال قرار داده تا بداند كه از او اطاعت مـي 
ترين فضـيلت   نيست، بلكه در آن بزرگ لگفت كه در اين قول عمار طعني متوجه عائشه

است كه عائشه همسر پيامبر شما در دنيـا و   وارد شده است، زيرا در آن بيان شده لعائشه
هدف اصـلي و نهـايي هـر مـؤمني     ! تر از اين باشد؟ واند بزرگت چه فضيلتي مي. آخرت است

دستيابي به خوشنودي خدا و بهشت است و بنا به شهادت عمار كه در مـاجراي فتنـه مخـالف    
در بـاالترين   لشـه ايـن شـهادت عائ   عائشه بود اين امر براي وي محقق شده است و بنا بـه 

در حديث صحيحي كه به صـورت مرفـوع    2.خواهد بود � درجات بهشت همدم رسول خدا
باشد اين امر ذكر شده است، چه حاكم نيشـابوري از عائشـه روايـت كـرده      به رسول خدا مي

اين راضي نيستي كه در دنيا و آخرت همسر من  آيا به  ،اي عائشه: است كه پيامبر به وي فرمود
پس تو در دنيا و آخـرت همسـر مـن    : پيامبر فرمود. چرا، به خدا خشنودم: عائشه گفتباشي؟ 
و به همين دليل نيز بخاري اثر  ،ترين فضائل عائشه است ، اين حديث از بزرگبنابراين 3.هستي

اينكه عمار در قسمت دوم ايـن اثـر    4.سابق از عمار را در بخش مناقب عائشه ذكر كرده است
بريد يـا   تعال شما را با او مورد ابتال قرار داده تا بداند كه از او اطاعت ميلكن خداي م«: گفت

  :در اين سخن طعني متوجه ام المؤمنين عائشه نيست، به چند دليل 5»از عائشه

                                           
  .٣٧٧٢مشاره، صحيح البخاری -١
  .٤٤٨ص، اآللاإلنتصار للصحب و  -٢
  .٣٥٦ص، مصطفی عدوی، ؛ الصحيح املسند٤/١٠املستدرک -٣
  .٣٧٧٢مشاره، صحيح البخاری -٤
  .مهان -٥
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معتقد به خـالف ايـن بـود و     ل بيانگر رأي او است و عائشه � اين سخن عمار -الف
بودنـد و در   ص صحاب بزرگوار رسول خـدا دانست و هر دو از ا ديدگاه خود را درست مي

  1.پس قول هيچ يك بر ديگري حجت نيست. دين و علم جايگاه بزرگي داشتند
در آن  لبر آن داللت دارد اين اسـت كـه عائشـه    � نهايت چيزي كه قول عمار -ب

موقعيت خاص با امر خداوند مخالفت كرده است و مخالفت وقتي مذموم اسـت كـه حجتـي    
در غير اين صورت فرد مادام كه در . شود و دانسته شود كه آن مخالف استمخالف آن پيدا 

مخالفت تعمد نداشته باشد معذور است، زيرا ممكن اسـت ايـن كـار را بـه نسـيان يـا از روي       
  .شود تأويل انجام داده باشد و به خاطر اين امور مواخذه نمي

از منزلت وي نبـود،  يا كاستن   ل از بيان اين سخن، سرزنش عائشه �هدف عمار -ج
بلكه هدف وي اين بود كه جهت خيرخواهي براي امت خطاي عائشه در اجتهاد را بيان نمايد 

در برخـي از   2.و عمار با اين وجود بـه جايگـاه و فضـل ام المـؤمنين اقـرار و اعتـراف داشـت       
: فـت پس گ. يدگو روايات اين اثر از عمار آمده است كه عمار شنيد مردي به عائشه ناسزا مي

صاحب، به خدا قسم او همسر پيامبر شما در دنيا و آخرت است، لكن  ساكت باش اي قبيح بي
كنيـد يـا از    خداوند به وسيله او شما را مورد آزمايش قرار داده تا ببيند كـه از او اطاعـت مـي   

اشـاره   رسول خدا به سخن برخاست و به سـوي خانـه عائشـه   : گويند شيعه رافضي مي 3.عائشه
و عائشـه را بـا ايـن سـخن     » آيـد  فتنه آنجاست، شاخ شيطان از آنجا بيرون مـي «: مودكرد و فر

دارند كه منظور رسول خدا اين بوده كه فتنه از خانـه وي   دهند و اظهار مي مورد طعن قرار مي
تدليس عوام اسـت كـه   اين سخن گمراهگري و وارونه جلوه دادن واقعيتها و . شود خارج مي

: اين امور ندارند، زيرا اين رافضيان اين سخن راوي را كه گفته اسـت  نسبت بهاطالع و علمي 
 اند كـه  چنين تفسير كرده) اشاره كرد  پس به طرف مسكن عائشه( »فأشار نحو مسـکن عائشـة«

اند كـه عائشـه سـبب ايـن      بوده است و با اين اشاره بيان كرده لايشان به خانه عائشه اشاره
اين حديث به هيج وجه بر اين تفسير داللت ندارد و كسي كـه   باشد، اما بايد گفت كه فتنه مي

اين عبارت محتمل ايـن معنـا و    يابد كه كمترين شناختي از مقاصد اين كالم داشته باشد درمي
إلـی جهـة «: و نگفتـه اسـت   »فأشـار نحـو مسـکن عائشـة«: مفهوم نيست، زيرا راوي گفتـه اسـت  

انـد   اين روايت كه ذكر كـرده . آشكار است و فرق ميان اين دو تعبير روشن و »ةمسـکن عائشـ

                                           
  .٤٤٨صاالنتصار للصحب واآلل،  -١
  .٤٥١-٤٥٠مهان -٢
  .٧/٢٤٨البداية و النهاية -٣
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اين حديث در صحيح مسلم و بخاري . ذكر كرده است 1بخاري آن را در باب فرض الخمس
و ديگر كتب از طرق مختلف و با الفاظ گوناگون روايت و تخريج شده است و در برخـي از  

عـواي شـيعيان   و اين اشاره د ،نصوص آن، به سرزمينهاي مد نظر اين حديث اشاره شده است
كنـد و ديگـر نيـازي بـه تكلـف بـراي ابطـال آن بـا چيـزي ديگـر بـاقي             رافضي را ابطـال مـي  

اشـاره   بحال در زير به برخي از روايات حديث از طرق مختلف از ابن عمـر . گذارد نمي
  :شود مي

o    كـه رو بـه    � از ليث از نافع از ابن عمر روايت است كه وي شنيد كـه رسـول خـدا
 2.»هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان أال إن الفتنة« :د و فرمودسمت شرق كرده بو

o نافع از ابن عمر به من روايت كرد كه رسول : از عبيد بن عمر روايت است كه گفت
الفتنـة مـن «: بر در خانه حفصه برخاست و با دست به طرف مشرق اشاره كرد و فرمود �خدا

 .بار بيان كردايشان آن را دو يا سه  3.»حيث يطلع قرن الشيطان
o     در حـالي كـه رو بـه     � از سالم بن عبداهللا از پدرش روايت اسـت كـه رسـول خـدا

هاهنا من حيث  هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة ها إن الفتنة«: سمت شرق كرده بود فرمود
  4.»يطلع قرن الشيطان

شـته كـه   در اين روايات به صورت صريح جهت مورد اشاره مشخص شده است و بيان گ
اند تفسير شده  و منظور اشاره در روايتي كه شيعيان رافضي ذكر كرده ،آن جهت مشرق است

در روايات ديگري از اين حديث هم سرزمينهاي مورد اشاره ذكر شده است، از جمله  5.است
پروردگارا شام و : ها را بيان كرد و فرمود پيامبر فتنه: از نافع از ابن عمر روايت است كه گفت

: گويـد  راوي مي 6در نجد چه؟ ،اي رسول خدا: صحابه گفتند. من را براي ما مبارك گرداني

                                           
  .٣١٠٤مشاره، صحيح البخاری -١
  .٢٩٠٥مشاره، ؛ صحيح مسلم٧٠٩٣مهان -٢
  .٤/٢٢٢٩صحيح مسلم -٣
  .مهان -٤
  .٤٥٣صاالنتصار للصحب واآلل،  -٥
  .شود عراق می -يا جلگه -جند در جهت شرق قرار دارد و کسانی که در مدينه هستند شرق آنان صحرا -٦
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دهد و شاخ شيطان از  ها و آشوبهايي روي مي در آنجا فتنه: كنم كه در بار سوم فرمود فكر مي
   1.كند آنجا طلوع مي

اه اي مـردم عـراق، شـما در مـورد گنـ     : از سالم بن عبداهللا بن عمر روايت است كه گفـت 
از پـدرم عبـداهللا بـن عمـر شـنيدم كـه       ! شـويد  كنيد و مرتكب گناه كبيره مي صغيره سوال مي

و با دست خود به سمت مشرق » آيد فتنه از اينجا مي«: فرمايد شنيدم كه رسول خدا مي: گفت
   2.»آيد از جايي كه شاخهاي شيطان بر مي«اشاره كردند 

آنـاني كـه در آن سـرزمينها زنـدگي     در برخي از روايات برخـي از قائـل و وصـف حـال     
با دسـتش   �رسول خدا: روايت است كه گفت �كنند آمده است، از جمله از ابومسعود مي
ايمـان اينجاسـت و قسـاوت و سـنگدلي در ميـان       بـه درسـتي كـه   : يمن اشاره كرد و گفـت  به

است  و كساني -كنند كساني كه صدايشان را در كشتزارها و چارپايان خود بلند مي -فدادين
هـاي ديـن    كه به خاطر مشغول بودن به مراقبت از شترانشان از مدنيت به دور بـوده و بـه نشـانه   

منظـور روي دادن امـور    -آيد خود جاهل هستند، يعني همان جايي كه شاخهاي شيطان بر مي
ربيعه و مضر ( يعني در ميان ربيعه و مضر -ناپسند و استيالي هر چه بيشتر شيطان و انتشار كفر

  3).ل از فدادين هستندبد
سرزمينهاي  »الفتنة هاهنا«از قول  � اين روايات داللت قطعي دارند كه منظور رسول خدا

هـم چنـين در برخـي از ايـن روايـات آن      . شرق است، زيرا روايات بر اين امر تصريح دارنـد 
ان هم چنـين بـر بطـالن مـدعاي شـيعي     . اند سرزمينها توصيف شده و برخي از قبائل تعيين شده

پس ايـن قـول   . ايشان به طرف خانه عائشه بوده است  گويند اشاره رافضي داللت دارد كه مي
آنان باطل و ديدگاهي ساقط است كه كسي غير از اين افراد چنين چيزي را از آن نفهميده و 

  4.كسي غير از آنان به آن قائل نشده است
  فضل و برتري عائشه و خديجه و فاطمه نسبت به همديگر -10

برترين زنان اين امت خديجه، عائشه و فاطمه هستند، امـا  : گويد شيخ اإلسالم ابن تيميه مي
از ابـن   5.در مورد اينكه كدام يك از نظر فضل بر ديگري برتري دارند اخـتالف وجـود دارد  

                                           
  .٧٠٩٤مشاره، صحيح البخاری -١
  .٤/٢٢٢٩صحيح مسلم -٢
  .٤٥٥صاالنتصار للصحب واآلل، ؛ ٣٣٠٢مشاره، صحيح البخاری -٣
  .٤٥٥صاالنتصار للصحب واآلل،  -٤
  .٤/٣٩٤جمموع الفتاوی -٥
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تيميه سوال شد كه از ميان ام المؤمنين خديجه وام المؤمنين عائشه كدام يـك برتـر هسـتند و    
سابقه خديجه و تأثير او در ابتداي اسالم و نصرت او به دين و اقـدامات  : ب گفتوي در جوا

او براي دين به نحوي است كه نه عائشه و نه ديگر امهات المؤمنين در اين مورد با او شـريك  
نيستند و اين موارد خاص وي است و تأثير عائشه در آخر اسالم و حمل دين و تبليغ آن براي 

وي از علم به شكلي است كه نه خديجه و نه ديگر زنان رسول خدا با وي امت و ميزان درك 
  1.باشد باشند و وي با اين صفات از ديگر زنان پيامبر متمايز مي شريك نمي

علما بر افضل بودن فاطمه اتفاق نظر و اجماع دارنـد،  : گفته شده است: گويد ابن حجر مي
وي هـم چنـين در شـرح حـديث      2.ارداما در مورد عائشـه و خديجـه اخـتالف نظـر وجـود د     

ايشـان امـر كـرد كـه سـالم خـدا را بـه         گويد كه جبرئيل نزد رسول خدا آمد و به ابوهريره مي
ايـن مـاجرا    ابـوبكر بـن داود بـا اسـتدالل بـه     : گويـد  سهيلي در ايـن مـورد مـي   . خديجه برساند

جه سالم كرد، اما گويد كه خديجه برتر از عائشه است، زيرا جبرئيل از جانب خود به خدي مي
در مورد اينكه خديجـه افضـل از   : گويد ابن العربي مي. جبرئيل سالم خدا را به خديجه رساند

اختالف در اين بـاره از قـديم   : اند در رد اين قول وي گفته. عائشه است اختالفي وجود ندارد
سـابق،  ايـن مـورد و مـوارد     األيام وجود داشته است، گرچه راجح اين است كه بـا توجـه بـه   

بـا تحقيـق و نظـر در نصـوص وارده در مـورد فضـل ايـن دو در         3.خديجه از وي برتـر اسـت  
 �يابيم كه بر افضل بودن خديجه و فاطمه و سپس عائشه داللت دارند، زيـرا رسـول خـدا    مي
نيـز   4).چنان كه مريم بر زنان جهـان فضـل دارد  ( خديجه بر زنان امتم برتري دارد: فرمايند مي
ابـن حجـر    5.باشـند  رترين زنان اهل بهشت خديجه و فاطمـه و مـريم و آسـيه مـي    ب: فرمايد مي
برترين زنان : فرمايد مي �هم چنين پيامبر 6.اين نصي صريح و غير قابل تأويل است: گويد مي

 7.مريم بنت عمران، خديجه بنت خويلد، فاطمه بنت محمد و آسيه زن فرعون: دنيا عبارتند از
هم چنين لفظي كـه در  . باشد كه خديجه برترين زن اين امت مي اين حديث نص بر اين است

                                           
  .٣٩٣مهان -١
  .٧/١٠٩فتح الباری -٢
  .١٣٩مهان -٣
  .٩/٢٢٣؛ جممع الزوائد١٣٥مهان -٤
  .١/٣٧١لبانیآ، ؛ صحيح اجلامع٩/٧٣ابن حبان، اإلحسان -٥
  .٧/١٣٥فتح الباری -٦
  .آن را صحيح دانسته است ٣/١٧٤٥البانی در ختريج املشکاة. ١٣٢٥مشاره٢/٧٥٥فضائل الصحابة -٧
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اين خشنود نيستي كه سـرور زنـان    آيا به  ،اي فاطمه«: فرمايد بيان فضل فاطمه آمده است و مي
 2»سـرور زنـان اهـل بهشـت باشـي؟     «: و در لفظي ديگـر  1»مؤمن يا سرور زنان اين امت باشي؟

نص بر اين اسـت كـه فاطمـه برتـرين زن امـت و      لفظي صريح است و احتمال تأويل ندارد و 
بنـابراين وي و  . سرور زنان بهشت است و مادرش در اين فضل و برتـري بـا او شـريك اسـت    

امـا آنچـه كـه     3.باشند مادرش برترين زنان اهل بهشت هستند، زيرا نصوص بيانگر اين معنا مي
زنان، مانند فضـل تريـد    فضل عائشه بر سائر« : گويد وارد شده و مي لدر بيان فضل عائشه
و  4گويد، اين لفظ مستلزم افضـليت مطلـق نيسـت    چنان كه ابن حجر مي» بر سائر غذاها است

اين خاطر  تصريحي بر افضل بودن وي بر ديگر زنان ندارد، زيرا برتري تريد بر ديگر غذاها به
ت و ايـن  باشـد و بهتـرين غـذاي آن روز بـوده اسـ      تر مـي  الهضم تر و سهل است كه كم هزينه

صفات مستلزم ثبوت افضل بودن عائشه از همه جهات نيسـت، زيـرا ممكـن اسـت از جهـات      
پس حديث بر افضل بودن عائشه بر زنان  5.ديگري نسبت به ديگران فضل كمتري داشته باشد

امت اسالم غير از خديجه و فاطمه داللـت دارد، زيـرا در ايـن بـاره دليـل وجـود دارد و ايـن        
اما اينكه در حديث عمرو بن عاص آمده است كه وي از  6.مقيد كرده است افضليت عائشه را

: تـر هسـتند و ايشـان فرمودنـد     كدام يك از زنان نزد شـما محبـوب  : سوال نمود �رسول خدا
عنواني به اين باشد و در كتاب خود  مي به زنان پيامبر اين مقيد ابن حبان بيان كرده كه 7عائشه؛

ان اخباري كه در تفسير آنها، كساني كـه صـنعت حـديث را بـه     بي: ((مضمون آورده است كه
و در ذيل آن حديث عمرو بن عاص را با اين .)) خوبي ياد ندارند دچار وهم و اشتباه شده اند

باشـند؟   تـر مـي   كدام يك از مردم نزد شما محبـوب  اي رسول خدا،: گفتم«: لفظ آورده است
. از ميان زنان نبود، بلكـه منظـورم مـردان بـود     منظور من ،اي رسول خدا :گفتم. عائشه: فرمود

حـال  : گويـد  ابن حبـان در ادامـه مـي   . »پدر عائشه: ابوبكر؛ يا اينكه فرمود: پس ايشان فرمودند
كنم كه بيانگر اين است كه مخرج سوال در مورد زنان ايشان بوده است نـه   خبري را ذكر مي

از : نس روايت كـرده اسـت كـه گفـت    سپس وي از أ. در مورد سائر زنان چون فاطمه و غيره

                                           
  .٦٢٨٥مشاره، صحيح البخاری -١
  .٧/١٠٥ح الباریفت -٢
  .٩٧ص، العقيدة فی أهل البيت -٣
  .٧/١٠٧فتح الباری -٤
  .٦/٤٤٧مهان -٥
  .٩٧ص، أهل البيت يفالعقيدة  -٦
  .٤٣٥٨مشاره، صحيح البخاری -٧
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ايشـان   بـه . عائشه: ترين مردم نزد شما چه كسي است؟ فرمود حبوبم: سوال شد �رسول خدا
  1.پدر عائشه: پيامبر فرمود. كنيم در مورد زنان شما از شما سوال نمي: گفتند

قرار دارد،  باز حيث فضل بعد از خديجه و فاطمه لشود كه عائشه پس روشن مي
آنچه كه در مورد فضل عام وي وارد شده است، مقيد به نص وارده در مورد فضـل   زيرا همه

خديجه و فاطمه است و عائشه فضائلي هم چون علم دارد كه با آن از خديجه و فاطمه متمايز 
توان فضل مطلـق را بـراي او ثابـت     است، اما از ثبوت چيزي از فضائل به صورت خاص، نمي

به ذكر است كه فضل يكي از آنان بر ديگري بـه معنـاي طعـن در    اما در هر حال الزم  2.كرد
اين امر بـر جايگـاه واالي ايـن سـه زن، يعنـي خديجـه، فاطمـه و عائشـه          ديگري نيست، بلكه

اگـر   ،بنـابراين . داللت دارد، زيرا دائره اختالف به كسي ديگر از زنان امت توسع نيافته اسـت 
و آيا ايـن  ! المؤمنين عائشه خواهد داشت؟ اي امعائشه سومين زن امت باشد اين چه ضرري بر

باشد يا اينكه عامل و سـبب وارد كـردن    گذاري به او مي و سببي براي احترام و ارج امر عامل
  3! دهند؟ باشد، آنچنان كه شيعيان رافضي اين كار را انجام مي طعنه به وي مي

مـل را مبـاح   جنگيدن مسلمانان با هم در نبـرد ج  لآيا ام المؤمنين عائشه* 
  دانست؟ مي

. براي اين امر خـروج نكـرد و قصـد جنـگ را هـم نداشـت       لقبالً ذكر شد كه عائشه
خواستم كه مكانـت و   من مي: نقل كرده كه بعد از ماجراي جمل گفت لزهري از عائشه

كردم كه بين مردم جنگـي روي دهـد و اگـر     جايگاه من، مردم را از هم جدا كند و فكر نمي
 :اينكـه گفتـه شـده    4.گـرفتم  دهـد هرگـز چنـين موضـعي نمـي      جنگي روي ميدانستم كه  مي

نـدارد در مقابـل    باشـد و دوامـي   جنگ با مسلمانان را مباح دانست قولي باطل مي لعائشه
فقط براي اصـالح   لباشند كه عائشه روايات صحيحي كه قبالً ذكر شدند و بيانگر اين مي

انـد و   واياتي هستند كه شيعيان رافضي جعل كـرده اين اقوال از ر. به بصره رفتدر ميان مردم 
هايي هستند كه تاريخ صدر اسالم را تيره و تار گردانده است و از حوادث و وقائع همان چيز

                                           
  .٩/١١اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان -١
  .٩٨ص، أهل البيت يف؛ العقيدة ٧/١٠٨فتح الباری -٢
  .٤٦١صاالنتصار للصحب واآلل،  -٣
  .١٥٤ص، زهری، ملغازیا -٤
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از پژوهشگران تحـت تـأثير   اند و برخي  جنگي داخلي ساخته �بين علي، طلحه، زبير و عائشه
اينـان ايـن   . عائشـه بـه اسـارت درآمـد    : انـد  اين روايات قرار گرفته و حتي برخي از آنان گفته

 .ريـزي شـده اسـت    اند كه در مورد آن برنامه موضوع را چنان جنگي داخلي به تصوير كشيده
البته بيان اين قول از طرف پژوهشگراني كه اطالعات خود را از روايات مقدوح، غير صحيح 

الـذهب، تـاريخ يعقـوبي و    ، األغاني، مـروج  اإلمامة والسياسةو منابع غير معتبر چون كتابهاي 
  1.كنند، امري طبيعي است تأليف جورجي زيدان كسب مي تاريخ التمدن اإلسالمي

جنگي و در اين جنگ نسبت به او ظـالم   تو با علي مي ،اي عائشه«آيا حديث * 
  باشد؟  صحيح مي» هستي

وجود نـدارد و از سـند معروفـي برخـوردار     اين حديث  در هيچ يك از كتب معتبر علمي
توان گفت  يست، بلكه بيشتر شبيه احاديث جعلي و كاذب است تا احاديث صحيح؛ حتي مين

كه قطعاً كذب است، زيرا عائشه نجنگيد و براي جنگ هم خروج نكرد، بلكه به قصد اصالح 
اين قـول بسـياري از كسـاني    . ميان مردم خروج نمود، جنگ نكرد و به جنگ هم دستور نداد

   2.آگاهي دارند است كه به اخبار اطالع و

را بـا عـزت و احتـرام بـه مـأمن خـود        لعائشـه ، �اميرالمؤمنين علـي * 
  گرداند برمي

هر چه بايسته بود از مركب و توشه و لوازم فـراهم كـرد و همـه     لبراي عائشه �علي
كساني را كه همراه وي آمده بودند و سالم مانده بودنـد همـراهش فرسـتاد، مگـر آنـاني كـه       

اي : گزيـد و گفـت  رچهل نفر از زنان معتبر بصره را بـراي همراهـي وي ب  . خواستند بمانند مي
وقتي كه روز حركت عائشـه رسـيد علـي پـيش     . تدارك ببين و او را برسان ،محمد بن حنفيه

پس عائشه برون شد و مردم با وي وداع گفتنـد و او نيـز بـا    . وي آمد و مردم هم حاضر شدند
هـا   جوئي از همديگر گله ، ما به سبب توقع يا زيادتدان مناي فرزن: مردم وداع كرد و گفت

به خدا سابقاً ميان من و علي چيـزي  . داشتيم، هر كه از اين باب چيزي شنيده به آن اعتنا نكند
ام نزد من از نيكان  دهد، ولي او با وجود گله نبوده جز آنچه ميان زن و اقوام شوهرش روي مي

                                           
السياسـی؛ النبـی  رياض عيسی؛ احلرمي، حممد مجيل زينو؛ احلزبية السياسية، حتليل للعهد النبوی األصيلدراسة و : نک -١
  .٤٤٢ص، به نقل از دور املرأة السياسی، فلهاوزن، النساء؛ الدولة العربيةو 
  .٢/١٨٥منهاج السنة -٢
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وي . و نكو گفت، ميان من و او چيزي جز اين نبودبه خدا راست  ،اي مردم: علي گفت. است
روز شنبه از آغازين روزهاي رجب سال  لعائشه. در دنيا و آخرت همسر پيامبر شما است

يك  فاصلهچند مايل او را بدرقه كرد و فرزندان خود را به  �علي. سي و ششم حركت كرد
  1.روز همراه او فرستاد

ايشـان   بينـيم كـه   از خود نشـان داد، مـي   �المؤمنين علياي كه امير با اين رفتار بزرگوارانه
ميـان تـو و عائشـه چيـزي     : به خود را به اجرا درآورد كه به وي فرمـود  �وصيت رسول خدا

من؟ پيامبر : علي گفت. آري: پيامبر فرمود اي رسول خدا، من؟: علي گفت. روي خواهد داد
: فرمود �پيامبر. ترين آنان هستم اي رسول خدا، من شقي: گفتم: گويد علي مي. آري: فرمود

  2.خير، لكن اگر اين مسأله روي داد عائشه را به مأمنش برگردان
اين دليل به بصره رفت كه از علي به خاطر موضعي كه  برند عائشه به كساني كه گمان مي

در ماجراي افك نسبت به او گرفت آزرده بود، زيرا وقتي كه منافقان عائشـه را مـتهم بـه زنـا     
اي «: در مورد جدا شدن از عائشه با علي مشورت كـرد و علـي گفـت    �تند، رسول خداساخ

رسول خدا، خداوند شما را در تنگنا قرار نداده و غير از او زنان زيادي وجود دارند و اگـر از  
اين سخن آنان درسـت نيسـت، زيـرا علـي ايـن      » گويد خادم سوال كنيد راستش را به شما مي

ايشـان بـه خـاطر ايـن قضـيه       جانب رسول خدا بيان كرد، چه ديد كه سخن را به خاطر ترجيح
به همين دليل . اند و رسول خدا غيرت زيادي داشت دچار ناراحتي و تشويش و اضطراب شده

علي مصلحت را در اين ديد كه اگر رسول خدا از وي جدا شـود نـاراحتي و تشـويش خـاطر     
معلوم گردد براي رسول خدا ممكن است شود و چون برائت و پاكي عائشه  ايشان برطرف مي

  3.تر انجام دهد ضرر بزرگكه به وي رجوع نمايد و در واقع كمترين ضرر را براي دفع 
. اسـت  � اين كار به مصلحت رسول خـدا  علي چنين باور داشت كه: گويد امام نووي مي

طراب و اين كار اعتقاد يافت كه ديد رسول خدا بـه خـاطر ايـن قضـيه دچـار اضـ       وي وقتي به
همـه تـالش    �اند پس جهت خيرخواهي و برگرداندن آسايش به رسـول خـدا   آزردگي شده

 لاي كه از آن توهين و تهمت بـه عائشـه   با كمترين كلمه �علي 4.خود را به كار گرفت

                                           
  .٥/٥٨١تاريخ طربی -١
  .سند آن حسن است. ٦/٣٩٣مسند امحد -٢
  .٤٦٢ص، دور املرأة السياسی -٣
  .٥/٦٣٤شرح نووی بر صحيح مسلم -٤
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خداوند بر : گفت �برداشت شود در مورد عائشه سخن نگفت و فقط همين را به رسول خدا
اگـر  : گفـت  �برگشت و از سر خيرخواهي به رسول خدا و سپس ،1شما سخت نگرفته است

را دعـوت   �پس علي در ابتدا رسـول خـدا   2.گويد از خادم سوال كنيد راستش را به شما مي
كرد كه قبل از اينكه از عائشه جدا شود در مسأله تأمل و دقت نمايـد، يعنـي از نصـيحت اول    

ايشان عرضه  صيحت ديگري را بهمبني بر طالق دادن عائشه برگشت و ن �خود به رسول خدا
 3.داشت و گفت كه در مورد اين موضوع از خادم عائشه سوال نمايد و حقيقت را جويا شـود 

داشت سوال كرد و آن كنيز  لهم از كنيزي كه بيشترين ارتباط را با عائشه � رسول خدا
آن كنيـز   همـان روز كـه از   �خدا رسول . تأكيد كرد كه جز خير چيزي از عائشه سراغ ندارد

چـه كسـي در مـورد    «:  سوال كرد، برخاست و از عبد اهللا بن ابي بن سلول شكايت كرد و فرمـود 
اگـر  (مردي كه با تهمت زدن به خانواده ام باعث اذيت و آزارم شده است، مرا معذور مي دانـد؟  

يـر و  سوگند به خـدا كـه مـن از خـانواده ام بجـز خ     ). او را مجازات نمايم، مرا سرزنش نمي نمايد
به درستي كه نصيحت علي به نفع عائشه تمام شد، زيرا رسـول   .نيكي، چيز ديگري سراغ ندارم

اش يافت بر باور ايشان افـزوده   به خاطر اطالعي كه از خير بودن و نيك بودن خانواده �خدا
  4.شد

در ماجراي افك باعث و باني اين نشـد كـه عائشـه از علـي      � به درستي كه موضع علي
اين خاطر از او چنان كينه بر دل بگيرد كه او را وادارد كه به دروغ علـي   اشد، يا بهخشمگين ب

را متهم به قتل عثمان كند و تعداد زيادي از مسلمانان را عليه او بشوراند، اما پژوهشگراني كه 
  . اند اند دست به چنين اظهار نظرهايي زده در دام روايات جعلي شيعيان رافضي افتاده

  آنان از كار خود پشيماني* 
همچنين عامه سابقون از اينكه وارد جنگ شده بودند پشيمان شـدند و  : گويد ابن تيميه مي

اين افـراد در روز جنـگ جمـل قصـد     . علي، زبير، طلحه و ديگران از كار خود پشيمان شدند
  5.وارد شدن به جنگ را نداشتند، اما بدون اختيار آنان جنگ روي داد

                                           
  .٤٧٨٦مشاره، صحيح البخاری -١
  .مهان -٢
  .٤٦٢ص، دور املرأة السياسی -٣
  .٤٦٢ص، دور املرأة السياسی -٤
  .٢٢٢ص، حمب الدين خطيب، عتزالعتدال فی نقض کالم أهل الرفض واالاملنتقی من منهاج اال -٥
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شـدند،   كشـته مـي   جمل ين علي روايت است كه وقتي مردم در جنگاز اميرالمؤمن -الف
  1.مرده بودم دوست دارم كه بيست سال قبل از اين: گفت

وقتـي كـه   : نعيم بن حماد از حسن بن علي روايت كرده كه به سليمان بن صرد گفت -ب
اي حسن، دوست دارم كه بيسـت سـال قبـل از    : جنگ شدت يافت علي نزد من آمد و گفت

  2.رده بودماين م
اميرالمؤمنين علي قصد كاري ديگر را : روايت است كه گفت باز حسن بن علي -ج

  3.اي نيافت هم روي داد، و او از آنها چاره داشت، اما حوادثي پشت سر
آنگـاه كـه مـردم كشـته     : از سليمان بن صرد از حسن بن علي روايت است كـه گفـت   -د

ست؟ اي كاش بيست يا چهل سال قبل از ايـن مـرده   اينها به خاطر ما ا آيا همه: شدند گفت مي
  4.بودم
: گفـت  كـرد مـي   روايت است كه وقتي در مورد جنگ جمل بحث مـي  لاز عائشه -ه

داشتم كه از  من دوست مي. رفتم نشستم و نمي دوست دارم كه من هم چون اصحاب خود مي
بن حارث بن هشـام و  داشتم و همه آنان مانند عبدالرحمان  ده واندي فرزند مي � رسول خدا

  5.بودند عبداهللا بن زبير مي
�tβö﴿ :فرمايد كرد كه مي اين آيه را قرائت مي كه هنگامي لعائشه - و s% uρ ’Îû £ä3Ï?θã‹ ç/﴾ 

اش خيس اشك  گريست كه مقنعه آن قدر مي »...هاي خود بمانيد و در خانه«) 33:احزاب(
  6.شد مي

بيست فرزند چون عبدالرحمان بـن   �دادوست داشتم كه از رسول خ: گويد عائشه مي -ز
دادم امـا در جنـگ    داشتم و و همه آنان را از دسـت مـي   حارث بن هشام و عبداهللا بن زبير مي

  1.داشتم جمل حضور نمي

                                           
  .١/٨٠نعيم بن محاد، الفنت -١
  .مهان -٢
  .٨١مهان -٣
  .٢١٧ص، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج -٤
  .١/٨١نعيم بن محاد، الفنت -٥
  .٨/٨١؛ الطبقات٢/١٧٧سري أعالم النبالء -٦
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عائشه جنگ نكرد و به قصد جنـگ خـارج نشـد، بلكـه بـه قصـد       : گويد ابن تيميه مي -ح
ج وي به مصلحت مسـلمانان اسـت،   برد كه خرو اصالح ميان مسلمانان خارج شد و گمان مي

ياد خـروج خـود    پس هرگاه به. اما بعداً براي وي روشن شد كه ترك خروج اولي بوده است
عامه سابقون هم چنين وضعي داشتند . شد اش خيس مي گريست كه مقنعه افتاد آن قدر مي مي

. شـيمان بودنـد  علي، طلحه، زبير و ديگـران پ . و از اينكه وارد جنگ شده بودند پشيمان بودند
اين افراد در روز جنگ جمل قصد وارد شدن به جنـگ را نداشـتند، امـا بـدون اختيـار آنـان       

  2.جنگ روي داد
شكي نيست كه عائشه به طور كامل از رفتن خود به بصره و حضـور  : گويد ذهبي مي -ط

  3.برد كه موضوع به آن نتيجه ختم شود در جنگ جمل پشيمان شده بود و گمان نمي

  سيره زبير بن عوام و شهادت وي :ميازده
وي ابو عبداهللا زبير بن عوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزي بن قصي بن كالب از قبيله قريش 

او حواري رسول خدا و . رسد مي �وي در جد خود قصي به رسول خدا 4.و طائفه أسد است
يكـي از اعضـاي   ايشان، يعني صـفيه بنـت عبـدالمطلب و يكـي از عشـره مبشـره و        فرزند عمه

وي در سـنين جـواني و در حـالي كـه شـانزده سـال داشـت اسـالم را          5.شوراي خالفت است
بعـد از اينكـه مسـلمان     7.اي از غزوات رسول خدا تخلف نورزيـد  وي از هيچ غزوه 6.پذيرفت

گذاشت  روايت شده كه عموي زبير او را در حصيري مي. شد مورد آزار و اذيت قرار گرفت
هرگـز بــه كفـر بــر   : گفــت بــه كفـر برگــرد و زبيـر مـي   : گفـت  دمانـد و مــي  يو در آن دود مـ 

  8.گردم نمي
  

                                                                                                         
 از مردان جنيب و برگزيده بنی خمزوم بود و قبل عبدالرمحان بن حارث بن هشم خمزومی. ٢٣٢ص، باقالنی، التمهيد -١

  .از معاويه وفات يافت
  .٢٢٢ص، حمب الدين خطيبمنهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال، املنتقی من  -٢
  .٢/١٧٧سري أعالم النبالء -٣
  .٥٢٨-١/٥٢٦اإلصابة -٤
  .٥٢٨-١/٥٢٦؛ اإلصابة٣/١٠٠الطبقات الکربی -٥
  .١/٤١سري أعالم النبالء -٦
  .استاين روايت مرسل . ١/٢٢٦سري السلف -٧
  .١/١٢٢طربانی، املعجم الکبري -٨
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  در راه خدا شمشير از نيام بركشيداولين كسي كه  -1
اولين كسي كه در راه خدا شمشـير بركشـيد، زبيـر    : از سعيد بن مسيب روايت است كه گفت

زد صـدايي را   ت چـرت مـي  وقتي كه زبير بن عوام در شعب المطابخ بود و داشـ . بن عوام بود
پس در حالي كه شمشير از نيام كشيده بود از خانـه  . رسول خدا كشته شد: گفت شنيد كه مي

: چه شده است؟ گفت ،اي زبير: مواجه شد و ايشان فرمود �در راه با رسول خدا. بيرون آمد
خدا قسـم  به : خواستي چكار كني؟ گفت مي: فرمود �پيامبر. ايد شنيدم كه شما به قتل رسيده

 �پـس رسـول خـدا   : گويـد  سعيد بن مسيب مـي . خواستم مردم مكه را با مبارزه فراخوانم مي
در نزد خداوند  �من اميدوارم كه دعاي رسول خدا: گويد سعيد مي. براي او دعاي خير كرد

  1.ضايع نشود

  به حبشه �هجرت زبير -2
 �ايشان زياد شد، پيامبر و ياران �وقتي كه آزار و اذيت مشركان قريش نسبت به رسول خدا

. به آنان فرمان داد تا به حبشه بروند تا در آنجا در امان پادشاه عادل آنجا، يعني نجاشي باشـند 
آنـان همچنـان   . و در بهترين سرزمين بودند -يعني نجاشي -آنان در حبشه نزد بهترين همسايه

هالي حبشـه بـراي گـرفتن    در آن حالت در آنجا در امنيت و آرامش بودند تا اينكه مردي از ا
انـدوهگين و   مسـلمانان بسـيار   ،بـه همـين علـت   . حكومت از دست نجاشي عليه او بپا خاسـت 

ناراحت شدند و ترسيدند كه مبادا آن مرد پيروز شود و در اين صورت آن مرد حق و جايگاه 
 صحابه خواهان پيگيري اخبار نبـرد نجاشـي و آن مـرد    ،به همين علت. شناخت صحابه را نمي

اصـحاب رسـول   : گويـد  ام سـلمه مـي   2.اي از رود نيل رفتند شدند و براي اين منظور به گوشه
 رود تا اخبار نبرد را براي ما بيـاورد؟  چه كسي به نزديك نبرد اين دو گروه مي: گفتند �خدا

اين كـار را  : گفتند پس صحابه. كنم من اين كار را مي: زبير بن عوام گفت: گويد ام سلمه مي
پس مردم مشكي را براي وي پر از باد : گويد ام سلمه مي .ترين فرد گروه بود ي جوانو. بكن

اش بست و به كمك آن در رود نيل به شـنا پرداخـت و خـود را بـه      كردند و او آن را به سينه
كردنـد رسـاند و سـپس رفـت و در      ساحل ديگر رود نيل كه آن دو گروه در آنجا جنگ مي

كرديم كـه نجاشـي بـر دشـمن      ما به درگاه خدا دعا مي: گويد ميام سلمه  .آنجا حضور يافت

                                           
  .باشد سند آن ضعيف است و حسن لغريه می. ١٢٦٠مشاره، ٢/٩١٤فضائل الصحابة -١
  .١/٢٧٤؛ اصحاب الرسول١/٢٧٩سريه ابن هشام -٢
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به خدا ما در همين حالـت در  : گويد ام سلمه مي. خود پيروز شود و در سرزمينش تمكين يابد
داد و  دويد آمـد و لباسـش را بـراي مـا تكـان مـي       انتظار بوديم كه ناگاه زبير در حالي كه مي

داوند دشمنش را نابود كرد و نجاشـي در سـرزمين   مژده باد، نجاشي پيروز شد و خ: گفت مي
ماند و مبادي و  � بعد از اينكه زبير از حبشه برگشت در كنار رسول خدا 1.خود بالمنازع شد

بـه مدينـه    �پيـامبر  گرفت و هنگـامي  اركان اسالم و اوامر و نواهي شرعي را از ايشان فرا مي
  .اجرت كردنيز همراه با ديگران به آنجا مه � هجرت كرد زبير

  در غزوه بدر -3
اي تخلـف نورزيـد و در    باك بـود و در هـيچ صـحنه    كاري جسور و دالوري بيسوار �زبير

نظيـر و   تصف به شجاعت و دالوري نادر و كموي م. توان او را ديد تمام نبردها و غزوات مي
ه وي اموال زيادي را در را 2.اخالص كامل و از خود گذشتگي براي اعتالي سخن حق است

داشـت   خدا بخشيد و جان و مال خود را وقف خدا نمود و به همين دليل خداوند او را گرامي
اي زرد رنـگ داشـت كـه در روز بـدر آن را      وي عمامـه . و در دنيا و آخرت رفعـت بخشـيد  

اي زرد بـر خـود    زبير در روز بـدر عمامـه  : از عروه روايت است كه گفت. پيچيده بود خودبر
چه فضيلت بزرگي، به راستي كه در دنيـا   3.يل در سيماي زبير نازل شدپيچيده بود، پس جبرئ

  : گويد عامر بن صالح بن عبداهللا بن زبير در اين باره مي. كند چيزي با آن برابري نمي
  وفارس الشقراء د البالءوزيره     عنابن عمة أحمد و  يجد

  الألمة الصفراء فيکاون أول فارس      شهد الوغی   غداة بدرو 
  بالحوض يوم تألب األعداء   لت بسيماه المالئک نصرة    نز 

جد من زبير، پسر عموي رسول خدا و مشاور او در مواقع سخت بود و سـوار بـر مركبـي    (
مالئـك  . در روز بدر وي اولين سواري بود كه وارد نبرد شد و جوشـني زرد داشـت  . بور بود

شدند بدان گاه كه دشمنان هجـوم   در روز بدر در سيماي او و جهت كمك به مسلمانان نازل
  ).آورده بودند

او خـود را  . در روز بدر به عبيده بن سعيد بن عاص رسيدم: از زبير روايت است كه گفت
او مكني به ابوذات . كامالً با سالح و زره پوشانده بود، به طوري كه فقط چشمانش بيرون بود

                                           
  .١/٢٧٩سريه ابن هشام -١
  .٦٧ص، رياض عبداهللا، أهل الشوری و السنة -٢
  .١/٤٦باشد؛ سري أعالم النبالء اما سند آن صحيح می مرسل است. ٢٣٠طربانيشماره، املعجم الکبري -٣
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اي را كـه در   حملـه بـردم و وسـيله    من بـر او . من ابوذات الكرش هستم: او گفت. الكرش بود
پايم را بر روي او گذاشـتم  : گويد زبير مي. دست داشتم در چشمش فرو كردم و او كشته شد

بـن زبيـر    عـروه . و آن اسلحه را با تالش زياد بيرون كشيدم و ديدم كه سر آن خم شده است
وقتـي  . ايشـان داد  هآن عنزه را از زبير درخواست كرد و زبير آن را ب � رسول خدا: گويد مي

وقتي كه . وفات يافت ابوبكر آن را درخواست كرد و زبير آن را به وي داد � كه رسول خدا
وقتي كه عمر از دنيـا  . ابوبكر وفات يافت، عمر آن را درخواست كرد و زبير آن را به وي داد

ن كشته شد وقتي كه عثما. رفت عثمان آن را از زبير درخواست نمود و زبير آن را به وي داد
نزد آل علي افتاد و عبداهللا بن زبير آن را درخواست كرد و تا زماني كه عبداهللا بن زبير كشـته  

  1.شد نزد وي بود
اين خبر بيانگر دقت زبير بن عوام در زدن هدف اسـت، زيـرا وي توانسـته بـود بـا وجـود       

ه بود، نيـزه  كوچكي هدف و با وجودي كه وي نيروي خود را ميان هجوم و دفاع تقسيم كرد
زدن آن مـرد امـري بسـيار بعيـد بـود، زيـرا وي خـود را بـا زره         . را در چشم آن مرد فرو ببرد

هم چنين . فوالدي حمايت كرده بود، لكن زبير توانست نيزه را در يكي از چشمان او فرو كند
زدن اين عالوه بر دقت و مهارت وي در  نيزه به صورتي عميق در بدن آن فرد فرو رفته بود كه

 �در كنار رسـول خـدا   كاردر روز نبرد بدر دو سوار 2.هدف، بر توانايي بدني او داللت دارد
قـرار داشـت و    �يكي زبير بود و سوار بر اسب خود در سمت راسـت رسـول خـدا    بودند كه

  3.ديگري مقداد بن أسود بود كه سوار بر اسبش در سمت چپ ايشان قرار گرفته بود

  در غزوه أحد -4
ايـن   4.در روز أحد رسول خدا به من فرمود كه پدر و مادرم به فداي تو بـاد : گويد مي �زبير

 وي متصـف بـه  . در اين نبرد داللت دارد � موضوع بر دالوري و جنگاوري و شجاعت زبير

زبيـر در توصـيف عمـل    . باشد اين بود كه در جنگ بردبار و جدي است و عاشق شهادت مي
وقتي كـه دو سـپاه درهـم آميختنـد و جنـگ شـدت       : گويد ابودجانه انصاري در نبرد أحد مي

                                           
  .٣٩٩٨مشاره، صحيح البخاری -١
  .٤/١٦٣التاريخ اإلسالمی -٢
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شروع به تشويق ياران خود كرد و براي باالبردن روحيه و معنويات آنان  � يافت، رسول خدا
چـه كسـي ايـن شمشـير را از مـن      : دست به كار شد و شمشيري را به دست گرفـت و فرمـود  

. من، من: گفتند مي -مله زبيراز ج -گيرد؟ افراد همه به سوي آن دست دراز كردند و همه مي
گيـرد تـا حـق آن را ادا كنـد؟ مـردم از       چه كسي اين شمشـير را از مـن مـي   : فرمود � پيامبر

حـق آن   ،اي رسـول خـدا  : پذيرش آن شانه خالي كردند و ابودجانه سماك بن خرشه گفـت 
انـه  پـس ابودج . اينكه با آن آنقدر دشمن را بزنـي تـا اينكـه خـم شـود     : چيست؟ پيامبر فرمود

ابودجانه مـردي شـجاع   . آن را به وي داد � پس رسول خدا. كنم ا ادا مير من حق آن: گفت
او را ديد كه در ميـان   � وقتي كه رسول خدا. رفت بود و در هنگام نبرد با ناز و تبختر راه مي

خداوند از ايـن نـوع راه رفـتن جـز در چنـين جاهـايي       : رود فرمود صفها با ناز و تبختر راه مي
وقتي كه من شمشير را : گويد ودجانه در نبرد أحد ميبزبير در توصيف عمل ا 1.شنود استناخ

از رسول خدا درخواست كردم و رسول خدا آن را به من نداد و آن را به ابودجانه داد با خود 
من پسر صفيه عمه او و از قريش هستم و قبل از ابودجانه به سوي آن شمشـير دسـت    -: گفتم

كنم ببيـنم   به خدا قسم نگاه مي -:ول خدا آن شمشير را به ابودجانه داد و گفتمكشيدم، اما رس
وي دستاري قرمز رنـگ بيـرون آورد و آن را   . پس به دنبال وي رفتم. كند ابودجانه چكار مي

قـبالً كـه    -ابودجانـه دسـتار مـرگ را بيـرون آورد    : پـس انصـار گفتنـد   . دور سر خـود بسـت  
بست انصار اين سـخن را در مـورد وي    آورد و بر سر خود مي مي اين دستار را بيرون ابودجانه

  : گفت سپس ابودجانه از سپاه خارج شد در حالي كه مي -گفتند مي
  حنن بالسفح لدی النخيلو        يلعاهدنی خلي يأنا الذ

  ٢الرسولأضرب بسيف اهللا و     الکيول؟     يفأن ال أقوم الدهر 
ه در دامنه كوه و در ميان نخلهـا بـوديم بـا مـن عهـد      من هماني هستم كه دوستم زماني ك(

  ).بست كه من هرگز به انتهاي صفها نروم و با شمشير خدا و رسولش دشمنان را بزنم
در ميان مشركان مردي بود كـه  . آورد رسيد او را از پاي در مي ابودجانه به هر مشركي مي

تـر   رد هـر لحظـه بـه هـم نزديـك     نه و آن مابودجا. كشت ديد او را مي را مي اگر فردي زخمي
آنان دو ضـربه بـه   . م رسيدندپس آن دو به ه. من دعا كردم كه آن دو به هم برسند. شدند مي

انداخت كه ابودجانه سپر خود  اي به سوي ابودجانه آن مشرك ضربه. داختندان همديگرسوي 
اي به او زد  ضربه را در مقابل آن قرار داد و شمشير وي در داخل آن سپر گير كرد و ابودجانه

                                           
  .٢٤٧٠مشاره، صحيح مسلم -١
  .٤/١٧البداية و النهاية: نک -٢
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سپس او را ديدم كه شمشير را بر روي فرق سر هند بنت عتبـه گذاشـته اسـت،    . و او را كشت
ابـن اسـحاق    1.خدا و رسول او داناتر هستند: و من گفتم ،اما شمشير را از روي سر او برداشت

 فردي را ديدم كـه داشـت مـردم را بـه شـدت بـه جنـگ       : گويد از ابودجانه نقل كرده كه مي
وقتي با شمشير بر او حمله بردم دست به شيون و . پس به سوي او رفتم. كرد كردن تشويق مي

رهـا كـردم و شمشـير رسـول      پس او را. يك زن است زاري كرد و چون نگاه كردم ديدم كه
  2.تر از آن ديدم كه با آن يك زن را بزنم خدا بزرگ

 -خواهر زاده، پدران تو اي: گفت لروايت است كه عائشه )عروه( از هشام از پدرش
  :فرمايد از كساني هستند كه خداوند در مورد آنان مي -يعني ابوبكر و زبير

�m�Ç�À¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶l ١٧٢: آل عمران   
زخمهائي كه خوردند و جراحتهائي كـه برداشـتند، فرمـان     -آن همه -كساني كه پس از«

  .»خدا و پيغمبر را اجابت كردند
و اصحاب ايشان  � رد بدر منصرف شدند و برگشتند و رسول خداوقتي كه مشركان از نب

چـه  : پـس فرمـود  . خوف اين را داشت كه مشركان برگردنـد  � آن مصيبتها را ديدند، پيامبر
كسي حاضر است دنبال آنان برود تا اين مشركان دريابند كه مـا هنـوز داراي قـدرت و تـوان     

به دنبال مشركان بـه راه افتادنـد و بـه آنـان      هستيم؟ پس ابوبكر و زبير در گروهي هفتاد نفري
خداونـد متعـال در ايـن مـورد     . فهماندند كـه هنـوز قـدرت و تـوان دارنـد و سـپس برگشـتند       

   :فرمايد مي

�m�Q�H�G�F�E�D�C�B�Al ١٧٤: آل عمران  
بـا نعمـت و فضـل پروردگارشـان، بازگشـتند؛ در      ) از اين ميـدان، (به همين جهت، آنها « 

   3.و با هيچ دشمني رو به رو نشدند .»احتي به آنان نرسيدحالي كه هيچ نار
وقتي كه حمزه بن عبدالمطلب در نبرد أحد به شهادت رسيد مادر زبير، يعني صـفيه بنـت   
عبدالمطلب آمد تا برادر خود را نگاه كند كه مشركان بيني او را بريده و شكمش را شـكافته  

خـود را بـه او   : فرمـود  � بـه زبيـر   � ل خداپس رسو. هايش را بريده بودند و گوشها و بيضه

                                           
  .١٨مهان -١
  .مهان -٢
  .٤٠٧٧مشاره، صحيح البخاری -٣
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پـس زبيـر بـه مـادرش     . برسان و او را برگردان تا آنچه را كه بر سر برادرش آمده است نبينـد 
براي چـه؟ مـن   : صفيه گفت. دهد كه برگرديد مادر جان، رسول خدا به شما فرمان مي: گفت

آنچـه كـه مـا را خشـنود     . سـت خبر دارم كه برادرم مثله شده است، اين امر در راه خدا بوده ا
دانـم و إن شـاء اهللا صـبر پيشـه      مـن ايـن را در راه خـدا مـي    . گرداند قطعاً كار نيكي اسـت  مي
بگـذار  : ايشان گفت، پيامبر فرمود آمد و ماجرا را به � وقتي كه زبير نزد رسول خدا. كنم مي

» إنا هللا وإنا إليه راجعون«پس صفيه آمد و به جنازه حمزه نگاه كرد و بر او نماز خواند و . بيايد
پـدرم زبيـر بـه مـن     : در روايتي از عروه آمده كه گفـت  1.گفت و برايش طلب آمرزش نمود

. در روز نبرد أحد زني در حال دويدن آمد تا خود را بـر بـاالي سـر كشـتگان برسـاند     : گفت
ن را جلـوي ايـن ز  : ها را ببيند، پس فرمود دوست نداشت كه آن زن اين جنازه � رسول خدا

پس به سوي او دويدم و . صفيه است -مادرم –من دريافتم كه آن زن : گويد زبير مي. بگيريد
امـا او  . ها برسـاند مـن خـود را بـه او رسـاندم      قبل از اينكه او بتواند خود را بر باالي سر جنازه

: گفـتم . مـادر  از مـن دور شـو، اي بـي   : تگفـ  و -او زني قوي بـود   -ر سينه من زد اي ب ضربه
ايستاد و دو پيـراهن را كـه بـا خـود داشـت       پس صفيه. به تو دستور داده است � رسول خدا

مـن ايـن دو لبـاس را بـراي     . من از كشته شدن بـرادرم حمـزه خبـر دارم   : بيرون آورد و گفت
پس ما آن لباسها را برديم : گويد زبير مي. ام او را در اين لباسها دفن كنيد�برادرم حمزه آورده

در كنار حمزه جنازه مردي از انصار وجود داشت كه او را نيز . در آنها كفن كنيم تا حمزه را
پـس ديـديم اگـر حمـزه در دو لبـاس كفـن شـود و آن فـرد         . بودنـد  به مانند حمزه مثله كرده

يك لباس را : پس گفتيم. بوده و كاري ناپسند است نداشته باشد اين مايه بدناميانصاري كفن 
وقتـي كـه آن دو   . دهيم ديگر را براي كفن اين فرد انصاري قرار مي براي كفن حمزه و لباس

پـس ميـان آن دو   . تـر از ديگـري هسـتند    يكـي از آن دو بـزرگ   را اندازه گرفتيم ديـديم كـه  
  2.انداختيم و هر كدام را در لباسي كفن كرديم كه قرعه وي شده بود قرعه

  در غزوه خندق -5
در روز نبـرد خنـدق    �رسـول خـدا    3.زبير است هر پيامبري يك حواري دارد و حواري من

پس . كنم من اين كار را مي: زبير گفت ؟آورد بني قريظه براي ما خبر مي ازچه كسي : فرمود

                                           
  .٣/١٠٨سريه ابن هشام -١
  .سند آن حسن است. املوسوعة احلديثية ٣/٣٤مسند أمحد -٢
  .٢٤١٤مشاره، صحيح مسلم -٣
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سـپس رسـول   . و در مورد آنان اطالعاتي جمـع آوري نمـود و آورد  سوار بر اسب خود رفت 
رسـول  . مـن : زبير گفـت  چه كسي در مورد بني قريظه براي ما خبر مي آورد؟: فرمود �خدا 
پـس  . براي بار سوم هم اين پيشنهاد را مطرح كرد و زبير اعالم آمادگي كرد و رفـت  � خدا

اينكه رسول خـدا   1.»هر پيامبري يك حواري دارد و حواري من زبير است«: فرمود � پيامبر
. تاين معني است كه زبير از صحابه و ياوران خـاص مـن اسـ    زبيرحواري من است، به: فرمود

پـس حـواري   . شوند دوستان و ياوران خاص و مخلص حضرت عيسي نيز حواريون ناميده مي
حديث مشتمل اين منقبـت و صـفت بـزرگ بـراي زبيـر       ،بنابراين. به معني ياور مخلص است

وقتي عبداهللا بن عمر شـنيد كـه    ،به همين دليل. باشد است و او با اين امر از ديگران متمايز مي
اگـر از فرزنـدان زبيـر هسـتي راسـت      : فرزند حواري هستم، بـه او گفـت   من: گويد مردي مي

شـارح كتـاب صـحيح     -عينـي  2.باشـد  گويي اما اگر چنين نيست، سـخن تـو درسـت نمـي     مي
ياران و دوستان خاص و مخلص رسـول خـدا    صحابه همه: اگر گفته شود: گويد مي -البخاري

رسـول خـدا ايـن    : جواب اين اسـت است؟ اين صفت اختصاص يافته  بودند، پس چرا زبير به
چه كسي در مـورد بنـي قريظـه بـراي مـا      : سخن را وقتي بيان كرد كه در غزوه احزاب فرمود

هم اين سـخن را اعـالم كردنـد و     دو بار ديگر �رسول خدا . من: خبر مي آورد؟ زبير گفت
اريي زبير در هر سه بار اعالم آمادگي نمود و شكي نيست كه زبيـر در آن وقـت نصـرت و يـ    

در روز نبرد احزاب در مورد وي فرمـود   � هم چنين رسول خدا 3.بيشتر از ديگران انجام داد
مـن و عمـر بـن    : كه پدر و مادرم به فداي تو باد، چه از عبداهللا بن زبير روايت است كه گفت

پدرم را ديدم كه سوار بر اسب خـود دو  . أبي سلمه در روز جنگ احزاب در ميان زنان بوديم
مـن شـما را    ،پدر جـان : وقتي كه برگشت گفتم. بار به سوي بني قريظه رفت و برگشت يا سه

: آيـا مـرا ديـدي؟ گفـتم     ،اي پسرم: زبير گفت. ديدم كه به سوي بني قريظه رفتيد و برگشتيد
رود تا در مورد آنـان كسـب    چه كسي بني قريظه مي: فرمود � رسول خدا: زبير گفت. آري

ايـن   4.پدر و مادرم به فداي تـو بـاد  : فرمود � رگشتم رسول خداخبر كند؟ من رفتم و چون ب
پـدر و مـادر خـويش را فـداي او      � حديث منقبتي آشكار براي زبير است، زيرا رسول خـدا 

                                           
  .مهان -١
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باشد،  در واقع بزرگداشت جايگاه زبير و توجه به كار او مي � اين سخن رسول خدا. كردند
رد كه كار انجام شده را بزرگ بداند و به همين آو زيرا انسان چنين سخني را وقتي بر زبان مي

  1.كند دليل هم خود يا عزيزترين اشخاص نزد خود را فداي او مي
ماند، يعني ايـن   در نبرد خندق به نشاني دست يافت كه در گذر زمان جاودان مي � زبير

اري من هر پيامبري حواري دارد و حو«: به او داد و در مورد او فرمود � نشان كه رسول خدا
را حواري خود توصيف نمود، ايـن توصـيفي اسـت كـه      � زبير � رسول خدا 2.»زبير است

كساني كه در اين مفاهيم تحقيق كند ابعاد كلمـه  . وسيع است داراي داللتي عميق و مفاهيمي 
كسـاني كـه   . شـود  ها و عمق و بـاطن آن بـرايش روشـن مـي     كند و نشانه حواري را درك مي

 اين مفاهيم دارند علما، داعيان و مربيان هستند، زيرا دعوت اسالمي توجه به بيشترين نياز را به
هايي زنده براي يـك قـدوه و الگـو باشـند، زيـرا       نياز به آماده نمودن حوارياني دارد كه نمونه

تـري دارد، زيـرا ايـن الگـوي عملـي       بادي و افكار تأثير بيشتر و عميـق الگوي عملي در نشر م
و اجراي عملي آن است و مشاهده آن و تأثر و اقتدا به آن امري آسـان  تجسم بخشيدن به آن 

كننـد و فرمـان او را اجـرا     عمـل مـي   � همچنـين حواريـون بـه سـنت رسـول خـدا      . باشـد  مي
بـراي   متعال هر پيامبري كه خداي«: فرمايد چنان كه در حديث آمده است كه مي ،3نمايند مي

انـد كـه    ن امتشان داراي حواريون و اصحابي بودههاي پيشين مبعوث گردانده است از ميا امت
از سنتهاي دعوت ايـن اسـت كـه در     4.»نمودند به سنت وي عمل كرده و فرمان او را اجرا مي

شود و از جانب دوستان و دشمنان خـود مـورد ابـتال     هايي مي ها و محنت مسير خود دچار فتنه
ايـن پارامترهـا و حـوادث     نان را بهتمايل زيادي داشت كه مسلما � رسول خدا. گيرد قرار مي

گويند  آيند كه چيزي را مي سپس بعد از آنان نسلهايي مي: ارشاد نمايد، از اينرو به آنان فرمود
  5.دهند كه به آن ايمان ندارند دهند و چيزي را انجام مي كه انجام نمي
يك حواري چيست؟ از بارزترين صفات يك حواري ايـن اسـت كـه الگـويي      اما وظيفه

نيك و مثالي عملي براي ايمان و اخالص و فداكاري باشد و بايد مثالي واقعـي بـراي وارثـان    
انبيا باشد و براي نشر حق و خير و هدايت امت تالش كرده و آن را از سـقوط نجـات داده و   

                                           
  .١٠/٢٤٦األحوذی حتفة -١
  .٢٤١٤مشاره، صحيح مسلم -٢
  .٢٧-٢/٢٦شرح نووی بر صحيح مسلم -٣
  .٢٠٦ص، أعظمی، دراسات تربوية -٤
  .٢٧-٢/٢٦شرح نووی بر صحيح مسلم -٥
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يـد تـا اسـالم در وقتـي كـه افـراد       نيرويي به آن بدمد و همه چيز خـود را در راه خـدا فـدا نما   
صالح شخصي خود به چيزي توجه ندارند، جواني و نشاط اوليه خود را بدست همت جز م بي

وي در آغـوش دعـوت و   . اي نادر از تجسم اين مفـاهيم اسـت   نمونه � زبير بن عوام 1.آورد
هاي مطلوب بـراي تحمـل    تربيت يافت و از همان عنفوان جواني جرعه � بدست رسول خدا

گرفت شخصيت او و نشـأت و پـرورش    احزابوه موضعي كه زبير در غز. ها را نوشيد سختي
روزگار ثابت كرده كـه  . كشد وي بر جرأت و نصرت و محبت به رسول خدا را به تصوير مي

وي متصف به جرأت و دالوري و شـهامت بـود و بـه    . هاي مشكل بود مرد مأموريت س�زبير
بيـر در آن  چيـزي كـه در مـورد ز   . همين دليل مكلف به مأموريت شناسايي اسرار دشمن شـد 

بندي داعيان حسـب اخـالص، فـداكاري،     ، به مشروعيت تقسيم كارها و دستهماجرا روي داد
   2.جانبازي، نيروها و تواناييهاي آنان داللت دارد

شركت داشـت و مواضـعي شـريفي گرفـت و در      � در همه غزوات رسول خدا � زبير
  .ن بودزمان خلفاي راشدين از ستونهاي اصلي دولت در فتوحات بزرگ آ

  يرموك غزوه -6
: به زبير گفتنـد  � از عروه بن زبير روايت است كه در روز نبرد يرموك اصحاب رسول خدا

من اگر حمله كنم شما با من همـراه  : كني تا ما هم با تو حمله كنيم؟ زبير گفت آيا حمله نمي
ان را شـكافت و  پس زبير بر آنان حمله برد و صفوف آن. آئيم با تو مي: آنان گفتند. شويد نمي

سپس برگشت و آن دشـمنان دو ضـربه بـر شـانه     . از آنان عبور كرد، اما كسي همراه وي نبود
اي فرود آمد كه در نبرد بدر بـر شـانه زبيـر     وي وارد كردند كه آن دو ضربه در اطراف ضربه

ردم بـ  زماني كه من بچه بودم انگشتانم را در آن ضربه فرو مي: گويد عروه مي. فرود آمده بود
در آن هنگام عبداهللا بن زبير كه نوجواني ده ساله بود همراه : گويد عروه مي. كردم و بازي مي

ذهبي در  3.پس زبير آن را بر اسبي سوار كرد و مردي را مأمور حفاظت از وي نمود. وي بود
 در آن در نبرد يمامه روي داد، زيرا عبداهللا -إن شاء اهللا -اين واقعه: گويد السير در تعليقي مي

                                           
  .٢٠٧ص، دراسات تربوية فی األحاديث النبوية -١
  .٢٠٨مهان -٢
  .٣٩٧٥ مشاره، صحيح البخاری -٣



 783      جمل جنگ از شيپ يدادهايرو  
 

اين واقعه در نبرد يرموك بوده است، امـا در    ابن كثير معتقد است كه 1.هنگام ده سال داشت
از : گويد ابن كثير مي. اين مسأله در هر دو واقعه روي داده باشد هر حال منعي وجود ندارد كه

وي افضل صـحابه حاضـر   . جمله كساني كه در نبرد يرموك حضور داشتند زبير بن عوام بود
وي از سواران و شجاعان حاضر بود و به همين دليل جمعي از دالوران در گـرد  . در آنجا بود

: كني تا ما هم با تو حمله كنيم؟ زبير گفت آيا حمله نمي: وي جمع شده بودند و به وي گفتند
پـس زبيـر حملـه كـرد و آنـان هـم       . ورزيم پايداري مي: آنان گفتند. ورزيد شما پايداري نمي

د، اما وقتي كه با صفوف روميان مواجه شدند، آن دالوران عقب نشستند، امـا زبيـر   حمله بردن
هم چنان به جلو رفت و صفوف روميان را شكافت و از طرف ديگر بيرون رفت و نزد يـاران  

سپس آن دالوران براي بار دوم نزد وي آمدند و او بـه ماننـد مـورد اول عمـل     . خود برگشت
يـك زخـم   : در روايـت ديگـري آمـده اسـت    . و زخـم برداشـت  در آن روز شانه وي د. نمود

وي براي جهاد همراه مـردم بـه شـام رفـت و در نبـرد      : گويد ابن كثير بار ديگر مي 2.برداشت
وي در ايـن جنـگ دسـتي توانـا و     . يرموك حاضر شد و آنان با حضـور وي مشـرف گشـتند   

  3.همتي واال داشت و دو بار صفوف روميان را از اول تا آخر شكافت

  فتح مصر -7
براي فتح مصر عازم شد، نيروهاي همراه وي براي اين فتح كافي  � وقتي كه عمرو بن عاص

. نوشت و از او درخواسـت نيـروي كمكـي كـرد     � اي به اميرالمؤمنين عمر پس نامه. نبودند
نيروهاي عمرو ترسيد و زبير بن عوام را همراه با دوازده هـزار نفـر و بـه     از كمي � پس عمر

لي چهارده هزار نفر به كمك او فرستاد كه از بزرگان صحابه زبيـر بـن عـوام و مقـداد بـن      قو
خارجـه بـن    -به جـاي مسـلمه   -بن صامت و مسلمه بن مخلد و در روايتي ديگر ةأسود و عباد

من چهارده هزار نفـر بـه   : نوشت � اي به عمرو در نامه � حذافه در رأس آنان بودند و عمر
اندازه هـزار نفـر    كه در رأس هر هزار نفر از آنان مردي قرار دارد كه بهام �كمك تو فرستاده

وقتي كه زبير نزد عمـرو رسـيد ديـد كـه وي قلعـه       4.باشد و زبير در رأس اين مردان است مي
درنگ سوار اسب خود شد و گرد خندقي كه در  پس زبير بي. را محاصره كرده است بابليون

                                           
  .١/٦٣سري أعالم النبالء -١
  .١/٦٣اية و النهايةالبد -٢
  .٧/٢٦٠مهان -٣
  .٢٢٦-٢٠٨ص، ؛ قادة فتح الشام و مصر٦١ص، فتوح مصر و املغرب -٤
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. س افـراد خـود را در اطـراف خنـدق پراكنـده كـرد      اطراف قلعه زده شده بـود گشـت و سـپ   
در اينجا طاعون سرايت يافته : به زبير گفته شد. اين قلعه هفت ماه به درازا كشيده شد محاصره

   1.ايم ما براي پيكار و طاعون آمده: زبير گفت. است
كـنم،   من خود را فداي راه خدا مـي : فتح مصر براي عمرو به درازا كشيد، پس زبير گفت

پس پلكانهـايي را از ناحيـه   . دان اميد كه خداوند بدين وسيله فتح را نصيب مسلمانان گرداندب
سوق الحمام به ديوار قلعه نصب كرد و به افراد خود دستور داد كه چون صداي تكبير وي را 

ديري نپاييد كه زبير به باالي قلعه رفـت  . شنيدند همگي جواب او را بدهند و دنبال وي بروند
پس مسلمانان به سـوي  . دهد و با خود شمشيري دارد اد ديدند كه وي دارد تكبير سر ميو افر

. ترسيد كه نردبانها شكسـته شـوند   عمرو آنان را نهي كرد، زيرا مي حتينردبانها هجوم بردند، 
اند عقب نشستند و بدين صورت درهاي قلعه  وقتي كه روميان ديدند اعراب بر قلعه پيروز شده

. روي مسلمانان گشوده شـد و بـا فـتح آن نبـرد سـخت فـتح مصـر بـه پايـان رسـيد          بابليون بر 
  2.سبب اصلي پيروزي مسلمانان بر مقوقس شد � شجاعت نادر زبير

  غيرت زبير بن عوام -8
وقتي كه زبير بن عوام با من ازدواج كرد : از اسماء دختر ابوبكر صديق روايت است كه گفت

دادم  من به اسب وي علف مـي : گويد أسماء مي. نداشتغير از اسبش مال و مملوك ديگري 
را  -يا چيزهـاي ديگـر   -كردم و هسته خرما دادم و به آن اسب رسيدگي مي و هزينه آن را مي

دوختم و نان براي  دادم و چرمهايش را مي كردم و به آن علف و آب مي براي شترش خرد مي
ه همين دليل زناني از انصار كه زناني صادق تواستم نان بپزم ب پختم، اما من به خوبي نمي او مي

ها را از زمين زبير كـه رسـول خـدا بـه      من هسته: گويد اسماء مي. پختند بودند براي من نان مي
أسـماء  . آوردم اي دو سوم فرسخي از مدينه داشت بر باالي سـر مـي   وي بخشيده بود و فاصله

و  �در راه به رسـول خـدا  . ر من بودها باالي س�روزي من به همان جا رفتم و هسته: گويد مي
را بـر  » أخ أخ«ايشان براي من دعا كردند و سپس كلمـات  . چند نفر از اصحاب ايشان رسيدم

اما من شرم كردم از اينكه همراه . زبان آوردند تا شتر بخوابد و من پشت سر ايشان سوار شوم
تـرين مـردم    زبيـر از بـاغيرت  : گويد أسماء مي. ياد زبير و غيرت او افتادم با مردان راه بروم و به

                                           
  .١/٥٥سري أعالم النبالء -١
  .٢٢٧-٢٠٩ص، قادة فتح الشام و مصر -٢



 785      جمل جنگ از شيپ يدادهايرو  
 

سـپس مـن   . رسول خدا پي برد كه من شرم دارم، پس به راه خود رفتنـد : گويد أسماء مي. بود
در راه به رسول خدا رسيدم كه همراه با چند نفـر از اصـحاب خـويش    : نزد زبير رفتم و گفتم

واباند تا من بر تـرك  ايشان شتر خود را خ. بودند و من مقداري هسته بر باالي سر خود داشتم
بـه خـدا قسـم    : پس زبير گفـت . دانستم ايشان سوار شوم، اما من شرم كردم و غيرت تو را مي

تـر از ايـن اسـت كـه بـر       اي براي من سـخت  ها را بر باالي سر خود حمل كرده اينكه تو هسته
نكه اين وضعيت من همين طور ادامه داشت تا اي: گويد أسماء مي. شدي ترك ايشان سوار مي

برايم فرستاد و او به جاي من به اسب رسيدگي كرد، ابوبكر با ايـن كـار خـود     ابوبكر خادمي 
  1.انگار كه مرا از بردگي آزاد ساخته بود

  كند زبير فرزندان خود را به نام شهداي صحابه نامگذاري مي -9
. ود نهـاد زبير به خاطر عالقه زيادي كه به شهادت داشت نام صحابه شـهيد را بـر فرزنـدان خـ    

طلحه نام انبيا را بر فرزندان : زبير گفت: هشام بن عروه از پدرش روايت كرده است كه گفت
پيامبري نخواهد آمد، اما من  صكه بعد از محمد -و باور داشت -دانست نهاد و مي خود مي

را پس نام عبداهللا . گذارم تا كه شايد به شهادت برسند نام صحابه شهيد را بر فرزندان خود مي
از نام عبداهللا بن جحش و نام منذر را از منذر بن عمرو و نام عروه را از عروه بن مسعود و نـام  
حمزه را از نام حمزه بن عبدالمطلب و نام جعفر را از نام جعفر بن أبي طالب و نام مصـعب را  

لد بن سعيد از نام مصعب بن عمير و نام عبيده را از نام عبيده بن حارث و نام خالد را از نام خا
 -كـه در نبـرد يرمـوك بـه شـهادت رسـيد       -و نام عمرو را از نام عمرو بـن سـعيد بـن عـاص    

  2.برگزيد

  مخفي داشتن طاعات در نزد زبير -10
اي داشـته باشـد انجـام     هر كدام از شما توانست عمـل صـالح مخفيانـه   : گويد زبير بن عوام مي

  3.دهد
  
  
  

                                           
  .١/٢٨١؛ أصحاب الرسول٢/٦٩١حياة الصحابة -١
  .٣/١٠١؛ الطيقات٥٠٥ص، عهد اخللفاء الراشدين، تاريخ اسالم -٢
  .٣٩٢ص، ابن مبارک، لزهدا -٣
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  شعر حسان بن ثابت در مدح زبير  -11
گذشـت و ديـد كـه حسـان دارد بـراي آنـان شـعر         � بر مجلسي از اصحاب رسول خدازبير 

پس زبير با آنان نشسـت و سـپس   . خواند، اما آنان با شنيدن آن اشعار وي سر نشاط نبودند مي
 �وي اشـعار خـود را بـراي رسـول خـدا     . دهيـد  گـوش نمـي   »ابن فريعه«اشعار  چرا به: گفت

دادنـد و از آن   سپردند و پـاداش زيـادي بـه او مـي     گوش ميخواند و ايشان به نيكي به آن  مي
   :پس حسان در مدح زبير گفت. تافتند روي بر نمي

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــيب وهدي ــــــــــــــــــى عهــــــــــــــــــد الن   أقــــــــــــــــــام عل
  

  حواريـــــــــــــــــــــه والقـــــــــــــــــــــول بالفعـــــــــــــــــــــل يُعــــــــــــــــــــــدل  
  أقـــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــــى منهاجـــــــــــــــــــــــــه وطريقـــــــــــــــــــــــــه  

  
  يــــــــــــــــــــــوايل وىل احلــــــــــــــــــــــّق واحلــــــــــــــــــــــق أعــــــــــــــــــــــدلُ   

  هــــــــــــو الفــــــــــــارس املشــــــــــــهور والبطــــــــــــل الــــــــــــذي  
  

  ان يــــــــــــــــوم حمّجــــــــــــــــلُ يصــــــــــــــــول إذا مــــــــــــــــا كــــــــــــــــ  
  إذا كشــــــــفت عــــــــن ســــــــاقها احلــــــــرب َحّشــــــــها  

  
  بــــــــــــــــــــأبيض ســــــــــــــــــــباق إىل املــــــــــــــــــــوت يـُْرِقــــــــــــــــــــلُ   

ــــــــــــــــــــــــهُ    وإن امــــــــــــــــــــــــرؤ كانــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــفية أم  
  

  ومـــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــد يف بيتهـــــــــــــــــــــــــا َلُمؤتـــــــــــــــــــــــــلُ   
ــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول اهللا قُــــــــــــــــــرىب قريب   ل

  
   ١ومــــــــــــــن نصـــــــــــــــرة اإلســــــــــــــالم جمـــــــــــــــد مؤثـــــــــــــــلُ   

  فكــــــــــــــــــــــم كربــــــــــــــــــــــة ذب الــــــــــــــــــــــزبري بســــــــــــــــــــــيفه  
  

  فُيجــــــــــــــــزلعــــــــــــــــن املصــــــــــــــــطفى واهللا يعطــــــــــــــــى   
ـــــــــــــــــاؤك خـــــــــــــــــري مـــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــال معاشـــــــــــــــــر     ثن

  
ـــــــــــــــن اهلامشيـــــــــــــــة أفضـــــــــــــــل   ـــــــــــــــك يـــــــــــــــا اب   ٢وفعل

حضرت زبير حواري پيامبر بر راه و روش پيامبر بود و قولش همنوا و همگام بـا عملـش   «  
حضرت زبير بر روش و شيوه پيامبر با حاكم بر حق . شود قول به وسيله عمل تصحيح مي. بود

او همـان اسـب سـوار و    . تـر اسـت   ق عادالنـه از حـ  كرد و روشن است كه پيـروي  مواالت مي
شـود و هرگـاه جنـگ     ور مـي  گر بـه زنجيـر باشـد بـه دشـمنان حملـه      قهرماني است كه حتي ا

اي از مـرگ بـا شمشـير سـفيد و      سربگيرد و شروع شود اوست كه بدون هيچ تـرس و واهمـه  
ام باشـد  كسي كه مادرش صـفيه و پـدرش آن شـير خـدا، عـو     . شود درخشان وارد كارزار مي

او از لحاظ خويشاوندي جزو نزديكان پيامبر بود و در نصرت  .شايسته است كه بزرگوار باشد
حمـد و بزرگداشـت شـما اي زبيـر از كـردار      . و ياري اسالم افتخارات زياد و بزرگي داشـت 

                                           
  .١/٥٦سري أعالم النبالء -١
  .٥٧مهان -٢
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فيه هاشـمي، بهتـر و   تر و بهتر است و رفتـار و عمـل شـما اي فرزنـد صـ      مردان بسياري شايسته
  .»است شايسته تر

  سكرم و بزرگواري زبير بن عوام -12
: هفت نفر از صحابه به زبير وصـيت كردنـد از جملـه   : از عروه بن زبير روايت است كه گفت

كـرد و   اما زبير از اموال خود بـراي ورثـه آنـان خـرج مـي     . عثمان و ابن مسعود و عبدالرحمن
  1.نمود اموالشان را حفظ مي

او معاني واالي موجود در . ي كرم و بزرگواري و وفا استاين مثالي رفيع از مثالهاي واال
كند تا اين مفاهيم تا در ضميرهاي زنده و بيدار آشكار و هويدا باشد و در  درون را مجسم مي

گـاهي  . اين ضمير زنده تمام دارايي خود را در راه سـيادت ايـن مفـاهيم بـه كـار بگيـرد       نتيجه
شود، اما اينكه مثل چنـين   ار فتور و سستي ميكند و سپس دچ شخص يك يا دو بار نيكي مي

شده و اموال آنان را برايشـان حفـظ   دالور سخاوتمندي متكفل هزينه ورثه تعدادي از صحابه 
به شمار مي  اي از درجات پيشرفت اخالقي در نزد صحابه نمايد، در دنيا الگويي نادر و درجه

  2.رود

  بر ورود وي به بهشت شهادت رسول خدا مبني... وقت كوچ فرا رسيد -13
داليـل خـروج وي از جنـگ و    . در مرحله اول نبرد از ميدان نبرد خارج شد � زبير بن عوام

  :خواند وي در هنگام خروج از ميدان اين شعر را مي. ترك ميدان نبرد قبالً بيان شد
ــــــــــــــــيت أخشــــــــــــــــى عواقبهــــــــــــــــا   تَــــــــــــــــرُك األمــــــــــــــــور ال

  
ــــــــــــــــــــــدين   ــــــــــــــــــــــدنيا ويف ال   يف اهللا أحســــــــــــــــــــــن يف ال

ه خاطر رضاي خدا اموري را كه از عاقبت آنها خوف دارم تـرك نمـايم در   اينكه من ب«   
  .»دنيا و در دين بهتر است

  :به قولي ديگر وي اين شعر را خواند
  ولقـــــــــــــــد علمـــــــــــــــُت لـــــــــــــــو أن علمـــــــــــــــي نـــــــــــــــافعى

  وبعد 
  3أن احليـــــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــــــــن املمـــــــــــــــــــــــات قريــــــــــــــــــــــــب  

له كـه زنـدگي و مـرگ فاصـ     -اگر علمم براي من سودمند باشـد  -دانم من به تحقيق مي«  
  .»بسيار نزديكي با هم دارند

                                           
  .١٣١مهان -١
  .١٧/١٣١التاريخ االسالمی -٢
  .١/٦٠سري أعالم النبالء -٣
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عمرو بن جرموز و فضاله بن حابس و نفيع همراه  از ميدان خارج شد � بعد از اينكه زبير
اند كه آنان وقتي به زبير رسـيدند در قتـل    گفته. اي از اوباش بني تميم به دنبال او رفتند با عده

مـن  : ه وي رسيد و بـه زبيـر گفـت   عمرو بن جرموز ب: اند نيز گفته. زبير با هم همكاري نمودند
: گفـت  -ه نامش عطيه بـود ك -پس خادم زبير. نزديك بيا: زبير گفت. اي از شما دارم خواسته

پس عمرو نزديك او رفت و شروع بـه  . نزديك بيا: پس زبير گفت. سالحي داشت او با خود
. اسـت  وقـت نمـاز  : پـس زبيـر بـه وي گفـت    . آن هنگام وقت نماز بود. سخن گفتن با او كرد

پس زبير جلو رفت تا با آن دو نمـاز بخوانـد امـا عمـرو بـن      . وقت نماز است: عمرو هم گفت
عمـرو در جـايي بـه نـام وادي     : گويـد  قولي ديگر مي. اي به او زد و او را كشت جرموز ضربه

پـس عمـرو بـر او    . در آن هنگام زبير در گرماي شديد ظهر خوابيده بود. السباع به زبير رسيد
تر است و شعر عاتكه بنت زيد بن عمرو بن نفيل كه اين قول مشهور. و او را كشت برد هجوم

اين زن قبالً همسر عمـر بـن خطـاب بـود و     . باشد باشد گواه همين قول مي آخرين زن زبير مي
وي قبل از عمر زن عبـداهللا بـن ابـوبكر صـديق بـود كـه       . چون عمر به قتل رسيد وي بيوه شد

پس وقتي كه زبير به قتـل رسـيد ايـن زن در رثـاي     . ي بيوه شده بودعبداهللا هم كشته شده و و
  : وي قصيده نغزي را سرود و گفت

  غــــــــــــــــدَر ابــــــــــــــــُن جرمــــــــــــــــوز بفــــــــــــــــارس مــــــــــــــــة
  

ــــــــــــــــــــوَم اللقــــــــــــــــــــاء وكــــــــــــــــــــان غــــــــــــــــــــّر معــــــــــــــــــــرد     ي

  يــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــرو لــــــــــــــــــــو نبهتــــــــــــــــــــه لوجدتــــــــــــــــــــه   
  

  ال طائًشــــــــــــــــــا رعــــــــــــــــــَش اجلنــــــــــــــــــان وال اليــــــــــــــــــد  
ــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــَك أن ظفــــــــــــــــــــرَت مبثل ثكلتــــــــــــــــــــك أم  

  
ــــــــــــــــــديممــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــروح ويغت   ن بقــــــــــــــــــى ممــــــــــــــــــن ي

  كــــــــــــــــْم عمــــــــــــــــرة قــــــــــــــــد خاضــــــــــــــــها مل يثنــــــــــــــــه  
  

ـــــــــــن فقـــــــــــع العـــــــــــردد      ١عنهـــــــــــا طـــــــــــرادك يـــــــــــا اب

  
  واهللا ريب إن قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ملســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلًما

  
   ٢حلـــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــك عقوبـــــــــــــــــــــة املتعمـــــــــــــــــــــد  

اي عمـرو بـن   . ابن جرموز در روز كارزار از پشت به قهرمان با همت و شجاع خنجر زد«   
كردي او را با استقامت و پايدار  ت زبير را آگاه مياگر در هنگام حمله كردن و خيان ،جرموز

مادرت داغت ببيند كه مردي همچون زبير را از پـا درآوردي   ،اي عمرو. يافتي و قوي دل مي
 همچـو  او با چه جنگها و مصائبي رو به رو شـده اسـت كـه   . كه از ياران باقي مانده پيامبر بود

                                           
  .٧/٢٦١البداية و النهاية -١
  .مهان -٢
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 سوگند به پروردگارم حـال كـه  . و مقابله كندشمشير تو اي پليد زاده درشت خو نتوانست با ا
  .»خواهد شد تواي مجازات قتل عمد شامل  يك مسلمان را به قتل رسانده

وقتي كه عمرو بن جرموز او را به قتل رساند سرش را از بدن جدا كرد و آن را نـزد علـي   
ود و علي پس كسب اجازه نم. آورد بدست مي برد و گمان برد كه با ارائه آن منزلت و مقامي

شـنيدم كـه رسـول خـدا     : سپس علي گفـت . به قاتل فرزند صفيه مژده آتش جهنم بده: گفت
وقتي كه علـي شمشـير    1.»هر پيامبري حواري دارد و حواري من زبير بن عوام است«: فرمود

دفع  �اين شمشير براي مدت زيادي غم و محنت را از سيماي رسول خدا: زبير را ديد گفت
ابـن جرمـوز را از آمـدن نـزد      ،� اميرالمؤمنين علي: ت ديگري آمده استدر رواي 2.كرد مي

عمـرو  : شود گفته مي 3.قاتل فرزند صفيه را به آتش جهنم مژده بدهيد: خود منع كرد و گفت
وي هـم چنـان   : گويـد  قولي ديگر مـي . بن جرموز در زمان علي بن ابي طالب خودكشي كرد

. ق را بدست گرفت خود را از مصعب مخفي كردزنده بود و چون مصعب بن زبير امارت عرا
عمـرو بـن جرمـوز اينجاسـت و خـود را مخفـي كـرده اسـت، آيـا          : پس به مصعب گفته شـد 

به او بگوييد از مخفي گاه خود بيـرون آيـد، او   : خواهي از او انتقام بگيري؟ مصعب گفت مي
تر از آن است كـه  حقيرگيرم، زيرا او  را از او نميدر امان است، به خدا قسم من قصاص زبير 

  4.من او را با زبير برابر بدانم
از ابوهريره روايت است كه رسـول  . بودند كه زبير شهيد خواهد شد اعالم كرده � پيامبر

 ،اي حـراء : فرمـود  � خدا بر روي كوه حرا بود كه كوه به حركت و لرزه افتاد و رسول خدا
در آن هنگـام رسـول   . ي تـو قـرار نـدارد   صديق و شهيد كسي باالپيامبر، آرام باش، زيرا جز 

امــام نــووي  5.و ابــوبكر و عمــر و عثمــان و علــي و طلحــه و زبيــر بــر روي آن بودنــد �خــدا
اخبـار رسـول خـدا    : دارد، از جمله در اين حديث براي رسول خدا معجزاتي وجود: گويد مي

هادت رسيدند، زيـرا  شوند و همه آنان غير از رسول خدا به ش اين افراد شهيد مي مبني بر اينكه
عمر، عثمان، علي، طلحه و زبير مظلومانه به شهادت رسـيدند، چـه قتـل عمـر، علـي و عثمـان       
امري مشهور است و زبير هم در وادي السباع در نزديكي بصره و در حالي كه جنگ را ترك 

                                           
  .٢/٩٢٠فضائل الصحابة  -١
  .٧/٢٦١البداية و النهاية -٢
  .١٦٤ص، عبداحلميد، لیسند آن حسن است؛ خالفة ع٣/١٠٥طبقات ابن سعد -٣
  .٧/٢٦١البداية و النهاية -٤
  .٢٤١٧مشاره، صحيح مسلم -٥
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طلحه نيز صف جنگ را ترك كرده بود و از مردم كنـاره  . گشت كشته شد كرده بود و برمي
ته بود كه تيري ناشناس به وي اصـابت كـرد و او را كشـت و ثابـت شـده كـه هـر كـس         گرف

يا چيـزي بيشـتر از     من پانصد نفر از صحابه: گويد شعبي مي 1.مظلومانه كشته شود شهيد است
ذهبي . علي، عثمان، طلحه و زبير در بهشت هستند: گفتند آن را مالقات كردم و همه آنان مي

ز جمله عشره مبشره و از افراد حاضر در نبرد بدر و بيعت رضوان هسـتند  زيرا آنان ا: گويد مي
باشند كه خداي متعال اعالم نموده كه از آنان راضي اسـت و آنـان    و از پيشتازان به اسالم مي
اين چهار نفر كشته شدند و شـهادت   اين دليل كه هم چنين به. باشند هم از خداوند خشنود مي

اين چهار نفر را به قتل رساندند  آنان بوده و نسبت به كساني كه پس ما محب. روزي آنان شد
   2.بغض و خشم داريم

  در هنگام مرگ به اداي بدهي و دين خود  �اشتياق زبير -14
زبير در روز نبرد جمل در مـورد بـدهي خـود    : روايت است كه گفت باز عبداهللا بن زبير

ي از بـدهي مـن نـاتوان بـودي از     اگـر در مـورد پرداخـت مقـدار    : به من وصيت كرد و گفت
پـدر جـان،   : چيست، پس گفـتم » مواليم«دانستم منظورش از  به خدا نمي. مواليم كمك بگير

هرگـاه در غـم پرداخـت بـدهيش گيـر      : گويـد  عبـداهللا مـي  . اهللا: موالي شـما كيسـت؟ گفـت   
. كرد ا ميآن را به جاي زبير ادا كن و خداوند هم آن را اد ،اي موالي زبير: گفتم كردم مي مي

آوردنـد و   بدهي اي كه بر عهده زبير قرار داشت اين بود كه مردم اموال خود را نزد زبير مـي 
خير، آن را نزد من به امانت نگذار، بلكه مـن آن را بـه   : گفت گذاشتند و زبير مي به امانت مي

 گيرم تا اگـر از بـين رفـت مـن در مقابـل آن ضـامن باشـم، زيـرا مـن          عنوان قرض از شما مي
  وقتي كه زبير كشته شد جز زمينهايي دينـار و درهمـي  : گويد عبداهللا مي. ترسم از بين برود مي

پس فرزندان زبيـر  . پس آن زمينها را فروختم و بدهيش را با آن تصفيه كردم. از او باقي نماند
نم كـ  به خدا قسم آن را ميان شما تقسيم نمي: من گفتم. ميراثمان را ميان ما تقسيم كن: گفتند

هر كس طلبي نزد زبير دارد : تا اينكه به مدت چهار سال در موسم حج ميان مردم ندا در دهم
پـس  . داد زبير هر سال در موسم حج نـدا مـي   عبد اهللا بن پس. نزد ما بيايد تا طلب او را بدهيم

زبير چهار زن داشـت و بـه   . وقتي كه چهار سال سپري شد ميراث زبير را ميانشان تقسيم نمود

                                           
  .١٥/٢٧١شرح نووی بر صحيح مسلم -١
  .١/٦٢سري أعالم النبالء -٢
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جمع دارايي زبير پنجاه ميليـون  . كدام از زنان وي يك ميليون و دويست هزار درهم رسيد هر
شـود كـه همـه امـوال وي در هنگـام       قول بخاري حمل بر اين مي 1.و دويست هزار درهم بود

در  2.شـود  مرگ اين مقدار بود و شامل اضـافات آن در ايـن چهـار سـال قبـل از تقسـيم نمـي       
و خداوند زمينهايش را بعد از مرگ او بـا بركـت گردانـد و     3افتادماترك زبير بركت زيادي 

در ايـن مـاجرا   . با فروش آن بدهي خود را صاف كرد و مقـدار زيـادي از آن هـم بـاقي مانـد     
  :درسها و عبرتهايي وجود دارد

  قول زبير به پسرش -الف
اين . گيرپسرم اگر در مورد پرداخت مقداري از بدهي من ناتوان بودي از مواليم كمك ب

مثالي از مثالهاي يقين راسخ و ايمان قوي است كه توكل صادقانه بر خداوند و پناه بردن به او 
پـس مـؤمن   . در برطرف كردن نيازها و از بين بردن غم و محنتها هم مترتب بر آن شده اسـت 

چون در تنگنا و محنتي قـرار گيـرد   واقعي اعتقاد راسخ دارد كه همه چيز بدست خدا است و 
كند تصور وجود خدا و سلطه او بـر همـه چيـز اسـت و      ولين چيزي كه به ذهن او خطور ميا

خداي متعال  ي دهند در قبضه مخلوقات كه در اين مشكل او جانب ديگر قضيه را تشكيل مي
 بـه همـين  . قرار دارند و قلبهايشان در دست خداست و به هرطرف كـه بخواهـد مـي گردانـد    

برد و براي رفع نياز و غم و محنت خود به او پناه برده و از  پناه مي قبل از هر چيز به آن ،دليل
كند كه خداونـد متعـال بـراي رسـيدن بـه       كند و سپس اقدام به انجام اسبابي مي او مسألت مي

ايـن امـور فقـط يـك سـري       نتايج مطلوب خلق كرده است، اما در عين حال معتقد اسـت كـه  
داوند متعال است و او بر اين قـادر اسـت كـه تـأثير     اسباب هستند و فاعل و تقديرگر اصلي خ

  4.اين اسباب را از آنها گرفته و در نتيجه به نتايج مطلوب خود منجر نشوند

  از ثروتمندان بود؟ سآيا زبير -ب
نص سابق بيان گر اين است كه زبير از مالداران و ثروتمندان معروف و مشهور نبود، بلكه 

ل و ديوني كه بر ذمه داشـت فكـر او را مشـغول كـرده و     وي احساس تنگدستي داشت و اموا
ترسيد كه زمينها و امالكش كفاف امـوالي را كـه بـر     و از اين مي ،برايش بسيار با اهميت بود

                                           
  .٣١٢٩مشاره، صحيح البخاری -١
  .١/٢٠٩شذرات الذهب -٢
  .٢/٤٦١ابن حجر، اإلصابة -٣
  .٢٠/٣٠٩مي سالالتاريخ اإل -٤
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هم چنين اين نص بيانگر اين است كه عبـداهللا بـن زبيـر هـم بـه ماننـد پـدرش        . ذمه دارد نكند
زبيـر بـه عبـداهللا    . شتر از داراييهـاي وي باشـد  كرد كه بدهيهاي زبير بي اعتقاد داشت و فكر مي

كند كه بدهيها چيزي از داراييهايمان را براي ما باقي بگذارد؟ اما عبداهللا  آيا فكر مي: گويد مي
يابد و اگر چيزي غيـر از نظـر پـدرش را اعتقـاد داشـت در آن       جوابي براي سوال پدرش نمي

گفت كه پيش بيني و برداشت  اد و ميد وقت حساس و دشوار با اطمينان جواب پدرش را مي
بينيم كه عبداهللا بن زبير به صـورت   كند، اما مي زبير درست نيست و اموال كفاف بدهي را مي

كه زبير به او  گويد و هنگامي صريح در مورد برداشت خود در مورد كم بودن اموال سخن مي
: گويـد  عبداهللا بـه او مـي   اگر اموال كم بود در مورد جبران آن از مواليم كمك بگير، :گفت

مواليت چه كسي است؟ و در آن هنگام عبداهللا انتظار داشت كه از آن موالي مورد نظر زبير 
كند كه عبداهللا از دارايي  هيچ كسي ادعا نمي. در مورد پرداخت بدهيها كمك خواهد گرفت

نج سـال  و امالك پدرش اطالع و شناخت نداشته است، زيرا در آن هنگـام عبـداهللا سـي و پـ    
داشت و كسي كه در چنين سن و سالي باشد شأن وي اين است كـه دسـتيار و مـددكار پـدر     

اينكـه  . خود بوده و به احوال و اموال او آگاه است، خصوصاً اينكه پسر بزرگ خانواده باشـد 
كند كه بدهيها چيزي از داراييهايمان را براي مـا بـاقي    آيا فكر مي«: زبير از عبداهللا سوال نمود

بر اين گواهي دارد كه عبداهللا از احوال و اموال پـدرش مطلـع بـوده اسـت و حتـي      » گذارد؟ب
هرگاه در غم پرداخـت  : گويد كند كه اداي بدهيها كار آساني نيست و مي عبداهللا تصريح مي

آن را به جاي زبير ادا كن و خداوند هـم آن   ،اي موالي زبير: گفتم كردم مي بدهيش گير مي
از جمله چيزهاي ديگري كه بر اين گواهي دارند كه زبير در شمار ثروتمندان  1.كرد را ادا مي

و افراد متمول نبوده و انتظار و توقع او در مورد تناسب اموال وي با بدهيها بجا بوده است اين 
رسـيد بـه وي    وقتي كـه بـه عبـداهللا بـن زبيـر مـي       -پسر عموي زبير -است كه حكيم بن حزام

بتوانيد اين بدهيها را پرداخت كنيد، اگـر نتوانسـتيد آنهـا را پرداخـت      كنم فكر نمي: گفت مي
دليل چهارم اين است كه عبداهللا بن جعفـر نـزد عبـداهللا بـن زبيـر       2.كنيد از من كمك بگيريد

اگر بخواهيـد آن  : گويد و به او مي -صد هزار درهم نزد زبير طلب داشت زيرا چهار -آيد مي
اگـر  : عبداهللا بـن جعفـر گفـت   . خير: بن زبير در جواب وي گفت عبداهللا .گيرم را از شما نمي

                                           
  .٣١٢٩مشاره، صحيح البخاری -١
  .مهان -٢
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و اگر دست آخر چيزي باقي ماند با آن قـرض مـرا ادا   (خواهيد قرض مرا به آخر بيندازيد  مي
  1).كنيد

اين شهادت دو نفر از بزرگان صحابه بر اين است كه داراييهاي زبيـر كفـاف بـدهي او را    
هم چنين اين دو نفر از كساني بودند . به كمك نياز داردكنند كه او  كند و چنين فكر مي نمي

يكـي از    شناختند و به احوال و وضعيت او آگاه بودند، چه كه با زبير رابطه داشتند و او را مي
جعفر پسر خاله او بـود، زيـرا مـادر    آنان حكيم بن حزام پسر عموي زبير و ديگري عبداهللا بن 

سول خدا بود و عبداهللا با زبيـر بـده بسـتان و سـر و سـرّ      زبير، صفيه دختر عبدالمطلب و عمه ر
   .زيادي داشت

اين چهار دليل كه شكي در آنها وجود ندارد بيانگر اين امر هستند كه زبير فردي ثروتمند 
نيازي زبير و بردگان و اسـبهاي او سـخنان زيـادي     ا با اين وجود در مورد ثروت و بيام 2.نبود

منابع آمده است كه وي هزار برده داشت و اين بردگان هر روز در برخي از . شائع شده است
شد، بلكـه وي همـه    دادند، اما حتي يك درهم از آنها هم وارد خانه زبير نمي به وي خراج مي
امـا مستشـرق مشـهور، ويـل دورانـت، هـزار را ده هـزار بيـان داشـته و           3.داد آنها را صدقه مي

و بالطبع اين مستشرق  ؛4زار اسب نيز به آن افزوده استزبير ده هزار برده داشته و ه: گويد مي
اما  5.داده است حذف كرده است باهوش اين خبر را كه زبير خراج بردگان خود را صدقه مي

وقتـي  : اين خبر در مقابل خبر بخاري ايستادگي ندارد، زيرا در آن آمـده اسـت   بايد گفت كه
يكـي از آنهـا در    چند قطعه زمين كه: داشتن كه زبير كشته شد جز اين موارد دينار و درهمي

غابه در اطراف مدينه بود، يازده خانه در مدينه، دو خانه در بصره، يك خانه در كوفه و يـك  
اين روايت واضح و روشن است زيرا به شيوه حصـر، داراييهـاي زبيـر را بيـان      6.خانه در مصر

داهللا در مـورد بـدهيها و نحـوه اداي    كند كه عب كرده است و اين موارد را در اين مقام بيان مي
داشـت، در ايـن روايـت ذكـر      آن دچار غم و محنت و تنگنا بود، پس اگر زبير هزار برده مي

داشت، زيرا آيا هزار برده در كمترين تخمين دو هـزار   شد و بهاي آنها ارزش و قيمتي مي مي

                                           
  .مهان -١
  .٩ص، عبدالعظيم ديب، الثروة و الثورة، الزبري بن العوام -٢
  .در سند آن ضعف وجود دارد. ١/٢٢٧سري السلف الصاحلني -٣
  .١١ص، عبدالعظيم ديب، الثروة و الثورة، الزبري بن العوام -٤
  .١٣مهان -٥
  .٣١٢٩مشاره، صحيح البخاری -٦
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اين  البته. كرد را ادا مي ها غالب بدهي زبير و در اين صورت ارزش برده 1! درهم ارزش ندارد؟
به فرض اين است كه بردگان زبير را هزار نفر بدانيم، اما اگر سخن موهـوم ويـل دورانـت را    

باشـد،   بپذيريم كه وي ده هزار برده داشته است، معناي آن ابطال روايت بخاري از اساس مـي 
بـدهيهاي وي   بـراي اداي  -هـر قـدر هـم ارزان باشـد     -زيرا بهاي ده هزار برده و هـزار اسـب  

ين نداشـت كـه   ا كرد و ديگر زبير نيازي به كند و ورثه او را غرق ثروت زيادي مي كفايت مي
تـرين دل مشـغولي مـن بـدهيهايم اسـت و ديگـر از عبـداهللا سـوال          بـزرگ : به پسـرش بگويـد  

باقي بگذارد؟ و ديگر نيـازي نبـود    را كني كه بدهي من چيزي از اموالم آيا فكر مي: كرد نمي
اگر در مورد پرداخت مقـداري از بـدهي مـن نـاتوان بـودي از مـواليم       : ه او وصيت كندكه ب

  2.كمك بگير
سخن در مورد سيره زبير و طلحه و عمرو بن عاص و ابوموسي اشعري وام المؤمنين عائشه 
با اهداف اين كتاب تطابق دارد، از اين حيث كه سخن در مورد سيره اميرالمـؤمنين علـي بـن    

ها در بحـث از عصـر اميرالمـؤمنين علـي، از      باشد و اين شخصيت صر ايشان ميأبي طالب و ع
همچنـين چيزهـايي كـه در كتـب تـاريخ و ادب در مكـدر       . نقش محوري برخـوردار هسـتند  

پس بيـان سـيره و   . شود هاي داخلي مطرح مي ساختن اين افراد بيان شده است در بحث از فتنه
خواننده حقيقت اين شخصيتها را بشناسـد و تحـت   اخالق و صفات آنان بر ما واجب است تا 

انـد و نگـاه    تأثير روايات ضعيف و داستانهاي جعلي اي كه مورخـان شـيعي و رافضـي نوشـته    
بنابراين سـخن در مـورد   . اين شخصيتهاي بزرگ را مكدر گردانده است، قرار نگيرند مردم به

اميرالمـؤمنين علـي نقـش     سيره زبير يا ديگر بزرگـان صـحابه كـه در حـوادث و وقـائع زمـان      
اند با اهداف مؤلف كه قصد رساندن آنها از خـالل بررسـي دوران خلفـاي راشـدين بـه       داشته

  .خواننده را دارد، هماهنگ است
  
  
  
  

                                           
  .١٤ص، عبدالعظيم ديب، الثورةوة و ، الثر الزبري بن العوام -١
  .٣١٢٩مشاره، صحيح البخاری -٢
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  و شهادت وي س بن عبيداهللا هسيره طلح :دوازدهم
ب بـن كعـ   ةداهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مريوي ابومحمد طلحه بن عب

رسـد و   مـي  �بن كعب به رسول خـدا   ةجد وي در مر 1.است بن لؤي بن غالب قريشي تيمي
   2.باشد پدران مابين آنان مساوي مي رسد و تعداد در تيم بن مره جد وي به ابوبكر صديق مي

مـادر   3.اسـت  زني از اهالي يمن و خواهر عـالء بـن حضـرمي    بنت حضرمي  صعبةمادرش 
طلحـه   4.شد و به شرف هجـرت دسـت يافـت    � حاب رسول خداطلحه اسالم آورد و از اص

يكي از عشره مبشره و يكي از هشت نفري است كه پيشـتاز بـه اسـالم شـدند و يكـي از پـنج        
مسـلمان شـدند و يكـي از اعضـاي شـش نفـره        � باشد كه به وسيله ابوبكر صـديق  نفري مي

  5.شوراي خالفت است

  ابتال و هجرت طلحه، مسلمان شدن -1
اش  نجـا راهبـي بـود كـه در صـومعه     در آ. بـه بـازار بصـري رفـتم    : گويـد  بن عبيداهللا ميطلحه 

: از حاضران اينجا بپرسيد كه كسي از اهالي حرم اينجا حضـور دارد؟ طلحـه گفـت   : گفت مي
أحمـد  : آيا أحمد ظهور كرده اسـت؟ گفـتم  : پس آن راهب گفت. آري، من اهل حرم هستم

ن ظهـور  اين مـاهي اسـت كـه او در آ   . بن عبدالمطلب أحمد بن عبداهللا: كيست؟ راهب گفت
او از حـرم مبعـوث شـده و بـه سـرزميني      . او آخرين پيامبر است ،)شود يا مبعوث مي(كند  مي

. كنـد  داراي نخل و سرزميني با سنگهاي سياه و سوراخ سوراخ و با خاكي شور مهاجرت مـي 
ت در قلبم نشست و من فـوراً از  آنچه كه او گف: گويد طلحه مي. پس حتماً تو سوي او بشتاب

آري، محمـد بـن   : اي روي داده اسـت؟ گفتنـد   آيا واقعه: آنجا رفتم و به مكه برگشتم و گفتم
نـزد  : گويـد  طلحـه مـي  . عبداهللا أمين خود را پيامبر خوانده و ابن أبي قحافه تابع او شـده اسـت  

س نـزد او بـرو و از او   پـ . آري: اي؟ گفـت  آيا از اين مرد تبعيـت كـرده  : ابوبكر رفتم و گفتم
طلحه سخن آن راهب را بـه ابـوبكر   . كند تبعيت كن، زيرا او مردم را به حق و خير دعوت مي

رفتنـد و طلحـه اسـالم     � پس ابوبكر و طلحه به اتفاق خارج شدند و نزد رسـول خـدا  . گفت
رسـاند و رسـول خـدا از ايـن موضـوع       � آورد و سخن آن راهـب را بـه سـمع رسـول خـدا     

                                           
  .٢/٢١٠ابن عبدالرب علی حاشية اإلصابة، ؛ اإلستيعاب٢/٢٢٠اإلصابة -١
  .٧/٨٢فتح الباری -٢
  .٢/٢٢٠اإلصابة -٣
  .٧/٨٢؛ فتح الباری٤/٣٣٧مهان -٤
  .١/٢٢٨؛ عقيدة أهل السنة فی الصحابة٣/٣٦٩حاکم، املستدرک -٥
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وقتي كه ابوبكر و طلحه بن عبيداهللا اسالم آوردند نوفل بن خويلـد بـن عدويـة    . شدخوشحال 
نوفـل شـير   . آن دو را گرفت و با طنابي محكم بست و بنـي تـيم از آن دو طرفـداري نكردنـد    

  1.اند ناميده» قرينين«شد و به همين دليل ابوبكر و طلحه را  قريش ناميده مي
شركان و حتي از جانـب اقـوام بسـيار نزديـك خـود      طلحه به خاطر ايمان خود از جانب م

آزار زيادي را متحمل شد، اما وي هم چنان اين آزار و اذيتها را تحمل كرد تا اينكه خداونـد  
در راه هجرت به مدينه بود، در راه طلحه كه همـراه   � وقتي كه رسول خدا. اذن هجرت داد

 �لباسي به رسول خـدا لباسهاي شامي ايشان رسيد و از  گشت به با يك كاروان از شام بازمي
طلحـه   بعـد ازآن، . داد و سپس طلحه به مكه رفت تا از تجارت خود فارغ گشت � و ابوبكر

وقتـي كـه    2.پس طلحه از اولين گـروه مهـاجران اسـت   . خانواده ابوبكر را با خود به مدينه برد
بنـا بـه    3.دري بسـت ميان او و ابوايوب انصـاري پيمـان بـرا    � طلحه به مدينه رفت رسول خدا

قولي ديگر به هنگام بستن پيمان برادري ميـان مهـاجر و انصـار، ميـان او و كعـب بـن مالـك        
  4.انصاري پيمان برادري بست

  در غزوه بدر -2
مكلف شده بود تا در مـورد كـاروان قـريش كسـب خبـر نمايـد در آن        � طلحه بن عبيداهللا

پيـامبر  . ن از شام بـه نـزد قريشـيان بـود    منتظر رسيدن كاروان مشركا � موقعي كه رسول خدا
آن دو رفتند و به حوراء رسيدند و . طلحه و سعيد بن زيد را فرستاد تا براي ايشان خبر بياورند

بعـد از ايـن   . همچنان در آنجا اقامت كردند تا اينكه كاروان عبور كرد و به ساحل دريا رفـت 
مسـلمانان   � به مدينه رسيدند رسول خداوقتي كه آنان . آن دو اخبار را به مدينه برگرداندند

رسـيدند و  نپس آنان شتافتند تا به سپاه ملحق شـوند، آن دو بـه نبـرد    . را به غزاي بدر برده بود
  5.به مانند جنگجويان و اجري به مانند مجاهدان را براي آنان تعيين كرد  رسول خدا سهمي

  

                                           
  .٧/٢٥٨ة و النهايةالبداي -١
  .٢٢٥ص، مهان؛ فرسان من عصر النبوة -٢
  .٧/٢٥٨البداية و النهاية -٣
  .ابن عبدالرب، ستيعاب؛ اال٢٢٥، صفرسان من عصر النبوة -٤
  .٤١٨٨، ؛ اإلستيعاب٣/٣٦٩حاکم، املستدرک -٥
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  بهشت بر طلحه واجب شد، در غزوه أحد -3
نشـيني كردنـد    وز جنگ أحد وقتي كـه مسـلمانان عقـب   در ر: است كه گفت از جابر روايت

ايشان رسـيدند،   مشركان به. اي همراه با دوازده نفر از جمله طلحه بود در گوشه � رسول خدا
فعـالً  : پيامبر فرمود. من: رود؟ طلحه گفت چه كسي به مصاف اين مردم مي: پس پيامبر فرمود

. من بروم؟ پس او رفـت و جنگيـد و بـه شـهادت رسـيد     : پس مردي از انصار گفت. صبر كن
چه كسي به مصاف ايـن  : آيند، پس فرمود سپس رسول خدا نگاه كرد و ديد كه مشركان مي

. مـن : پس مـردي از انصـار گفـت   . فعالً صبر كن: پيامبر فرمود. من: رود؟ طلحه گفت قوم مي
يافت تـا   عيت به همين شكل ادامهپس وض. پس او جنگيد و به قتل رسيد. تو برو: پيامبر فرمود

چه كسي به مصاف اين : پس پيامبر فرمود. باقي ماند � اينكه فقط طلحه در كنار رسول خدا
اندازه آن يازده نفر جنگيد تـا اينكـه انگشـتانش     پس طلحه به. من: رود؟ طلحه گفت مردم مي

ئـك در حـالي كـه    مال» بسم اهللا« :گفتي اگر مي: پس رسول خدا فرمود. آخ: قطع شد و گفت
امام احمد  1.سپس خداوند مشركان را دفع كرد. بردند كردند تو را باال مي مردم به تو نگاه مي
ديدي كـه در   در حالي كه در دنيا زنده هستي مي» بسم اهللا« :گفتي اگر مي: روايت كرده است

را ديـدم  طلحـه  : از قيس بن حازم روايت است كـه گفـت   2.شد اي بنا مي بهشت براي تو خانه
محافظت كرده بـود شـل شـده     � كه دستش به خاطر اينكه با آن در نبرد أحد از رسول خدا

زخم برداشت و و انگشت سبابه و انگشت كنـاري آن وي   35يا  39طلحه در اين نبرد  3.است
يـاد نبـرد    وقتي كه ابوبكر بـه : روايت كرده كه گفت لابوداود طيالسي از عائشه 4.شل شد
از عائشه وام اسحاق دختـران طلحـه    5.آن روز، كامالً از آن طلحه بود: گفت ميافتاد  أحد مي

پدر ما در روز نبرد أحد بيست و چهار زخـم برداشـت يكـي از آنهـا     : روايت است كه گفتند
و چهار گوش بود و رگش قطع شد و انگشتانش شـل شـد،   بود كه بر سرش وارد شد   زخمي

وي در اثر اين زخمها بيهوش شد و رسول خدا او را بـه  . اما سائر زخمها بر بدنش وارد گشت
كرد و با مشـركان   رسيد از او دفاع مي يكي از مشركان به وي مي عقب بر مي گرداند و هرگاه

                                           
  . حديث در مهه طرق روايت خود حسن است. ٢١٧١مشاره، السلسلة الصحيحة -١
  .سند آن صحيح است. ١٢٩٤مشاره، ابةفضائل الصح -٢
  .٤٠٦٣مشاره، فتح الباری -٣
  .١/٢٦٤؛ أصحاب الرسول٧/٣٦١مهان -٤
  .٧/٣٦١فتح الباری -٥
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: در مورد وي فرمود �دليل رسول خدا به همين 1.جنگيد تا اينكه او را به كناره دره رساند مي
   2.كرد بهشت براي او واجب شد به خاطر اين كاري كه طلحه براي رسول خدا

  رود شهيدي كه بر روي زمين راه مي -4
بر روي كوه حرا بود كه كوه به حركت و لرزه  � روايت است كه رسول خدا �از ابوهريره

صـديق و شـهيد كسـي    ش، زيرا جز يـك پيـامبر،   آرام با ،اي حراء: افتاد و رسول خدا فرمود
ل خدا، ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير و سـعد  در آن هنگام رسو. باالي تو قرار ندارد

وقتي كه طلحه از پيامبر شنيد كه شهيد خواهد شد همـواره   3.بن أبي وقاص بر روي آن بودند
و به همين دليل در همه غـزوات جـز    ،گشت در جاهايي كه مظنه شهادت بود به دنبال آن مي

به  �در مأموريتي بود كه رسول خداعلت عدم حضور وي در نبرد ب 4.غزوه بدر حضور يافت
  . وي واگذار نمود و بيان شد

هر كس دوست دارد شهيدي را نگـاه كنـد كـه بـر     : در مورد طلحه فرمود � رسول خدا
  5.رود به طلحه بن عبيداهللا نگاه كند روي زمين راه مي

  برخي از مؤمنان به وعده خود با خدا وفا كردند -5
از پدرشان روايت است كه اصحاب رسـول خـدا بـه فـردي     از موسي و عيسي فرزندان طلحه 

   :-كه در آيه  ﴾��M�L�K﴿گفتند كه از رسول خدا سوال كند منظور از  نشين باديه
�m�S�R�QP�O�N�M�L�K�J�IH�G�F�E�D�C�B�A
�U�Tl ٢٣: األحزاب   

برخي . ندا اند در پيماني كه با او بسته در ميان مؤمنان مرداني هستند كه با خدا راست بوده «
تـا كـي   (و برخي نيـز در انتظارنـد   ) اند و شربت شهادت سركشيده(اند  پيمان خود را بسر برده

آنـان هـيچ گونـه تغييـر و      ).گردد و جان را به جان آفرين تسليم خواهند كـرد  توفيق رفيق مي

                                           
  .١/٣٢سري أعالم النبالء -١
  .٢٥٤٠مشاره، البانی، صحيح اجلامع -٢
  .٢٤١٧مشاره، صحيح مسلم -٣
  .١/٢٦٠أصحاب الرسول -٤
  .صحيح دانسته است ٥٩٦٢را در صحيح اجلامع مشارهلبانی آن آ. به روايت ترمذی و حاکم -٥
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باشـد، زيـرا صـحابه بـه      آمده است چـه كسـاني مـي    - »اند تبديلي در عهد و پيمان خود نداده
قائل بودنـد جـرأت پرسـيدن ايـن سـوال را از       � كه براي رسول خدا طر احترام و تعظيميخا

سؤال كرد و رسـول خـدا از    � پس آن فرد بدوي در اين مورد از رسول خدا. ايشان نداشتند
سپس . جواب او را نداد � سپس آن فرد از ايشان سوال كرد و رسول خدا. او روي برگرداند

سي سبز بر تن داشتم بر در مسجد رسيدم و چون رسول خدا مرا ديد كه لبا -يعني طلحه -من
اي : سوال داشت كجاست؟ آن فرد بدوي گفت ﴾��M�L�K﴿كسي كه در مورد : فرمود

 كـه  اين از جمله كسـاني اسـت  : فرمود )اشاره به طلحه نموده( � پيامبر. من بودم ،رسول خدا
   1.)اند هو شربت شهادت سركشيد(اند  پيمان خود را بسر برده

  وي نسبت به آنان گمان نيكويدفاع طلحه از برادرانش و  -6
كني اين  فكر مي: مردي نزد طلحه آمد و گفت: از مالك بن أبي عامر روايت است كه گفت

باشـد؟ از او چيزهـايي را   در مورد احاديث رسـول خـدا دانـاتر از شـما      -ابوهريره -فرد يمني
اينكه او از رسول خدا چيزهايي را شنيده باشد كه : گفت طلحه. شنويم شنويم كه از ما نمي مي

و صـبح و شـب نـزد     ما نشنيده باشيم من در آن شكي ندارم، زيرا مـا خانـه و دارايـي داشـتيم    
بود و دارايي نداشت و بر در خانه رسول  يمسكين -ابوهريره -او  رفتيم، اما مي � رسول خدا

چيزهـايي را شـنيده كـه مـا      � رسول خدا پس شك ندارم كه او از. كرد زندگي مي � خدا
يابي كه چيـزي را بـه دروغ بـه رسـول      آيا كسي را كه خيري در او سراغ برود مي. ايم نشنيده

  2خدا نسبت بدهد؟
  .هاي مفيدي در دفاع از علما و فقهاي صالح وجود دارد در اين ماجرا درس

  انفاق طلحه در راه خدا -7
ام كه بيشتر از  من همراه طلحه بودم و كسي را نديده: فتاز قبيصه بن جابر روايت است كه گ

از موسـي از پـدرش طلحـه     3.وي بدون اينكه از وي درخواست بشود اموال زيادي را ببخشـد 
امـا آن  . دست طلحه رسيد روايت است كه مالي به مقدار هفتصد هزار درهم از حضرموت به

خوابد و چنـين مـالي در    ردي كه ميف: پس گفت. توانست بخوابد قرار بود و نمي شب وي بي

                                           
  .سند آن حسن است. ٣٧٤٢مشاره، ترمذی -١
  .سند آن حسن است. ١/٣٧سري أعالم النبالء -٢
  .١/٣٠؛ سري أعالم النبالء١/٨٨احللية -٣
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تو كجا و برخـي  : تواند به پروردگار خود داشته باشد؟ زن طلحه گفت خانه دارد چه ظني مي
بيـاور و آن را   -كاسـه بـزرگ   -و قصـاع  -جـام  -وقتي كه صبح شد جفان! از دوستانت كجا

ي ام زن و. تو زني موفـق و دختـر مـردي موفـق هسـتي     : پس طلحه به زنش گفت. تقسيم كن
پس چون صبح فرا رسـيد جفـاني را خواسـت و آن امـوال را     . كلثوم دختر ابوبكر صديق بود

زن طلحـه بـه وي   . ميان مهاجر و انصار تقسيم كرد و مقدار يك جام را هم براي علي فرسـتاد 
اي؟  پس تا حاال كجا بوده: اي ابو محمد، آيا ما از اين مال نصيبي نداريم؟ طلحه گفت: گفت

اي باقي مانـده بـود كـه در آن قريـب      تنها كيسه: گويد زن طلحه مي. مانده براي تو آنچه باقي
   1.هزار درهم قرار داشت

روزي نزد طلحه رفـتم امـا   : روايت است كه گفت -زن طلحه -از سعدي بنت عوف مرية
شما را چه شده است؟ شايد چيـزي از زنـت   : پس به وي گفتم. ديدم كه خيلي سرحال نيست

خير، به خـدا قسـم تـو بهتـرين زنـي      : موجب ناراحتي شما شده است؟ طلحه گفت اي و ديده
چـه چيـزي   : گفتم. يك مسلمان دارد، مالي دارم كه موجب غمگيني من شده است هستي كه

قومم را فراخوان و اين مال  ،اي غالم: طلحه گفت. كند؟ آن را به قومت بده تو را غمگين مي
من از خزانه دار سوال كردم كه چقدر بـه آنـان   : گويد مي سعدي. را در ميان آنان تقسيم كن

  2.صد هزار درهم چهار: داده است و وي گفت
از حسن بصري روايت است كه طلحه بن عبيد اهللا زميني متعلق به خود را به هفتصد هزار 
درهم فروخت، اما شب از خوف آن مال مضطرب بود و چون صبح كـرد آن را ميـان مـردم    

  3.تقسيم كرد
فردي بدوي نزد طلحه آمـد تـا از او كمـك مـالي     : ز علي بن زيد روايت است كه گفتا

اين خويشاونديي است كـه  : طلحه گفت .را خويشاوند طلحه معرفي نمود مسألت كند و خود
من زمينـي دارم كـه عثمـان    . قبل از تو كسي به وسيله آن از من چيزي را مسألت نكرده است

اين زمين مال تو باشد و اگر خواسـتي آن را بـه عثمـان    . من دادآن را به سيصد هزار درهم به 
پس . خواهم من بهاي آن را مي ،آري: فرد بدوي گفت. پردازم دهم و پول آن را به تو مي مي

كرد  بود طلحه به او كمك مي تيم نيازمند و عيالوار مي هر كس از بني. ي دادطلحه آن را به و

                                           
  .٣١-١/٣٠سري أعالم النبالء -١
  .ويان آن ثقه هستندطربانی آن را روايت کرده و را: گويد می هيثمی. ٩/١٤٨جممع الزوائد -٢
  .١/٣٢سري أعالم النبالء -٣
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ــراي ام المــؤمنين عائشــه   وي هــر. نمــود و قرضــش را پرداخــت مــي ســال ده هــزار درهــم ب
بـه خـاطر عطاهـا و     2.بـود  طلحـة الخيـر و طلحـة الفيـاض و طلحـة الجـود      وي  1.فرستاد مي

حـاكم از موسـي بـن    . او را فيـاض ناميـد   � هاي زياد طلحه در امور خير، رسول خدا بخشش
ود و چاهي حفر كـرد  شتراني را قرباني نم 3طلحه روايت كرده كه طلحه در روز نبرد ذي قرد

بـه همـين دليـل او     x»يـا طلحـة الفيـاض«: پس رسول خدا فرمـود . و به آنان غذا و نوشيدني داد
  4.طلحه الفياض ناميده شد

  ساز سخنان زيباي طلحه -8
  5.كمترين عيب مرد اين است كه در خانه بنشيند

  6.كند كند و نيكي به خادم دشمنان را خاموش مي لباس نعمت را آشكار مي
طلحه آراء ثاقب و صحيحي در ميان مـردم دارد، او در مـورد صـله رحـم بـا افـراد بخيـل        

  7.داد كرد و در مورد امور جنگي با افراد ترسو مشورت انجام نمي مشورت نمي

  سشهادت طلحه بن عبيداهللا -9
وقتي كه طلحه در نبرد جمل حضور يافت و علي با وي ديدار كرد و او را موعظه نمـود، وي  

ناگاه تيري ناشناس به ران و به قولي به گـردن وي اصـابت   يكي از صفهاي عقب رفت كه   به
كرد و باالي زانوي وي را به پهلوي اسب دوخت و نزديك بود كـه او را از بـاالي اسـب بـر     

يكـي از مـوالي   . سوي من آئيـد  ،اي بندگان خدا: گفت در آن هنگام طلحه مي .زمين بيندازد
اي در آنجـا   را بر ترك خود سوار نمود و به بصره برد و طلحه در خانـه  طلحه به او رسيد و او

كه در ميدان نبـرد در ميـان    او در ميدان نبرد از دنيا رفت و علي هنگامي: اند گفته. وفات يافت

                                           
  .٣١مهان -١
  .٥٢٧ص، عهد اخللفاء الراشدين، تاريخ اإلسالم -٢
  .٤/٣٧النهاية. آبی در فاصله دو شبانه روزی مدينه که مابني مدينه و خيرب قرار دارد -٣
  .٧/٢٥٨البداية و النهاية -٤
. ١١/٢٠٣ا ختـــريج نکـــرده اســـت؛ خمتصـــر تـــاريخ دمشـــقامـــا آن ر ، ســـند حـــديث صـــحيح اســـت. ٣/٣٧٤املســـتدرک -٥

فائــده  معنـا و بــی ، ــرت از وارد شـدن در امــور بــیيـک کــار منظـور زبــري ايـن اســت کــه در کنجـی نشســنت و عــدم اهتمـام بــه
  .است

  .٢٣٧ص، فرسان من عصر النبوة -٦
  .مهان -٧
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و سـپس   1گشت او را ديد و شروع به پاك كردن خاك از سـيمايش كـرد   كشته شدگان مي
. اي گران است كه تو را در حالي ببينم كه بر زمين افتـاده اي ابومحمد، براي من بسيار : گفت

سپس بر او . برم زند به خدا شكايت مي از غم واندوهي كه در درون من موج مي: سپس گفت
  2.اي كاش من بيست سال قبل از اين مرده بودم: رحمت فرستاد و گفت

 �عـوف  از اهل بهشت است، زيرا ترمذي از عبـدالرحمن بـن   � شكي نيست كه طلحه
ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحـه، سـعد،   : فرمود � رسول خدا: روايت كرده است كه گفت

: گويـد  بعد از اين ترمـذي مـي  . سعيد، ابوعبيده، زبير و عبدالرحمن بن عوف در بهشت هستند
از پدرش از سعيد بن زيد از رسول خدا روايت شده  مثل اين حديث از عبدالرحمن بن حميد

  3.است
حديث منقبتي براي طلحه وجود دارد، زيرا رسول خدا در مورد وي شهادت داده در اين 

اين شهادتي بزرگ است كه متضـمن خبـر در مـورد سـعادت طلحـه و      . كه اهل بهشت است
  4.در دنيا و آخرت است او خوشبختي

  بعد از مرگش � حفظ جسد طلحه -10
داد، زيرا وقتي كـه بعـد از    را بعد از مرگش مورد محافظت قرار � خداي متعال جسد طلحه

گذشت سي سال قبر طلحه را باز كردند و جسد او را به مكاني ديگر منتقل ساختند ديدند كه 
هـاي صـورتش تغييـر     جسد وي تغيير نكرده و فقط چند تار موي ريشـش در يكـي از گوشـه   

مـردي نـزد عائشـه دختـر طلحـه آمـد و       : از مثني بن سعيد روايت است كه گفت. كرده است
به عائشه بگو محل قبر مرا تغيير دهد، زيرا : من طلحه را در خواب ديدم و به من گفت: گفت

پس عائشه همراه بـا خادمـان خـود رفـت و بـر روي قبـر او       . دهد رطوبت يا آب، مرا آزار مي
جـز چنـد تـار مـو از يكـي از      : گويـد  راوي مـي . بنايي ساخت و محـل قبـر او را تغييـر دادنـد    

چيزي از جسد او تغيير نيافته بود، اين در حالي است كه از  -يا سر او -ههاي ريش طلح گوشه
  .خداوند از طلحه و سائر صحابه راضي و خشنود باد 5.وفات او سي و چند سال گذشته بود

                                           
  .٧/٢٥٨البداية و النهاية -١
  .٥٢٨ص، عهد اخللفاء الراشدين، تاريخ اإلسالم -٢
  .حديث حسن است. ٤٦٤٩مشاره، ؛ ابوداود٣٧٥٧مشاره، ترمذی -٣
  .١/٢٩٣عقيدة أهل السنة -٤
  .١/٢٧٠أصحاب الرسول -٥
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 �طلحـه و زبيـر  ، علي، عليه كساني كه به عثمان �دعاي سعد بن أبي وقاص -11
  گويند ناسزا مي

. گفـت  ناسـزا مـي   � كه مردي به طلحه، زبير، عثمان و علـي از سعيد بن مسيب روايت است 
. به برادران من ناسزا مگو، اما آن مـرد نپـذيرفت  : پس سعد او را از اين كار نهي كرد و گفت

اگـر قـول او مـورد     ا،پروردگـار : پس سعد برخاست و دو ركعت نماز خواند و سـپس گفـت  
. شان بده و آن را مايه عبرت گرداناي به من ن خشم و غضب توست در مورد آن امروز نشانه

زد  پس آن مرد خارج شد و در اين هنگام شتري بزرگ رم كرده بود و از ميان مردم عبور مي
بر روي سنگ فرش محل عبور وي آن شتر به او برخـورد  . رفتند و مردم از جلوي او كنار مي

سـعيد بـن   . وبيد و كشتكرد و او را ميان سينه خود و سنگفرش خيابان قرار داد و بر زمين ك
بـر تـو    ،ابواسـحاق  اي: گفتند رفتند و مي نبال سعد ميمن ديدم كه مردم به د: گويد مسيب مي

  1.گوارا باد، دعاي تو مستجاب شد
  

                                           
  .٧/٢٥٩البداية و النهاية -١



 
  مبحث دوم

  )ه37( نبرد صفين

  سلسله حوادث قبل از نبرد :نخست

پيراهن عثمان نزد نعمان بن بشير را همراه با ، ام حبيبه دختر أبوسفيانام المؤمنين  -1
  فرستد معاويه و مردم شام مي

فـردي را نـزد    ب سـفيان  ل رسيد، ام المؤمنين ام حبيبـه بنـت أبـي   به قت � وقتي كه عثمان
لبـاس عثمـان را كـه وي در آن بـه قتـل رسـيد بـراي مـن         : فرستاد و گفت � خانواده عثمان

مقداري از موي ريشش كـه   پس آنان پيراهن عثمان را كه آميخته با خون وي بود و. بفرستيد
را فراخواند و او را  � نعمان بن بشير ل سپس ام حبيبه. كنده شده بود براي وي فرستادند

 1.فرستاد و او آن پيراهن و ريش عثمان را همراه با نامه ام حبيبه نزد معاويه بـرد  � نزد معاويه
كشـته شـدن بـه تـن      نعمان بن بشير پيراهن عثمان را كه وقـت : در روايت ديگري آمده است

كـه بـه هنگـام     -همسر عثمان -داشته بود و به خون وي رنگين شده بود همراه با انگشتان نائله
نائله بنت فرافصه كلبي همسر عثمان و  2.دفاع از عثمان با دست خود قطع شده بود با خود برد

ا باالي منبـر قـرار   نعمان نزد معاويه در شام رفت و معاويه او ر 3.و از قبيله كلب بود زني شامي
كـرد و   را در آستين پيـراهن كـرد و گـاهي آن را بلنـد مـي      تا مردم او را ببينند و انگشتان داد

گريسـتند و همـديگر را بـراي گـرفتن انتقـام       آورد و مردم در اطراف آن مـي  گاهي پايين مي
مان عث: شرحبيل بن سمط كندي آمد و به معاويه گفت 4.كردند تشويق و ترغيب مي �عثمان

شام قسم خـورده   مردان 5.گيريم تواني انتقام او را بگير و اال ما كناره مي خليفه ما بود، اگر مي
را بـا هـر كـه بـه      � بودند كه پيش زنان خود نروند و بر بستر خود نخوابند تا قـاتالن عثمـان  

بـود  اين همان چيزي  6.حمايت آنان برخيزد بكشند يا در اين راه جان خود را از دست بدهند
تصويري كه نعمان بن بشير براي مردم شـام بيـان كـرد قتـل خليفـه را      . خواست كه معاويه مي

                                           
  .٣٥٩ص، عهد اخللفاء الراشدين، تاريخ اإلسالم -١
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داد، زيرا خليفه كشته شده و شمشير اوباش بر گرده مردم مسلط بود  بسيار اندوهناك نشان مي
پـس عواطـف و   . يغما رفته بـود و انگشـتان نائلـه قطـع شـده بـود       و بيت المال گرفته شده و به

مردم به هيجان درآمد و قلبهايشـان تحـت تـأثير قـرار گرفـت و اشـك از چشـمها         احساسات
پس شگفت نيست كه بعد از اين مـاجرا معاويـه و همراهـانش از اهـالي شـام، بـر       . جاري شد

خونخواهي عثمان اصرار بورزند و قبل از اينكـه بيعـت كننـد خواسـتار تسـليم قـاتالن عثمـان        
گـران   جويـان و دسيسـه   نان و سرور مسلمانان توسط كينـه ؤمآيا متصور است كه امير م. شوند

  1! در مورد قصاص عامالن اين جرم زشت به پا نخيزند؟ كشته شود اما عالم اسالمي

  هاي معاويه در عدم بيعتانگيزه -2
خالفـت را   � فرمانـدار شـام بـود و وقتـي كـه علـي       ب در زمان عمر و عثمان �معاويه

ل نموده و عبداهللا بن عمر را به جاي او منصوب نمايد، اما بدست گرفت خواست معاويه را عز
ف را فرســتاد، امــا همينكــه بــه خواســت و علــي بــه جــاي او ســهل بــن حنيــ معــذرتعبــداهللا 

از سپاهيان معاويه  اسب سوارانيهاي شام رسيد از آنجا برگشت، زيرا  القري در نزديكي وادي
اگر عثمان تو را فرستاده است : به او گفتندبه فرماندهي حبيب بن مسلمه فهري به وي رسيد و 

معاويه و مردم شام از بيعت امتناع كردند و  2.بيا و اگر كس ديگري تو را فرستاده است برگرد
اعتقاد داشتند كه علي بايد ابتدا از قاتالن عثمان قصاص بگيرد و بعد از آن آنان بـا وي بيعـت   

آنـان در مـورد جـان     4.كنـيم  دهد بيعت نمـي  اه ميما با كسي كه به قاتالن پن: و گفتند 3نمايند
ترسـيدند، بـه همـين دليـل معتقـد       خود از آن دسته از قاتالن عثمان كه در سپاه علي بودند مي

اين خاطر بجنگند مظلوم هستند و نه ظالم  بودند كه بيعت با علي بر آنان واجب نيست و اگر به
ومانه كشته شده است و قاتالن او در سپاه علـي  زيرا به اتفاق مسلمانان عثمان مظل: گفتند و مي

پس اگر ما بيعت كنيم آنان به ما ظلـم و  . حضور دارند و از حيث قدرت بر آنان غالب هستند
و معاويه بر اين باور بود كه مسـئوليت   ؛رود كنند و در نتيجه خون عثمان به هدر مي تجاوز مي

اشـد، زيـرا او ولـي دم عثمـان اسـت و      ب كمك به عثمان و قصاص قاتالن او بر عهده وي مـي 
  :فرمايد خداوند متعال مي
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  ٣٣: اإلسراء                                                                                            

خويشـاوند بـدو   تـرين   كه نزديك(هر كس كه مظلومانه كشته شود، به صاحب خون او «
كه با مراجعه به قاضي، قصاص خود را درخواست و قاتل را به (ايم  قدرت را داده) است، اين

و به جاي يك نفر، دو نفـر و بيشـتر   (ولي نبايد او هم در كشتن اسراف كند ) مجازات برساند
گمـان صـاحب خـون يـاري      بـي ). را بكشد، يا اين كه به عوض قاتل، ديگري را هالك سازد

مـردم را جمـع آورد و در مـورد     � معاويـه  ،بـه همـين دليـل   . »)است) از سوي خدا(ده شون
اي نادان و منافق كشته شده اسـت بـراي آنـان     و اينكه وي مظلومانه و به دست عده � عثمان

را حرامـي   سخن گفت و به آنان گفت كه آنان حرمت خون حرام را رعايت نكـرده و خـون  
پس مردم برآشفتند و اين كار را به شـدت مـورد انكـار قـرار      .در ماه حرام و در حرم ريختند

يعني  -يكي از آنان. تعدادي از آنان از اصحاب رسول خدا بودند. دادند و صدايشان بلند شد
ام زبان  شنيده � اگر نبود به خاطر حديثي كه از رسول خدا: برخاست و گفت -مره بن كعب
در  ذكر كردند و آن را نزديك دانسـتند، ها را  هدر اين حديث ايشان فتن. گشودم به سخن نمي

رسـول  اين هنگام مردي كه ردايش را بـه دور سـر و صـورت خـود پيچانـده بـود گذشـت و        
من به سوي آن فـرد رفـتم و   . »اين فرد در آن هنگام بر هدايت خواهد بود«: فرمودند �خدا

ن فرد مـد نظـر شـما    اي: رفتم و گفتم � پس سوي رسول خدا. ديدم كه عثمان بن عفان است
  1.»آري«: است؟ ايشان فرمودند

حديث ديگري هم وجوددارد كه در درخواست معاويه براي قصاص قاتالن عثمان تـأثير  
ايـن حـديث ايـن اسـت كـه      . اي قوي براي تصميم وي بر تحقق اين هدف بـود  نهاد و انگيزه

و .... بن عفان فرسـتاد  رسول خدا دنبال عثمان: نعمان بن بشير از عائشه روايت كرده كه گفت
اي عثمـان، خداونـد   «: آخرين سخني كه به وي فرمود اين بود كه بر شانه عثمان زد و فرمـود 

پس اگر منافقان خواستند آن را از تن تو بيرون آورند . كند را بر تن تو مي -خالفت -پيراهني
من . ه بار تكرار كردندايشان اين سخن را س. »كني آن را بيرون نياور تا اينكه با من مالقات مي

به خدا قسم : ام المؤمنين پس چرا تا حاال اين را نگفته بوديد؟ عائشه گفت اي: به عائشه گفتم
مـن ايـن خبـر را بـه معاويـه بـن       : گويد نعمان مي. آمد يادم نمي آن را فراموش كرده بودم و به

                                           
  .١/٢٤٠ صحيح سنن ابن ماجه -١
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نوشت تا اين حديث را بـراي   اي أبوسفيان دادم، اما او اين را از من قبول نكرد و به عائشه نامه
  1.اي آن را براي معاويه نوشت وي بنويسد و عائشه هم در نامه

عامل اصلي در اينكه مردم شام به رهبري معاويه بيعت بـا علـي را نپذيرفتنـد، تمايـل زيـاد      
آنان به اجراي حكم خدا در مورد قاتالن عثمان بود و چنين اعتقـاد داشـتند كـه بايـد اجـراي      

ر بيعت با علي مقدم شود و به خاطر طمع معاويه به بدست گـرفتن واليـت بـر    حكم قصاص ب
اين خاطر نبود كه وي درخواسـت چيـزي را داشـته باشـد كـه حـق وي        همچنين به. شام نبود

دانست كه خليفه از ميان ديگر اعضاي شش نفره شـوراي خالفـت    يقين مي نيست، زيرا وي به
و به اجماع اصـحاب موجـود در مدينـه بـا      2اولي است انتخاب خواهد شد و علي از او برتر و

  . وي بيعت شده بود

  پاسخ معاويه به أميرالمؤمنين علي -3
علي بارهـا و  . جواب آنها را نداد � هاي زيادي را براي معاويه نوشت اما معاويه نامه � علي

عاويـه  سـپس م . در مـاه صـفر ايـن كـار را تكـرار كـرد       � تا سه ماه بعد از كشته شدن عثمان
آن فرد را نزد علي بردنـد و علـي   . اي را براي وي نوشت و همراه مردي براي وي فرستاد نامه

ام كــه جــز قصــاص چيــز ديگــري  آمــده از آنجــا چــه خبــر؟ مــن از نــزد قــومي : بــه او گفــت
وقتي كه مـن آمـدم   . باشند او مي خواهند و همه آنها خونخواه عثمان و در پي انتقام خون نمي

ر در زير پيراهن عثمان كـه بـر بـاالي منبـر دمشـق بـود نشسـته بودنـد و گريـه          هزار نف شصت
سـپس  . جـويم  من در درگاه تو از خون عثمان برائـت مـي   ،پروردگارا: علي گفت .كردند مي

پس آن خوارجي كه عثمان را به قتل رسانده بودند خواستند . فرستاده معاويه از نزد علي رفت
  3.تالش فراوان توانست خود را نجات بدهداو را بكشند و آن فرد فقط با 

اين  آماده شدن و بسيج علي براي جنگ با مردم شام و اعتراض حسن بن علي به -4
  قضيه

بعد از دريافت نامه معاويه توسط اميرالمؤمنين علي، خليفه تصميم گرفت بـه جنـگ بـا مـردم     
خواسـت كـه مـردم را     اي به قيس بن سعد در مصـر نوشـت و در آن از او   پس نامه. شام برود

اين مضـمون بـه ابوموسـي     هايي به همچنين نامه. براي جنگ با مردم شام تشويق و دعوت كند
                                           

  .حديث صحيح است. ٢٤٠٤٥ مشاره، مسند امحد -١
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اين امر تشويق كرد و  در كوفه و عثمان بن حنيف نوشت و براي مردم سخن راند و آنان را به
او . گماردعزم تجهيز سپاه كرد و از مدينه خارج شد و قثم بن عباس را به جاي خود بر مدينه 

اند با كساني كه از وي اطاعـت   قصد اين را داشت كه به وسيله كساني كه از او اطاعت كرده
در اين اثنا فرزندش حسن نزد وي . اند بجنگد برند و همراه با ديگر مردم با او بيعت نكرده نمي

پدر جان از اين كار صرفنظر كن، زيرا ايـن موجـب ريخـتن خـون مسـلمانان و      : آمد و گفت
اما علي آن را نپذيرفت و تصميم به جنگ گرفت و سپاه . شود ايجاد اختالف در ميان آنان مي

را آرايش داد و پرچم را بدست محمد بن حنفيه داد و عبداهللا بن عبـاس را بـر سـمت راسـت     
عمـرو بـن سـفيان بـن     : انـد  گفتـه . سپاه و عمر بن أبي سلمه را بـر سـمت چـپ سـپاه گماشـت     

بن همچنين ابوليلي بن عمر بن جراح برادر زاده ابوعبيده . چپ گماشتعبداألسد را بر سمت 
همـه چيـز   . كـرد جراح را بر مقدمه سپاه قرار داد و قثم بن عباس را جانشـين خـود در مدينـه    

و  بمهياي اين بود كه علي مدينه را ترك كرده و به شام برود، اما ماجراي طلحه و زبيـر  
   1.ي داد و همين موضوع علي را به خود مشغول داشتخروج آنان به بصره و نبرد جمل رو

  جرير بن عبداهللا را بسوي معاويه فرستاد ،بعد از نبرد جمل اميرالمؤمنين علي -5
يا نبرد جمـل ناميـده     اند كه مدت ما بين خالفت علي تا فتنه سبئي دوم يا آنچه كه بصره گفته

يك ماه و ما بـين   ورود وي به كوفه شود پنج ماه و بيست و يك روز و مدت ما بين آن و مي
علي دوشنبه دوازدهم  3.و به روايتي دو يا سه ماه بوده است 2آن و رفتن وي به صفين شش ماه

. در قصر األبيض فرود بيـا : در آن هنگام به وي گفتند. رجب سال سي و شش وارد كوفه شد
به همـين خـاطر از   خير، عمر بن خطاب از فرود آمدن در آن كراهت داشت، من : علي گفت

پس در رحبه فرود آمد و در مسجد جـامع بـزرگ شـهر دو    . فرود آمدن در آن كراهت دارم
ركعت نماز خواند و سپس براي آنان سخن راند و آنان را به خير تشويق و از شر نهي كـرد و  

ن در اين خطبه مردم كوفه را ستود و سپس به دنبال جرير بن عبداهللا فرستاد كه از زمـان عثمـا  
والي همذان بود و نزد اشعث فرستاد كه از زمان عثمان والي آذربايجان بود و آنان را امر كرد 
كه براي وي از مردم بيعت بگيرند و سپس نزد وي بياينـد و آن دو هـم همـين كـار را انجـام      
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وقتي كه علي خواست كسي را نزد معاويه بفرسـتد تـا او را بـه بيعـت خـود فراخوانـد،       . دادند
مرا به سوي او بفرست زيرا او دوست من است تا بروم و او را به : ن عبداهللا بجلي گفتجرير ب

او را نفرست زيرا به پنـدار مـن دل وي بـا معاويـه     : اشتر به علي گفت. اطاعت تو دعوت كنم
اي بـراي وي نوشـت و از    پس او را سوي معاويه فرستاد و نامه. بگذار برود: علي گفت. است

نصار بر بيعت خويش و ماجراي جمل سخن آورد و معاويـه را دعـوت كـرد    اتفاق مهاجر و ا
وقتي كه جرير نزد معاويه رسـيد نامـه را بـه او    . كه مانند مهاجر و انصار به اطاعت وي درآيد

داد و معاويه عمرو بن عاص و سران شام را فراخواند و با آنان مشورت كرد، اما آنـان گفتنـد   
اينكه قاتالن عثمان را قصاص كند، يا اينكه قاتالن عثمان را به آنان كنند تا  كه با او بيعت نمي

كنند تـا   جنگند و با او بيعت نمي تسليم نمايد و گفتند اگر علي اين كار را انجام ندهد با او مي
: اشتر گفت. پس جرير نزد علي برگشت و اين خبر را به وي داد. اينكه همه آنان كشته شوند

فرسـتاديد   شما را نهي نكردم كه جرير را نزد او نفرسـتيد؟ اگـر مـرا مـي     مگر ،اي امير مؤمنان
بودي  اگر تو آنجا مي: اشتر گفت پس جرير به. بستم كرد من مي معاويه هر دري را كه باز مي

به خدا قسم اگر پيش  ،اي جرير: پس اشتر گفت. كردند تو را به خاطر قتل عثمان قصاص مي
كـردم كـه معاويـه فرصـت تفكـر       ماندم و چنان مي عاويه باز نميآنان رفته بودم از جواب به م

داشت  كرد تو و امثال تو را در محبسي نگاه مي اگر امير مؤمنان مطابق رأي من عمل مي. نيابد
برخاست و رفت و در قرقيساء اقامت كرد  آزرده شد و پس جرير. تا كار اين امت سامان يابد

پـس معاويـه در جـواب    . خبر داد ان به خود را به معاويهخود و سخنان آناي سخنان  و در نامه
  1.كه نزد وي برود از او خواستاي نوشت و  وي نامه

بدين سان اشتر سبب دور كـردن صـحابي بزرگـوار جريـر بـن عبـداهللا فرمانـدار علـي بـر          
لـه از سـران بـود و او را بـه جـدا شـدن از اميـر        بجقرقيساء و نقاط ديگر شد كه در ميان قبيلـه  

مـرا   �هرگـاه رسـول خـدا   : گويد صحابي بزرگوار جرير بن عبداهللا مي. منان علي واداشتمؤ
شـود كـه از    از اين در مـردي بـر شـما وارد مـي    : فرمود كرد و مي ديد به روي من تبسم مي مي

  2.بهترين اهالي يمن است و بر سيمايش نشان شاهي وجود دارد

  حركت امير مؤمنان علي به سوي شام -6
پس كساني را براي تشويق مردم به شركت در . ان براي جنگ با مردم شام آماده شدامير مؤمن

                                           
  .٧/٢٦٥البداية و النهاية -١
  .٢٤٧٥مشاره، صحيح مسلم -٢
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وي سپاهي بزرگ را تجهيز كرد كه روايات در مورد ميـزان آن اخـتالف    1.جنگ روانه كرد
و فقط يك روايت حسن وجود دارد كه در آن تعداد  2باشند دارند و همه رواياتي ضعيف مي

  3.كرده استسپاه را پنجاه هزار نفر ذكر 
. اين مكان در دو مايلي كوفه آن زمـان قـرار داشـت    4.مكان تجمع سپاه علي در نخيله بود

ابومسـعود انصـاري را بكـار     � علـي  5.اي از قبائل مختلف سرزمين عراق به آن پيوستند عده
گرفت و از نخيله زياد بن نضر حارثي را بـه عنـوان پـيش قـراول سـپاه در رأس هشـت هـزار        

سـپس علـي سـپاه    . هاني را در رأس چهار هزار نفر روانه نمود نه كرد و شريح بنجنگجو روا
ي جنگجو بـه وي پيوسـت و سـعد بـن مسـعود      دبرد و در آنجا تعدا -بغداد -خود را به مدائن

ثقفي را در رأس آنان قرار داد و از آنجا پيش قراولي متشكل از سـه هـزار نفـر را بـه موصـل      
ه را در سـاحل شـرقي رود فـرات پيمـود تـا اينكـه بـه نزديكـي         وي راه اصلي جزيـر  6.فرستاد

در آنجا به وي خبر رسيد كه معاويه براي رويارويي با وي خـارج شـده و در   . رسيد 7قرقيساء
پيش رفت و از آنجا از فرات عبور كرد و بـه قسـمت    8پس علي به رقه. صفين اردو زده است

  9.غربي آن رفت و در صفين فرود آمد

  اويه به صفينرفتن مع -7
وي توانست تعدادي از افراد مصري كـه در  . معاويه در پيگيري قاتالن عثمان بسيار جدي بود

. دست داشتند و در راه بازگشت بودند بگيـرد و بـه قتـل برسـاند     -و قتل عثمان -جنگ مدينه

                                           
  .به نقل از حاکم با سند حسن ١٢٤-١/١٢٣صابةاإل -١
صــد و  :انــد ای گفتــه ؛ عــده٧/٢٦٠البدايــة و النهايــة. صــد و پنجــاه هــزار نفــر يــا بيشــرت بــوده اســت :انــد ای گفتــه عـده -٢

، انــد نــود هــزار نفــر بــوده :انــد ای گفتــه ســند روايــت منقطــع اســت؛ عــده ٣/١٣املعرفــة و التــاريخ، انــد بيســت هــزار نفــر بــوده
  .١٩٣ص، يخ خليفة بن خياطتار 
  .سند آن حسن است. ١٩٣ص، تاريخ خليفة بن خياط -٣
  .٥/٢٧٨معجم البلدان. مکانی در نزديکی کوفه در جهت شام -٤
  .١٨٨ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -٥
  .باشد سند آن حسن و منتهی به عوانه اما منقطع می. ٥/٦٠٣تاريخ طربی -٦
  .٣/١٥٣معجم البلدان. ابور در مصب رود فراتشهری در کنار رود خ -٧
  .٣/١٥٣معجم البلدان. شهری مشهور در سوريه امروزی در کنار قسمت شرقی رود فرات -٨
  .٥/٦٠٤تاريخ طربی -٩
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در مصـر و در ميـان اهـل     همچنـين معاويـه   1.يكي از اين افراد أبوعمرو بن بديل خزاعي بـود 
اين گـروه توانسـته بودنـد    . كردند ايادي و پيرواني داشت كه خونخواهي عثمان را مي» خربتا«

همچنـين توانسـت   . محمد بن أبوحذيفه را شكسـت دهنـد  ه 36كه در چند رويارويي در سال 
ي از سران مصري جنگ مدينه مانند عبدالرحمان بن عديسي و كنانة بـن بشـر و محمـد    دتعدا

اين موضوع قبل از خروج معاويه . و آنان را در فلسطين به زندان افكندبن أبوحذيفه را بگيرد 
وقتي كه علي از  2.آنان را به قتل رسانده 36سپس وي در ذي الحجه سال . به صفين روي داد

حركت سپاه عراق اطالع يافت مستشاران خود از بزرگان شام را فراخوانـد و برايشـان سـخن    
: پس ذوالكالع حميري گفت. عراق به سوي شما آمده استعلي همراه با مردم : راند و گفت

  3.بر تو فرمان دادن واجب است و بر ما اجرا
و عمـرو بـن عـاص     4مردم شام در مورد خونخواهي عثمان و جنگ با معاويه بيعت كردند

اقدام به تجهيز سپاه و بستن پرچم كرد و سپس جهت تشـويق سـپاه در ميـان سـپاه شـروع بـه       
انـد و شـوكت خـويش را سسـت      مردم عـراق جمـع خـويش را پراكنـده     :سخن كرد و گفت

مردم بصره نيز با علي مخالفند كه خوني آنها است . اند اند و نيروي خود را متفرق كرده كرده
انـد   در جنگ جمل سران مردم بصره و سران مردم كوفه نابود شده. و كسانشان را كشته است

خـدا را در  . شان قاتالن خليفه شمايند ه كه بعضو علي با اندك گروهي از آنان حركت كرد
معاويـه در رأس   5.نظر داشته باشيد و نگذاريد كه حقتان ضـايع شـود و خونتـان معـوق بمانـد     

روايات در مورد بيان تعداد آن با هم اختالف نظر دارنـد و  . سپاهي بزرگ به حركت در آمد
ن رواياتي هسـتند كـه تعـداد سـپاه     باشد و عين هما همه رواياتي هستند كه سندشان منقطع مي

و برخي هفتاد هزار نفر و  6اند و برخي تعداد آن را صد و بيست هزار نفر علي را برآورد كرده
ترين روايت به صحت تعداد آنان را  اما نزديك 7اند،  برخي مقداري بيشتر از آن را ذكر كرده

دارد، امـا راوي آن  اين روايـت گرچـه سـند منقطعـي     . شصت هزار جنگجو ذكر كرده است
به دنيا آمده است و ثقـه  ه 72صفوان بن عمرو سكسي حمصي از اهالي شام است كه در سال 

                                           
  .١٩١ص، عبداحلميد، ؛ خالفة علی١٢٤ص، أبوعرب متيمی، احملن -١
  .١٩١ص، عبداحلميد، خالفة علی -٢
  .١٩٢ص، بداحلميدع، ؛ خالفة علی١/٤٨٠اإلصابة -٣
  .١٩٢ص، سند آن منقطع است؛ خالفة علی٢/٥٢أنساب األشراف -٤
  .سند آن منقطع است. ٥/٦٠١تاريخ طربی -٥
  .٣/٣١٣؛ املعرفة و التاريخ١٩٤ص، خالفة علی بن أبی طالب -٦
  .١٩٣ص، ؛ تاريخ خليفة١٩٤ص، خالفة علی -٧
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بودن وي ثابت شده است و تعدادي از حاضران در نبرد صـفين را ديـده اسـت و ايـن امـر در      
  2.باشد و استناد به وي صحيح مي 1سرگذشت وي معلوم است

عمرو بن عاص فرمانده سواران مردم شام، ضحاك : بودندفرماندهان سپاه علي به قرار زير 
بن قيس فرمانده همه پياده نظام سپاه، ذوالكالع حميري بر بال راست سپاه، حبيب بـن مسـلمه   

اينـان فرمانـدهان بـزرگ سـپاه     . فرمانده پيش قراوالن سپاهبر بال چپ سپاه و ابواألعور سلمي 
فرماندهان ديگري بودند كه حسب قبائل  ،اندهانبودند و در زير مجموعه هر كدام از اين فرم

اين ترتيب كه ذكر شد مربوط به ابتداي حركـت سـپاه بـود، امـا در اثنـاي      . تقسيم شده بودند
حركت و به خاطر وجود برخـي از شـرايط برخـي از فرمانـدهان تغييـر كردنـد و فرمانـدهان        

مهـاي فرمانـدهان در   ديگري منصوب شدند و شايد همين عامـل، علـت اخـتالف در مـورد نا    
  3.برخي از منابع باشد

جهـت حركـت آنـان بـه     . را به عنوان پيش قراول سپاه روانه كـرد   معاويه ابواألعور سلمي
وقتي كه به صفين در پايين فرات رسيد در يـك دشـت بـاز در كنـار     . شمال شرقي دمشق بود

داشـت و آن را بـه   گودال آبي از فرات اردو زد و در آن مكـان گـودالي غيـر از آن وجـود ن    
  4.تصرف خود درآورد

  جنگ بر سر آب -8
سـپاه علـي جـايي را    . به صفين رسيد، جايي كه در آن سپاه معاويه اردو زده بـود  �سپاه علي

اندازه كافي فراخ بوده و بتواند همه سپاه را در خود جاي دهد، به همين دليل در   نيافت كه به
هـاي سـخت و    هـاي آن مكـان متشـكل از صـخره    مكاني ناهموار اردو زدنـد، زيـرا غالـب جا   

سپس سپاه عراق مواجه با اين امر غافلگير شـد كـه معاويـه آب را از آنـان منـع       5.اي بود پشته
 �پـس علـي   . اين مـورد شـكايت كردنـد    پس برخي از سپاهيان نزد علي شتافتند و در. كرد

فت و اولـين نبـرد ميـان    دنبال أشعث بن قيس فرستاد و او در رأس دو هزار نفر به سوي آب ر

                                           
  .٦/٣٨٠سري أعالم النبالء -١
  .١٩٤ص ،خالفة علی بن أبی طالب -٢
  .١٩٤ص، ؛ خالفة علی٧٣ص، صاحل علی، امتداد العرب فی صدر اإلسالم -٣
  .١٦١-١٦٠ص، نصر بن مزاحم، صفني -٤
  .١٩٦ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -٥
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اما روايت ديگـري   1.دو گروه روي داد و در اين نبرد اشعث پيروز شد و بر آب استيال يافت
اشعث بن قيس نزد معاويه  كند و مفاد آن چنين است كه وارد شده كه اصل جنگ را نفي مي

كـه   فرض كنيـد . خدا را در نظر داشته باش � در مورد امت محمد ،اي معاويه: آمد و گفت
هـا   كشيد، پس در اين صورت چـه كسـي بـه داد مسـافران و بچـه      ميشما همه مردان عراق را 

  :فرمايد ميبرسد؟ خداي متعال 

�m�«�po�n�m�l�k�j�il ٩: احلجرات   
پـس معاويـه بـه    . اجـازه بـده از آب اسـتفاده كنـيم    : خواهي؟ گفتنـد  چه مي: معاويه گفت

  2.فاده نمايندبگذار برادران ما از آب است: أبوأعور گفت
جنگ بر سر آب در اولين روزي كه در آن با هم روياروي شدند در آغاز ماه ذي الحجه 
بود و گشاينده شر براي هر دو گروه مسلمان بود، زيرا در طول اين ماه جنگ ميان دو گـروه  

هاي كوچكي بود و علي دسته كـوچكي را از سـپاه    جنگ به شكل دسته. پيوسته ادامه داشت
كرد و اينان در روز و در صبح يا عصـر يـك بـار و در     فرستاد و كسي را امير آن مي خود مي

ها را  كساني كه غالباً فرماندهي اين دسته. كردند برخي از اوقات دوبار در يك روز جنگ مي
اشتر، حجر بن عدي، شبث بن ربعي، خالد بن : در سپاه علي بر عهده داشتند، عبارت بودند از

حبيب : از سپاه معاويه غالباً اين افراد فرماندهي را بدست داشتند. يسار رياحيمعتمر، معقل بن 
و   بن مسلمه، عبدالرحمن بن خالد بن وليد، عبيـداهللا بـن عمـر بـن خطـاب، أبواألعـور سـلمي       

هر دو گروه از اينكه دو سپاه به طور كامل با هـم روبـه رو شـوند اجتنـاب     . شرحبيل بن سمط
اين اميـد كـه     نيز به. ن را داشتند كه جنگ سبب فناي دو گروه شودكردند، زيرا خوف اي مي

  3.شايد ميان دو گروه صلح روي دهد و در نتيجه جان افراد مصون بماند

  هايي براي صلح آتش بس ميان دو گروه و تالش -9
رسيد دو گروه با هدف دستيابي به صلحي كه بتواند جان مسـلمانان را   همين كه ماه محرم فرا

دهد براي ايجاد آتش بس شتافتند و از اين ماه براي نامه نگاري به هم اسـتفاده بردنـد،    نجات
وارد شده از طـرق ضـعيف و    -هاي ماه محرم نامه -ها اطالعاتي كه در مورد مفاد اين نامه� اما

                                           
  .سند آن حسن است. ١٥/٢٩٤مصنف ابن أبی شيبة -١
  .٢٩٦ص، ؛ مرويات أبی خمنف٢/٤١سري أعالم النبالء -٢
  . ٥/٦١٤؛ تاريخ طربی٧/٢٦٦ ؛ البداية والنهاية١٩٨-١٩٧ص، عبداحلميد، أبی طالبخالفة علی بن  -٣
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كسي كه در ابتدا . لكن ضعف اين روايات نافي وجود آنها نيست 1اند،  مشهوري روايت شده
بدين منظور وي بشير بن عمرو انصاري . بود � مه نگاري كرد، امير المؤمنين عليشروع به نا
را نزد معاويه فرستاد تا به مانند قبـل او را بـه   قيس همداني و شبث بن ربعي تميمي  و سعيد بن

پيوستن به ديگر مسلمانان و بيعت با خود كند، اما معاويه همان جواب سابق و معروف خود را 
گفت كه بايد ابتدا قاتالن عثمان تسليم شوند يا اينكه قصاص در مـورد آنـان بـه    به وي داد و 

همچنين  2.اين قضيه بيان شد قبالً موضع علي نسبت به. اجرا درآيد و بعد از آن وي بيعت كند
اي از صفين گرد هم جمع شدند و به منظـور   قاريان دو گروه كه تعدادشان زياد بود در ناحيه

الشهايي را انجام دادند، اما اين تالشها با موفقيت مواجه نشدند، زيرا هر دو دستيابي به صلح ت
 بيعنـي ابـودرداء و ابوامامـه     دو نفـر از صـحابه   3.گروه به موضع و رأي خود ملتزم بودند

تالش كردند ميان دو گروه صلح ايجاد كنند، اما به همان سـبب سـابق، ايـن دو در ايـن كـار      
همچنـين   4.دو گروه را ترك كردند و در كار آنان حضـور نيافتنـد  موفق نشدند و اين دو هر 

در اين ماجرا حضور يافت و آن را موعظه كرد و  -يكي از بزرگان تابعين -مسروق بن أجدع
  5.آنان نجنگيد هيچ يك از بيم داد و با

اي را كه در روايات أبومخنف و نصر بن مـزاحم و خصوصـاً   �ابن كثير تفصيالت طوالني
سيره نويسان مـاجراي بـين   : گويد هاي دو طرف آمده است مورد انتقاد قرار داده و مي در نامه

اند، اما صحت اين روايات در مورد ايـن   آنان و علي را به صورت كامل و طوالني ذكر كرده
دو گروه جاي بحث دارد، زيرا در البالي آن سخن از علي چيزي نقل كرده كـه بيـانگر ايـن    

گويـد كـه آنـان گرچـه      دهد و به آن دو مي رش را مورد طعن قرار مياست علي معاويه و پد
در اين سخنان  � نيز علي. اند اما هنوز دچار ترديد هستند و چيزهايي ديگر داخل اسالم شده

بـه نظـر مـن انتسـاب ايـن       ....يا مظلومانه گويم كه عثمان ظالمانه كشته شده من نمي: گويد مي

                                           
  . ١٩٩ص، عبداحلميد، ؛ خالفة علی بن أبی طالب٦١٣-٥/٦١٢تاريخ طربی -١
  .١٩٩ص، عبداحلميد، ؛ خالفة علی بن أبی طالب٥/٦١٣تاريخ طربی -٢
  .٥/٦١٤تاريخ طربی -٣
  .٧/٢٧٠ البداية و النهاية -٤
  .بدون سند است٤/٦٧ م النبالءسري أعال -٥
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روشن و واضـح   � در قبال قتل عثمان � گيري علي موضع 1.صحيح نيست � قول به علي
  .ام�است و بنده آن را در كتاب خود در مورد سيره عثمان بن عفان ذكر كرده

  جنگ برافروخته شدن :دوم
ها و لشكرها و مبارزات فردي  در ماه ذي حجه جنگ به مانند سابق يعني با گسيل داشتن دسته

يافت و اين وضعيت تا يـك هفتـه اول    راگير ادامهو به خاطر ترس از روي دادن يك مبارزه ف
تعداد برخوردهاي جنگي دو گروه تا اين تاريخ بيشتر از هفتاد مـورد و بـه   . اين ماه برقرار بود

در ميان سپاه خود اعالم كرد كه فـردا درگيـري    � اما بعد از اين علي 2قولي نود مورد بود، 
آن شب مـردم همـه    3.معاويه اعالن جنگ دادكامل ميان دو سپاه روي خواهد داد و سپس به 

عمـرو بـن عـاص    . هايشان را آوردند و مشغول به آماده كردن و تيز نمودن آنها نمودند اسلحه
يـا شكسـته    اسلحه را از انبارها بيرون آورد تا به كساني بدهد كه سالحهايشـان از كـار افتـاده   

آن شب سپاهيان همه مشغول  4.ودنم است و مردم را به دالوري و شجاعت در نبرد تشويق مي
  .مشورت و تنظيم فرماندهي و تقسيم پرچم بودند

  روز اول -1
هـاي بـزرگ    در صبح روز چهارشنبه دو سپاه صفهايشان را نظم دادند و حسب آرايش جنگ

اي در سمت چپ قرار  اي در سمت راست و عده اي در مركز و عده آرايش يافتند، يعني عده
علي بن أبيطالب در رأس قلـب سـپاه، عبـداهللا بـن      5:علي به قرار زير بودآرايش سپاه . گرفتند

عباس در رأس سمت چپ سپاه، عمار بن ياسر در رأس پياده نظام، محمد بن حنفيه پرچمدار 
آرايـش  . پرچمدار، أشعث بن قيس در رأس سـمت راسـت سـپاه   ) مرقال( سپاه، هشام بن عتبه

بود كه  -لشكري بسيار و پر سالح -در رأس لشكر شهباءمعاويه : سپاه شام هم به قرار زير بود
اي مرتفع حضور يافته بودند و معاويه اميـر سـپاه    شمشير و سپر در دست داشتند و بر باالي تپه

بود، عمرو بن عاص فرمانده همه سواران شام بود، ذوالكالع حميري در رأس بال راست سپاه 

                                           
  .٧/٢٦٩ البداية و النهاية -١
  .١/٤٥؛ شذرات الذهب٢٠٢ص، ؛ صفني٥٩ص، األنباء بتواريخ اخللفاء -٢
  .٧/٢٧٣البداية و النهاية -٣
  .اين روايت ضعيف است. ٢/٢٤٠سنن سعيد بن منصور -٤
  .ی آن ماجرا استيک شاهد عين سند آن حسن و منتهی به. ١٩٣ص، تاريخ خليفة بن خياط -٥
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فهري در رأس بال چپ سپاه از اهالي مضر قرار  بود كه از اهالي يمن بودند، حبيب بن مسلمه
  1.داشت و مخارق بن صباح كالعي پرچمدار بود

كعـب بـن   . دو سپاه روبه روي هم ايستادند و به قدري زياد بودند كه افق را پوشيده بودند
وقتي كه در شب چهارشنبه مردم را ديده بـود كـه سـراغ     2جعيل تغلبي يكي از شعراي عرب

رهاي خود رفته و دست به آماده سـاختن آن بـراي جنـگ زده بودنـد در ايـن      ها و شمشي نيزه
  : گويد مورد مي

  أصــــــــــــبحت األمــــــــــــة يف أمــــــــــــر عجــــــــــــب
  

  وامللــــــــــك جممـــــــــــوع غـــــــــــًدا ملـــــــــــن غلـــــــــــب  
ــــــــــوًال صــــــــــادقًا غــــــــــري كــــــــــذب   ــــــــــت ق   فقل

  
   3إن غـــــــــــــًدا لـــــــــــــك أعـــــــــــــالم العــــــــــــــرب  

سـخن  . ابـد ي شود كـه غلبـه   فردا ملك از آن كسي مي. امت به كاري شگفت افتاده است«   
  .»رسند فردا سران عرب به هالكت مي .گويم كه دروغ ندارد راست مي

اند كه علي در ميان سپاه خود به سخن برخاست و آن  برخي از روايات ضعيف ذكر كرده
كنند كه عمرو  همچنين بيان مي 4.را بر بردباري و شجاعت و ذكر فراوان نام خدا تشويق كرد

قبول  5.كرد و به آنان امر كرد كه صفهايشان را مرتب نمايند بن عاص سپاهيان خود را تشويق
اي سـپاهيان خـود را    اين روايات فاقد اشكال و مانع است، زيرا طبيعي اسـت كـه هـر فرمانـده    

دو سپاه با هم به . ورزد كند و به همه چيزهايي كه منجر به پيروزي شوند اهتمام مي تشويق مي
يافـت و فقـط بـراي اداي نمـاز      غـروب آفتـاب ادامـه   نبردي سخت پرداختند كه به شدت تـا  

خواندند و در ميـان دو اردوگـاه افـرادي     شد و هر گروه در اردوگاه خود نماز مي متوقف مي
بـراي اداي نمـاز    �وقتي كه علي. هاي آنان در ميان دو گروه قرار داشت كشته شده و جنازه

در مـورد   ،اي اميـر مؤمنـان  : كـرد گشت، يكي از افراد سپاه علـي از وي سـوال    به عقب بر مي

                                           
  . يک شاهد عينی ماجرا است سند آن حسن و منتهی به. ١٩٣ص، تاريخ خليفة بن خياط -١
در جنـگ . بـود -يعنی زمان جاهليت و زمـان اسـالم را درک کـرده بـود -وی در عصر خود شاعر تغلبيان و خمضرم -٢

  .٦/١٨٠کلیزر ، األعالم. وی شاعر معاويه و مردم شام بود. صفني مهراه معاويه بود
  .٥/٦٢٦؛ تاريخ طربی٧/٢٧٣البداية و النهاية -٣
  .به روايت ابوخمنف٥/٦٢٢تاريخ طربی -٤
  .از طريق واقدی ٤/٢٥٥طبقات ابن سعد -٥
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هر كس كه از مـا و از آنـان كشـته شـده و     : هاي ما و آنان چه نظري داريد؟ علي گفت كشته
   1.شود قصد وي رضاي خدا بوده است داخل بهشت مي

آمد و تا وقتي كـه آن   كردند و كسي بر ديگري غالب نمي آنان در مقابل هم بردباري مي
شب هنگام علي به ميدان نبرد رفت و بـه  . د كه كسي عقب بنشيندروز به پايان رسيد ديده نش

  2.مرا و آنان را بيامرز ،پروردگارا: مردم شام نگاه كرد و سپس به درگاه خدا دعا كرد و گفت

  روز دوم -2
روايات بيانگر اين هستند كه علي روز پنج شنبه بعد از اينكه سـپيده دم نمـاز صـبح را خوانـد     

و برخي از فرماندهان را تغيير داد و عبداهللا بن بديل خزاعي را به جـاي   براي هجوم آماده شد
دو  3.أشعث بن قيس كندي بر سمت راست سپاه قرار داد و اشعث را فرمانده سمت چپ نمود

تر از جنگ سابق با هم انجام دادنـد و اهـل عـراق    عليه هم يورش بردند و جنگي شديد گروه
ان بر مردم شام آشكار شد و عبداهللا بن بديل توانست بال شروع به پيشروي كردند و برتري آن

هم شكند و به سوي لشكر معاويـه  حبيب بن مسلمه فرمانده آن بود درچپ سپاه معاويه را كه 
ايـن پيشـرفت جزئـي تـوأم بـا      . پيش برود و شجاعت و دالوري كم نظيري از خود نشـان داد 

ست ميدان نبرد را ترك كند، لكن صبر خوا سپاه عراق بود و حتي معاويه مي پيشرفت عمومي
  :ورزيد و اين شعر را خواند

  أبــــــــــــــــــــت يل عفــــــــــــــــــــيت وأىب بالئــــــــــــــــــــي
  

  وأخـــــــــــذى احلمـــــــــــد بـــــــــــالثمن الـــــــــــربيح  
  وإكراهــــــــــي علـــــــــــى املكـــــــــــروه نفســـــــــــي  

  
  وضـــــــــــــريب هامـــــــــــــة البطـــــــــــــل املشـــــــــــــيح  

  :وقــــــــويل كلمــــــــا جشــــــــأت وجاشــــــــت  
  

   4مكانـــــــــــــك حتمـــــــــــــدي أو تســـــــــــــرتحيي  

و آنان توانستند عبداهللا بن بديل را به قتل برسـانند  معاويه لشكر شهباء خود را تشويق كرد    
مردم شام به هم پيوستند . و اشتر به جاي عبداهللا فرماندهي سمت راست سپاه را بدست گرفت

و برخي از آنان بر مرگ با هم بيعت كردند و بار ديگر بـا شـدت حملـه بردنـد و تعـدادي از      
. وشب و عبيداهللا بن عمر بن خطـاب بودنـد  آنان كشته شدند كه بارزترين آنان ذوالكالع و ح

ت كردنـد و سـپاه عـراق شـروع بـه      پيشرفي مردم شام دگرگون شد و آنان كمي وضعيت برا

                                           
  .سند آن ضعيف است. ٣٤٥-٢/٣٤٤سنن سعيد بن منصور -١
  .٥/٦٣٠سند آن ضعيف است؛ تاريخ طربی١٥/٢٩٧مصنف ابن أبی شيبة -٢
  .٥/٦٣٠تاريخ طربی -٣
  .٦٣٦مهان -٤
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نشيني  وقتي كه علي عقب. شدند نشيني كرد و تعداد زيادي از مردم عراق كشته و زخمي عقب
داد و رو به سوي قلب سپاه خود را ديد آنان را ندا زد و تشويق نمود و جنگ سختي را انجام 

در نتيجه در ميان آن روح دالوري دميده شـد و  . سپاه نهاد كه مردم قبيله ربيعه در آنجا بودند
  1.اين افراد كه مردماني جنگاور بودند با امير خود خالد بن معتمر بر مرگ بيعت كردند

جنگيـد و   عمار بن ياسر در آن هنگام بيشتر از نود و چهار سـال داشـت و بـا دالوري مـي    
وي شنيد كه . وي از اينكه غلو نمايد بسيار دور بود. نمود كرد و ترغيب مي مردم را تشويق مي

پس عمار او را از اين سخن نهـي كـرد و   . اهل شام كافر هستند: گويد مردي در كنار وي مي
در  امـا . جنگـيم  هستند بـا آنـان مـي    طغيانگراين خاطر كه  آنان بر ما بغي نمودند و ما به: گفت

  2.عين حال خدا و پيامبر و قبله ما يكي است
نشيني ياران خود و پيشروي طرف مقابل را ديد شروع به تشويق آنان  وقتي كه عمار عقب

هاي سخت شاميان آنان را فريب  نمود و برايشان بيان كرد كه آنان بر حق هستند و نبايد ضربه
ر كنف خـود بگيـرد بـراي رضـاي     هر كس دوست دارد حور العين او را د: گفت بدهد و مي

زننـد كـه مايـه     ما مـي اي بـه شـ   بينم كه ضـربه  خدا به ميان دو صف بيايد، زيرا من صفي را مي
سوگند به كسي كه جان من در دست اوست اگر ما را بزنند و تـا  . جويان است بدگماني باطل

ه مصلحان ما بر حق و دانيم ك نخلستانهاي هجر برانند دانيم كه ما برحقيم و آنان بر باطل و مي
اي در دسـت داشـت كـه بـه      سپس عمار شروع به پيشروي كـرد و نيـزه   3.آنان بر باطل هستند

هاشـم بـن عتبـه بـن أبـي       پرچمدار لشـكر،  لرزيد و بر خاطر سن و سال زيادش در دستش مي
هاي بهشتي ترغيـب   كرد و نسبت به نعمت آورد و او را بر پيشروي تشويق مي وقاص فشار مي

بهشت نزديك شـده و حـورالعين   : گفت كرد و مي همچنين ياران خود را تشويق مي. نمود مي
هر كس دوسـت دارد كـه حـورالعين او را در كنـف خـود گيرنـد بـراي         ،اند زينت داده شده

اي  اي مؤثر بـود، زيـرا صـحابه    او در ميان سپاه چهره. رضاي خدا به ميان دو صف پيش بروند
فراتر رفتـه بـود امـا بـا ايـن       94ر نبرد بدر بود كه سن و سالش از بزرگوار و مهاجر و حاضر د

اين عزم راسخ و روحيه معنوي باال و يقـين اسـتوار   . وجود اين همه شهامت و دالوري داشت
از عوامل دالوري و شجاعت يافتن سپاه عراق و باال رفتن روحيه آنان شد و بر  او عامل مهمي

                                           
  .سند آن حسن و به صورت مرسل منتهی به قتاده است. ٢/٥٦؛ أنساب األشراف١/٤٥٤اإلصابة -١
  .سند آن حسن لغريه است. ١٥/٢٩٠مصنف ابن أبی شيبة -٢
  .سند آن حسن است٢١٩ص، ؛ خالفة علی بن أبی طالب٧/٢٤٣جممع الزوائد -٣
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فزود به طوري كه توانستند كفه جنگ را به نفع خـويش  سرسختي و فداركاري آنان در نبرد ا
  :اين مضمون خواند هشام بن عتبه بن أبي وقاص پيش رفت و رجزي به. كنند

  أعــــــــــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــــــــــى أهلــــــــــــــــــــــــــــــه َحمَـــــــــــــــــــــــــــــــالً 
  

   ـــــــــــــــــــــاة حـــــــــــــــــــــىت مـــــــــــــــــــــال   قـــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــاجل احلي
   ١البد أن يَفّل أو يُفال  

نگ آمـده  جويد چندان زندگي كرده كه به ت كه براي كسان خود جايي مي يك چشمي(
  ).بايد بشكند يا شكسته شود است ناچار مي

. ها پيش برو، بهشت زير سايه شمشيرها است و مرگ بر سر نيزه ،اي هشام: گفت عمار مي
  :اند درهاي آسمان را گشوده ا ند و حوران آرايش كرده

  2حزبهاليوم ألقی األحبة      حممداً و 
  ).نمبي و يارانش را مي � امروز دوستانم يعني محمد(
: در هنگام غروب آفتاب آن پنج شنبه، عمار مقداري شير درخواست كرد و سپس گفت 

سپس عمار  3.نوشي شير است آخرين نوشيدني كه از اين دنيا مي: به من فرمود � رسول خدا
يعني هشام بن عتبه بن أبي وقاص نيز همـراه وي شـد، امـا هـر دو      پيش رفت و پرچمدار سپاه

  .خداوند هر دو را رحمت كند و از آنان خشنود باشد 4.ندكشته شدند و برنگشت

  الهرير و شب جمعه هليل -3
در همان شب جنگ با شدت و حدت از سر گرفته شد و به قدري شديد بود كه در روزهاي 

حركت و پيشروي اهل عراق با شجاعت و روحيه بااليي بـود  . قبل نظير آن مشاهده نشده بود
مواضع خود خارج سازند و أميرالمؤمنين علي جنگ سختي را انجام  و توانستند اهل شام را از

اند كه علي در آن هنگام نماز مغرب را با سـپاهيان خـود بـه     گفته 5.داد و بر مرگ بيعت نمود
الهريـر نمـاز    ليلـة روايت شده كه علي در : گويد امام شافعي مي 6 .صورت نماز خوف خواند

  7.خوف خواند
                                           

  .٥/٦٥٢تاريخ طربی -١
  .مهان -٢
  .٣٠٣-١٥/٣٠٢ ةمصنف ابن أبی شيب -٣
  .٥/٦٥٣تاريخ طربی -٤
  .٢٢٦ص، روايتی ضعيف است؛ خالفة علی: گويد ذهبی می. ٣/٤٠٢املستدرک -٥
  .٣/٤٢بيهقی آن را با صيغه متريض روايت کرده است؛ إرواء الغليل. ٣/٢٥٢بيهقی، السنن الکربی -٦
  .٢٢٧ص، ؛ خالفة علی بن أبيطالب٢/٨٧تاخيص احلبري -٧
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هايمـان شكسـته شـد و     ما سه شبانه روز با هم جنگيديم و نيزه: يدگو شاهد عيني ماجرا مي
سپس دست به شمشير بـرديم و تـا نيمـه شـب شمشـير زنـي كـرديم و        . تيرهايمان تمام گشت

وقتـي كـه شمشـيرهايمان چـون داس     . شـديم  وضعيت به نحوي شديم كه گردن آويز هم مي
نعـره و خـروش و همهمـه مـردم      در آن هنگام جز. هاي آهني برديم خميده شد دست به ميله
بعد از آن به همديگر سنگ پراكني كرديم و به همديگر خـاك  . شد چيز ديگري شنيده نمي

گرفتيم تا اينكه صبح جمعـه شـد و آفتـاب     پاشيديم و با دندان و دهان همديگر را گاز مي مي
دند و خسـتگي سـپاه   برآمد و ديگر اثري از غبار نبرد نبود و پرچمها و بيرقها بر زمين افتاده بو

  1.را از پا درآورده بود و دستها ناتوان شده بود و گلوي افراد خشك گشته بود
آنان با چنگ و دندان به جان هـم  : گويد الهرير و روز جمعه مي ليلةابن كثير در توصيف 

شـدند و سـپس    جنگيدنـد كـه هـر دو سسـت و نـاتوان مـي       دو مرد آنقدر بـا هـم مـي   . افتادند
و سـپس   2راندنـد  كردنـد و هـردو بـر عليـه همـديگر سـخن مـي        اسـتراحت مـي  نشسـتند و   مي

آنان تـا صـبح روز   . إنا إليه راجعونإنا هللا و: پس بايد گفت. جنگيدند خاستند و با هم مي برمي
جمعه به همين كار خود ادامه دادند و مردم نماز صبح را با ايمـاء و اشـاره و در حـين جنـگ     

  3.روزي رو به مردم عراق و عليه مردم شام كردخواندند و چون چاشتگاه شد پي

  دعوت به حكميت -4
. بودند ديگر تحمل جنگ بيشـتر را نداشـت   الهرير پيدا كرده ليلةوضعيتي كه دو سپاه بعد از 

اي مسلمانان، شـما از  : أشعث بن قيس رئيس كنده در ميان ياران خود به سخن ايستاد و گفت
به . دانيد كه بسياري از اعراب در آن از بين رفتند و ميوضعيت و ماجراي ديروز مطلع هستيد 

اينجا هستند اين  كساني كه. ام ام چيزي مثل اين را هرگز نديده�اين سن كه رسيده خدا قسم به
را به افراد غائب برسانند كه اگر ما فردا روبه روي هم قرار بگيريم عرب از بين رفته و حرمتها 

زنـم، مـن    ا قسم من اين سخن را به خاطر تـرس از مـرگ نمـي   به خد. شوند زير پا گذاشته مي
باشم اگر ما فردا از بين  فردي سالخورده هستم بلكه در مورد وضعيت زنان و بچهها نگران مي

                                           
  .٣٦٩ص، ؛ وقعة صفني١/٤٥شذرات الذهب -١
  .در کتاب البداية و النهاية هم چنني مطلبی را نيافتم از نظر لغوی هم معنايی مناسب برای آن نيافتم -٢
  .٧/٢٨٣البداية و النهاية -٣
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دينـانم را مـد نظـر     ي كه من فقط مصلحت مردم خود و هـم دان تو خود مي ،پروردگارا. برويم
  1.ام و نه چيزي ديگر�داشته

گويد، اگر ما فردا با هـم رو   به خداي كعبه او راست مي: يه رسيد و گفتاين خبر به معاو
در رو شويم روميان بر زنان و فرزندان مـا و ايرانيـان بـر زنـان و فرزنـدان مـردم عـراق سـلطه         

: يـاران خـود گفـت    سـپس بـه  . چنين دورانديشي و بصيرتي را فقط خردمندان دارند. يابند مي
اين روايت از فردي عراقي نقل شـده اسـت و در آن    2.د ببنديدهاي خو قرآنها را به نوك نيزه

گـري ذكـري نشـده اسـت، بلكـه در آن فقـط        عمرو بن عاص و نيرنگ زدن و حيله در مورد
رغبت دو گروه بيان شده است و اينكه عمرو يا معاويه شجاعت به خرج دهند و چنين كاري 

مت را نجات دهند ضرري بـه شـأن و   مانده نيروهاي درگير ا�انجام دهند و بدين صورت باقي
زننـد كـه آتـش ايـن فتنـه را       چنين چيزهايي را سبئيوني دامـن مـي  . مقام عمرو و معاويه ندارد

انـد كـه    كننده را در اين مورد براي ما باقي گذاشته اختند و انباشتي از روايات گمراهروشن س
ن جهـت حفـظ جـان    دعوت طرف مقابل به حكم قرار دادن قـرآ  -حق را باطل كرده و فضل

و بـه اميرالمـؤمنين علـي سـخنان      ،3دهـد  را جرم و توطئه و دسيسه و حيله قرار مـي  -مسلمانان
اند كـه بـا اقـوال صـحيح در تعـارض اسـت، از جملـه بـه وي منتسـب           كذبي را منتسب كرده

آنـان قرآنهـا را بـر سـر نيـزه نكردنـد و آن را بـر سـر نيـزه          : اند كه در اين مورد گفـت  ساخته
د و فقـط  و از چيزهايي كه در قرآن وجود دارد آگاهي ندارن -تا به آن عمل كنند -كنند نمي

از جملـه چيزهـاي    4.هـا كردنـد   گري و دسيسه آنها را بر سـر نيـزه   به قصد نيرنگ زدن و حيله
اين كار حاصل : اند اين است كه علي گفت ناروايي كه در مورد قرآن بر سر نيزه كردن گفته

آنان دائـره تبليغـات خـود عليـه      5.است -يعني عمرو بن عاص -زن زناكار مشورت با پسر آن
اي كه دشمنان  ي جعليها روايتعمرو بن عاص را توسعه دادند به طوري كه به خاطر وجود 

تـوان كتـابي از    انـد نمـي   انـد و طبـري و ابـن اثيـر و ديگـران نقـل كـرده        صحابه سرهم كـرده 
صيت و شأن عمرو بن عاص زير سوال نرفته باشد و هاي تاريخي را يافت كه در آن شخ كتاب

و بسياري از مؤرخين معاصر چـون حسـن    ،گر بوده است باز و حيله اين نيرنگ نگفته باشند كه

                                           
  .٤٧٩ص، وقعة صفني -١
  .٤٨٤-٤٨١مهان -٢
  .٣١٦ص، الدولة اإلسالمية فی عصر اخللفاء الراشدين -٣
  .٢/٣٨٦الکامل -٤
  .٥/٦٦٢ربیتاريخ ط -٥
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تـاريخ الدولـة   «و محمـد خضـري بـك در كتـاب     » تـاريخ اإلسـالم  «ابراهيم حسن در كتاب 

و بسياري ديگـر نيـز در ايـن    » تاريخ الخلفاء الراشدين«و عبدالوهاب نجار در كتاب  »األموية
  .اند اين امور همه در تحريف حقائق تاريخي ايفاي نقش كرده. اند اشتباه و تقصير افتاده

روايت ابومخنف بيانگر اين است كه علي در ابتدا پيشنهاد حكميت را كه مردم شام ارائـه  
خوارج معـروف شـدند    بودند رد كرد و نپذيرفت، اما بعداً زير فشار قارياني كه بعدها به كرده

اين روايت حاوي ناسزايي از جانب علي براي معاويـه و يـاران او اسـت كـه      1.آن را پذيرفت
باشـند، پـس چگونـه ممكـن      البته آن نسل مبارك و خجسته از چنين كاري منزه و به دور مي

بـراي سـاقط   ! است كه سران آنان و در رأسشان علي بن أبيطالب چنـين كـاري انجـام دهنـد؟    
ن اين روايت همين بس كه در سلسله راويان اين روايت ابومخنف رافضـي محتـرق قـرار    بود

طرف اصالً سـرپا نمانـده و ابطـال     و بي تي است كه در يك پژوهش علميپس اين رواي. دارد
شود و در برابر روايات ديگري كه راويان آنها متهم به هوي و هـوس و تمـايالتي نيسـتند     مي

ند اين روايت كه امام احمد بن حنبل از طريـق حبيـب بـن أبـي ثابـت      ورزد، مان استواري نمي
مـا در  : يكي از افراد علي بن أبيطالب رفتم و او گفت ،نزد ابووائل: گويد روايت كرده كه مي

مصـحف  : صفين بوديم، وقتي كه تعداد زيادي از مردم شام كشته شد، عمرو به معاويه گفـت 
. زند كتاب خدا دعوت كن، او از پذيرش آن سرباز نمي را نزد علي بفرست و او را به )قرآن(

  :كتاب خدا ميان ما و شما حكم كند: پس مردي قرآن را نزد علي آورد و گفت
�m�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�U�T�Sl ٢٣: آل عمران   
  داده شـده اسـت  ) آسـماني (اي از كتـاب   آيا آگاهي از حال كسـاني كـه بديشـان بهـره     « 

و ( شوند تا در ميانشان داوري كند دعوت مي) قرآن(ايشان به سوي كتاب خدا ) امي كههنگ(
سپس گروهي از ايشـان سـرپيچي   ) پذيرند حق را از باطل جدا سازد، ولي آنان دعوت را نمي

: علـي گفـت  . »روي گردانند) هميشه چنين كساني از حق و حقيقت(كنند، و حال آن كه  مي
در حـالي كـه    -كساني كه بعداً خـوارج شـدند   -پس قاريان. هستم اين كار اولي آري، من به

آيـا نـزد آنـان     ،اي اميـر مؤمنـان  : شمشيرهايشان را بر گردنشان نهاده بودند برخاستند و گفتند
: نرويم تا خداوند ميان ما و آنان حكم كند؟ پس سهل بن حنيف انصاري برخاسـت و گفـت  

                                           
  .٦٦٣-٥/٦٦٢تاريخ طربی -١
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و بدانيد كه متوقف  -را متهم كنيد -ادامه جنگدر مورد  –رأي و ديدگاه خودتان  ،اي مردم
يعني اعتماد بيش از حد به آن نداشته باشيد و بـر آن تكيـه   ( -ساختن جنگ به مصلحت است

چه ما در روز صلح حديبيه، يعني صلحي كه ميان رسـول خـدا و مشـركان مكـه روي     ) نكنيد
دانسـتيم بـا    حت مـي بـوديم و اگـر جنـگ را در آن زمـان بـه مصـل       � داد، همراه رسول خدا

سپس مخالفت عمر بن خطاب با انجام صـلح در روز حديبيـه و نـزول    . جنگيديم مشركان مي
يعنـي خواسـته بگويـد رأي انسـان هميشـه       -را برايشان بيان كـرد  � سوره فتح بر رسول خدا

 -صحيح نيست و محتمل خطا است و ممكن است كه خير و مصـلحت در خـالف آن باشـد   
پس پيشنهاد را قبول كرد و برگشت . اين قضيه فتح و پيروزي است ،ردماي م: پس علي گفت

سهل بن حنيف بيزاري خود را از كساني كـه دعـوت بـه ادامـه جنـگ       1.و مردم هم برگشتند
رأي خود را كـه مخـالف امـر شـرع      ،اي مردم: كردند آشكار كرد و گفت ميان دو گروه مي

زيرا نقـل اصـل   (متهم بدانيد  -ح حديبيه استو نظير رأي ما در قضيه ابوجندل در صل -است 
باشـد و عقـل اگـر مخـالف نقـل باشـد بـه آن تـوجهي          است و عقل صحيح مخالف نقل نمـي 

هـاي   وي براي آنان بيان كرد گريزي از صلح و گفتگو وجود ندارد، زيـرا گزينـه   2).شود نمي
ر راه خـدا شمشـير   هرگاه د: وي گفت. باشد ديگر غير آن، فتنه است و عواقب آن معلوم نمي

ايم ما را به چيزي واضح رسـانده كـه در آن خيـر وجـود      ايم و براي كاري عازم شده برگرفته
اي كه ميان مسلمانان روي داده است براي ما مبهم و مشكل است و ما  داشته است، اما اين فتنه

ردن شمشـير  پس پايين آوردن و در نيام ك. شوند دانيم كه مسلمانان به چه خاطر كشته مي نمي
ايـي   بنـديم گوشـه   در اين موضع اولي از بركشيدن آن است و هر سو و گوشـه آن را كـه مـي   

  3.دانيم با آن چكار كنيم شود و نمي ديگر از آن باز مي
اين روايات صحيح جواب و ردي براي داعيان فتنه و كساني است كـه نسـبت بـه صـحابه     

بافنـد و أشـعاري را    بـار جعلـي را مـي   بغض و خشم و كينـه دارنـد، يعنـي آن كسـاني كـه اخ     
كنند كه در صفين شركت داشتند تا آنـان   منسوب مي بعينيبزرگان صحابه و تا به سازند و مي

اند تـا بـدين طريـق خشـم و      را در سيمايي نشان دهند كه انگار آنان بر آتش اين جنگ دميده
  4.ر دهندكينه را در درون افراد بكارند و در حد توان خود فتنه را استمرا

                                           
  .٨/٤٨٣؛ مسند أمحد مع الفتح الربانی٨/٣٣٦مصنف ابن أبی شيبة -١
  .٤١٨٩مشاره، صحيح البخاری -٢
  .مهان -٣
  .٥٣٠ص، اإلنصاف فيما وقع فی تاريخ العصر الراشدی من اخلالف -٤
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دعوت به حكم قرار دادن كتاب خداوند بدون تأكيد بر تسليم قاتالن عثمان بـه معاويـه و   
معاويـه از علـي و بيعـت بـا او، تغييـر موضـعي بـود كـه         اطاعت قبول حكميت بدون تأكيد بر 

ي بسياري از مسلمانان شد، يـك  شرايط جنگ صفين پديد آورد، زيرا جنگي كه وارد زندگ
جمعي را بروز داد كه اعتقاد داشت متوقـف سـاختن جنـگ و حفـظ جـان       گيري دسته جهت

افراد ضرورتي است كه مقتضي حمايت از قدرت و شوكت امت و صـيانت نيروهـاي آن در   
باشد و اين مسأله دليلـي بـر زنـده بـودن امـت و بيـداري آن و تـأثير ايـن          مقابل دشمنانش مي

  1.بيداري در اتخاذ تصميمات است
توقف جنگ در صفين را پذيرفت و به حكميت راضي شد و آن را  � لياميرالمؤمنين ع

وي اميدوار بود كه حكميت موجب از بـين بـردن    2.پيروزي قلمداد كرد و به كوفه بازگشت
  .اختالف و اتحاد امت و تقويت دولت و بازگشت مجدد حركت فتوحات شود

از عـواملي بـود، از   رسيدن دو طرف درگير در صفين به فكر حكميت و قبول آن، ناشـي  
رسـد آن را   اينجـا مـي    دانسـتيم كـه جنـگ بـه     كنم كه اگـر مـن و تـو مـي     من فكر مي: جمله
ايم اما از عقل ما آنقدر باقي مانده كه شايسـته   گزيديم، گرچه ما كاري نابخردانه كرده برنمي

  3.است كه برگذشته خود پشيمان بوده و باقي مانده را اصالح كنيم
تالش از تالشهايي بود كه براي متوقف ساختن درگيري و حفظ جـان  اين آخرين  -الف

هـاي   جمعي روي داد و چه آن تـالش  هايي كه به صورت دسته مردم انجام شد، چه آن تالش
هـايي نيـز كـه ميـان دو      نامه. فردي كه بعد از جنگ جمل صورت گرفت و به موفقيت نرسيد

آخـرين  . اي دسـت نيافتنـد   ايد به نتيجـه طرف رد و بدل شد تا نظرات دو گروه را منعكس نم
در . تالشي كه در اين مورد روي داد كاري بود كه معاويه در روزهاي سخت نبرد انجـام داد 

اي نوشت و درخواسـت متوقـف سـاختن جنـگ را بـه او داد و       اين تالش وي براي علي نامه
انستيم كه جنگ به گمان من در مورد تو اين است كه اگر تو مي دانستي و ما نيز مي د :گفت

اينجا مي رسد اقدام به چنين كاري نمي كرديم، اگر فكر ما درست كار نمي كـرد ديگرانـي   

                                           
  .٣٨ص، دراسة فی تاريخ اخللفاء األمويني -١
  .مهان -٢
  .٤٣٢ص، ؛ دراسات فی عهد النبوة١٨٧ص، دينوری، الاألخبار الطو  -٣
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وجود داشتند كه شايسته بود بر كارهاي گذشته پشيمان شوند و امور آينده را اصالح در ميان 
  )١(.نمايند
از نابودي دو كشته شدن تعداد زيادي از افراد و ريخته شدن خونهاي فراوان و ترس  -ب
دعوت براي متوقف ساختن جنگ به خواسـتي مـورد تمايـل دو گـروه      ،به همين دليل. گروه

  .تبديل شد
ماللت و آزردگي و ناراحتي كه به خاطر به درازا كشيده شدن جنگ دامان مـردم را   -ج

بود  گرفته بود، به طوري كه حتي آنان چنان شده بودند كه انگار قبالً وعده به آنان داده شده
خواسـتار   � ان عليغالب سپاهيكه ندايي آنان را به صلح و آتش بس دعوت خواهد كرد و 

و جز بـا آتـش بـس بقـا نخـواهيم       ،جنگ ما را از بين برده است: گفتند آتش بس بودند و مي
كنـد   آيد كه بيان مي اي به حساب مي اين سخن در واقع نقض سخن سبك و احمقانه 2.داشت

حقيقت اين است كه بـر  . رآنها نيرنگي از جانب عمرو بن عاص بوده استبر سر نيزه كردن ق
سر نيزه كردن قرآن كاري جديد و ابتكار عمرو بن عـاص نبـود، بلكـه در جنـگ جمـل هـم       
چنين كاري انجام شد و حامل قرآن كه كعب بن سور قاضي بصره بود مـورد اصـابت تيـري    

  .قرار گرفت و كشته شد
  : فرمايد خواند و مي سلمانان را به برقراري صلح فرا مياجابت فرمان وحي كه م -د

�m�å�àß�Þ�Ý�Ü����Û�Ú�Ù�Ø��×�Ö�Õ�Ô�Ó�Òl   

   ٥٩: النساء
آن را به خـدا  ) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد(اگر در چيزي اختالف داشتيد «

قرآن و سـنّت،   تا در پرتو( برگردانيد) با رجوع به سنّت نبوي(و پيغمبر او ) با عرضه به قرآن(
بايـد  . چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است. حكم آن را بدانيد

مؤيد اين امر اين است كه وقتـي  . »اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) چنين عمل كنيد
عنـي  ي -اين كـار  آري، من به: حكم قرار دادن كتاب خدا مطرح شد علي بن أبي طالب گفت

  3.اولي هستم، كتاب خدا ميان ما و شما حكم كند -حكم كردن قرآن
  
  

                                           
  ).٤٣٢(ص: ، دارسات يف عهد النبوة)١٨٧(ص: األخبار الطوال للدينورى) ١(
  .٤٣٣ص، ؛ دراسات فی عهد النبوة٤٨٥-٤٨٢ص، صفني -٢
  .٨/٣٣٦مصنف ابن أبی شيبة -٣
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  كشته شدن عمار بن ياسر و تأثير آن بر مسلمانان -5
 1»كشـند  تو را مـي  طغيانگر، گروهي  !اي عمار«در مورد عمار، يعني  صحديث رسول خدا

زيرا وي به سـان  كشته شدن عمار تأثير زيادي در نبرد نهاد، . از احاديث ثابت و صحيح است
رفـت آنـان نيـز حركـت      بـود و هـر جـا كـه او مـي      صبراي اصـحاب رسـول خـدا    پرچمي 

. خزيمه بن ثابت كه در نبرد صفين حضور داشت سالح خود را در نيام كرده بـود . كردند مي
وقتي كه ديد عمار بن ياسر كشته شده است شمشير بركشيد و با مردم شام جنگيـد، زيـرا وي   

گروهـي   ،اي عمـار «: فرمايـد  كه مي 2در مورد عمار را شنيده بود صخدااين حديث رسول 
  3.و به جنگ ادامه داد تا اينكه كشته شد» كشند تو را مي طغيانگر

داخـل   كشته شدن عمار در اردوگـاه معاويـه هـم تـأثير نهـاد، چـه ابوعبـدالرحمان سـلمي        
داهللا بن عمرو و أبوأعور اردوگاه اهل شام شد و ديد كه معاويه، عمرو بن عاص و فرزندش عب

اين آبگاه تنها آبگاهي بود كه دو گروه از . نوشند در كنار گودال آب هستند و آب مي سلمي
گفتنـد و در ايـن    آنان داشتند در مورد كشته شدن عمار بن ياسـر سـخن مـي   . نوشيدند آن مي

ول خـدا در  ما اين مرد را كشتيم حال آنكه رس: هنگام عبداهللا به پدرش عمرو بن عاص گفت
ما ايـن  : پس عمرو به معاويه گفت. »كشند مي طغيانگرعمار را گروهي «: فرمايد مورد وي مي

پـس معاويـه   . در مورد وي اين سخن را فرموده است � مرد را كشتيم حال اينكه رسول خدا
ساكت باش به خدا قسـم هنـوز در كارهـا عـزم و ثبـات نـداري، آيـا مـا او را         : به عمرو گفت

تأويل معاويه به سان آتشي كه در هيزم انتشار  4.اينجا آورد ؟ كسي او را كشت كه بهايم كشته
در روايت صحيحي آمده كه عمرو بن حزم نزد عمرو . يابد در ميان مردم شام انتشار يافت مي

: فرمايـد  در مورد وي مـي  � عمار كشته شد و حال آنكه رسول خدا: بن عاص رفت و گفت
پس عمرو بن عاص با ناراحتي برخاسـت و نـزد معاويـه    . »كشند مي رطغيانگعمار را گروهي «

خـوب  : معاويه گفت. عمار كشته شد: چكار داري؟ عمرو گفت: رفت و معاويه به وي گفت
تو را گروهي ! اي عمار«: فرمايد به وي مي � شنيدم كه رسول خدا: چكار كنم؟ عمرو گفت

                                           
  .٢٩١٦مشاره، صحيح مسلم -١
  .مهان -٢
طربانی آن را روايت کرده و در : گويد در مورد آن می هيثمی. ٧/٢٤٢يثمیه، ؛ جممع الزوائد٢١١ص، خالفة علی -٣

  .سلسله روايت آن ابومعشر قرار دارد که لني است
  .سند آن حسن است. ٢/٢٠٦مسند امحد -٤
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كارهـا عـزم و ثبـات نـداري، آيـا مـا او را       هنـوز در  : معاويه به وي گفت. »كشند طغيانگر مي
هاي ما انداختند و به  اينجا آوردند و ميان نيزه  ايم؟ علي و يارانش او را كشتند و او را به كشته

   1.روايتي او را ميان شمشيرهاي ما انداختند
دو نفر نزد معاويه آمدند و در مورد سر عمار با هم : در روايت صحيح ديگري آمده است

پس عبداهللا بن عمـرو  . اشتند و هر كدام ادعاي اين را داشتند كه عمار را او كشته استنزاع د
 �كسي از شما به نفع ديگري كنار بكشد، زيرا من شـنيدم كـه رسـول خـدا    : بن عاص گفت

اگـر   ،اي عبـداهللا : پس معاويـه گفـت  . »كشند تو را گروهي طغيانگر مي! اي عمار«: فرمايد مي
از من شـكايت   � پدرم نزد رسول خدا: همراه شدي؟ عبداهللا گفت چنين است پس چرا با ما

مـادام كـه پـدرت زنـده بـود از او اطاعـت كـن و از او        «: به مـن فرمـود   � كرد و رسول خدا
  2.من گرچه همراه شما بودم اما نجنگيدم. »نافرماني نكن

ر مشـتاق و  يابيم كه صحابي فقيه عبداهللا بن عمرو بر قول حق و خيـ  از روايات سابق درمي
. اند هستند، زيرا آنان عمار را كشته طغيانگر معاويهمتمايل بود و چنين نظر داشت كه سپاهيان 

شكي نيست كه كشته شدن عمار . هاي مختلف تكرار كرد وي اين اعتقاد خود را در مناسبت
شت تأويلي كه معاويه از اين حديث دا. به سبب وجود اين حديث در ميان اهل شام تأثير نهاد

مقبول نيست و صحيح نيست كه گفته شود كساني كه عمار را بـه جنـگ آورده بودنـد او را    
كشته شدن عمار بر عمرو بن عاص هم تأثير نهاد و شهادت وي سببي براي اين شد  3.اند كشته

دوسـت دارم كـه   : و گفـت  ،4كه عمرو بن عاص براي پايان بخشيدن به جنگ به تالش بيفتـد 
   5.ن مرده بودمبيست سال قبل از اي

در بناي مسجد ما آجرهـا را دانـه   : بخاري از ابوسعيد خدري روايت كرده است كه گفت
و خـاك را از   او را ديد و گـرد  � پس رسول خدا. كرديم اما عمار دو تا دو تا دانه حمل مي

رسـانند، او آنـان را بـه     او را بـه قتـل مـي    طغيانگرعمار، گروهي  6واي: او پاك كرد و فرمود

                                           
  .سند آن صحيح است. ١١/٢٤٠مصنف عبدالرزاق -١
  .١٣٩-١١/١٣٨مسند أمحد -٢
  .٣٢٥ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبيطالب -٣
  .٢١٥ص، غضبان، معاوية بن أبی سفيان -٤
  .٦٠٣ص، غضبان، ؛ عمرو بن عاص١/١٧٠أنساب األشراف -٥
  .گريد که استحقاق آن را ندارد کلمه ترحم و دلسوزی برای کسی که در مصيبتی قرار می  -٦
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ها به خـدا پنـاه    از فتنه: عمار گفت. كنند خواند، اما آنان او را به جهنم دعوت مي هشت فراميب
  1.برم مي

گروهـي  : نقـل شـده كـه فرمـود     � به صورت متواتر از رسول خدا: گويد ابن عبدالبر مي
بـي و اعـالم نبـوت ايشـان و از     اين خبر ايشان بـه امـري غي  . رسانند عمار را به قتل مي طغيانگر

اي از  ايـن حـديث از عـده   : گويـد  ذهبي بعد از ذكر حـديث مـي   2.ترين احاديث است حيحص
  3.صحابه روايت شده است و به همين دليل متواتر است

  4»رسانند عمار را به قتل مي طغيانگرگروهي «فهم علما از حديث  -6
o هاي نبوت و فضيلتي آشكار براي علي  اين حديث يكي از نشانه: گويد ابن حجر مي

كننـد علـي در    هم چنين اين حديث ردي بر قول آن نواصبي است كه ادعا مـي . و عمار است
عمـار توسـط گروهـي    «حـديث  : گويـد  وي همچنين مـي  5.جنگهاي خود مصيب نبوده است

بر اين داللت دارد كه علي در آن جنگهـا مصـيب بـوده اسـت، زيـرا      » شود كشته مي طغيانگر
 6.ياران معاويه او را كشتند

o كردنـد و   تبعيت مـي  -عمار -صحابه در روز جنگ صفين از او: گويد نووي مي امام
ايـن حـديث او     دانستند كه با توجه بـه  رفتند، زيرا آنان مي رفت آنان نيز مي به هرجا كه او مي

 7.باشد همراه با گروه عادل مي
o تـر   به معاويـه و يـارانش بـه حـق نزديـك      علي و ياران وي نسبت: گويد ابن كثير مي

بر ياران علي بودند، چنان كه در صحيح مسلم روايت شده كـه   طغيانگربودند و ياران معاويه 
كسي كه بهتر از : شعبه از أبوسلمه از أبونضرة از أبوسعيد خدري روايت كرده است كه گفت

تو را  طغيانگرگروهي : به من خبر داد كه رسول خدا به عمار فرمود -يعني أبوقتاده -من است
                                           

  .٤٤٧مشاره، صحيح البخاری -١
  .٣/١١٤٠اإلستيعاب -٢
  .١/٤٢١سري أعالم النبالء -٣
  یقيموالنــا محمـد اسـحاق صــد: نوشـته» مرمـوز یاز صــحنه قتلـ یبـردار  پـرده«: مسـأله بـه کتــاب نيـدر مــورد ا شـتريباطالعـات  یبـرا - ٤

.  ديــــــکن  افــــــتيدر " دهيــــــکتابخانــــــه عق" تياز ســــــا ديــــــتوان یکتــــــاب را مــــــ  نيــــــا. دييــــــمراجعــــــه بفرما یدکتــــــر عبــــــدالمؤمن اعظمــــــ: ترجمــــــه
www.aqeedeh.com  )مترجم.( 

  .١/٦٤٦فتح الباری -٥
  .١٣/٩٢نمها -٦
  .٢/٣٨ذيب األمساء و اللغات -٧
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اين است ماجراي كشته شدن عمار بن ياسـر در صـف سـپاه    : گويد نيز مي  1.رسانند يبه قتل م
ـ    .مردم شام او را به قتل رساندند رالمؤمنين علي بن أبي طالب كهامي ر خبـر  و بـدين ترتيـب س

آشكار و روشن شد و » رسانند به قتل مي طغيانگراو را گروهي « :رسول خدا كه فرموده بودند
هـاي   شد كه علي بر حق بوده و معاويه باغي اسـت و ايـن از جملـه نشـانه    بدين ترتيب روشن 

 2.نبوت ايشان است
o ايـن بـر   . اي از مؤمنان بودند كـه بـر علـي بغـي ورزيدنـد      آنان طائفه: گويد ذهبي مي

 3.كشند تو را مي طغيانگرگروهي : باشد كه فرمود اساس نص رسول خدا به عمار مي
o ايـن آيـه اصـل در    : گويـد  مـي » و إن طائفتـان «آيه  قاضي ابوبكر بن العربي در مورد

. باشند باشد كه داراي تأويل مي باشد و دليل عمده در جنگ كساني مي جنگهاي مسلمانان مي
اند و رسول خدا از  ه بردههم به آن پنا اند و بزرگان امت اسالمي صحابه نيز بر همين تكيه كرده

 4.اند را مد نظر داشته همين» كشند مي طغيانگرعمار را گروهي «حديث 
o اين بر صحت امامت علي و وجوب اطاعت از وي داللت دارد و : گويد ابن تيميه مي

اينكه داعي به اطاعت از وي داعي به بهشت است و داعي بـه جنـگ بـا وي داعـي بـه جهـنم       
همچنين دليلي بر اين اسـت كـه جنـگ بـا علـي جـايز       . -گرچه تأويل هم داشته باشد -است

يا اينكه  -اند به خطا رفته -گرچه تأويل دارند، اما -راين كساني كه با وي جنگيدندبناب. نيست
اين اصح اقوال از ديـدگاه اصـحاب مـا اسـت و حكـم بـه        -و تأويلي ندارند -هستند طغيانگر

اين ديدگاه ائمه فقهايي است كه فرع بر ايـن بحـث   . تخطئه كساني است كه با علي جنگيدند
گرچـه علـي   : گويـد  همچنين مي 5.اند متأول بحث كرده )طغيانگران( ندر مورد جنگ با باغيا

 -بـه قتـل رسـاندند    طغيانگردر قياس با گروه مقابل اولي به حق بود و گرچه عمار را گروهي 
اما با اين حال بر ما واجب است كه به همه آنچـه از جانـب    -چنان كه در نصوص آمده است

ه حق بطور كامل اقرار داشته باشـيم و از روي هـوي و   خدا آمده است ايمان و باور داشته و ب
هاي عدل و علم را بپيمـائيم و ايـن همـان تبعيـت از      بدون داشتن علم صحبت نكنيم، بلكه راه

                                           
  .٦/٢٢٠البداية و النهاية -١
  .٧/٢٧٧مهان -٢
  .٨/٢٠٩سري أعالم النبالء -٣
  .٤/١٧١٧أحکام القرآن -٤
  .٤/٤٣٧جمموع الفتاوی -٥
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اما اگر كسي به برخي از حق تمسك كرده و برخي ديگر را رها كند اين . قرآن و سنت است
 1.امر منشأ تفرقه و اختالف خواهد بود

o عمـار را  «: فرمايـد  در حـديث عمـار مـي    � رسـول خـدا  : گويد ن باز ميعبدالعزيز ب
پـس  . پس معاويه و يارانش او را در نبرد صفين بـه قتـل رسـاندند   » كشند مي طغيانگرگروهي 

بردند در خونخـواهي   باشند، لكن آنان مجتهد بودند و گمان مي مي طغيانگرمعاويه و ياران او 
 2.عثمان مصيب هستند

o بعد ازاينكه عمار كشته شد، يعني كسي كه نصوص بيانگر اين : ويدگ سعيد حوي مي
رسانند، براي كساني كه شك داشتند روشـن شـد    او را به قتل مي طغيانگرهستند كه گروهي 

ابن عمـر در مـورد    ،به همين دليل. باشد كه علي بر حق است و جنگ در كنار وي واجب مي
باشـد كـه وي كـاري     قط به خاطر ايـن مـي  تخلف خود از همراهي علي غمگين است و اين ف

واجب يعني نصرت امام حق عليه كساني را كه بر اساس فتواي فقها بـه نـاحق بـر وي خـروج     
  3.بودند ترك كرده است كرده

او را كشـته   ه است،اينجا آورد  كسي كه عمار را به« :�جواب اين سخن معاويه -7
  .4»است

 5»كشند تو را مي  طغيانگرگروهي « :� به عمار � بيشتر صحابه و تابعين از سخن رسول خدا
اسـت، امـا بـا ايـن وجـود       � سـپاه معاويـه    ،طغيانگراند كه منظور از آن گروه  چنين فهميده

پس آنان دنبـال حـق بودنـد امـا بـه حـق       . باشند معاويه و سپاهيانش در اجتهاد خود معذور مي
گرچـه ائمـه    6.ه حـق اولـي بودنـد   فرمايد، گروه علي بـ  مي � نرسيدند و چنان كه رسول خدا

اما آنان او را در اجتهاد خود معذور  -چنان كه ذكر خواهد شد -اند تأويل معاويه را نپسنديده
  7.خواند و آنان او را به جهنم مي آنان را به بهشت فرا: گويد دانند، از جمله ابن حجر مي مي

                                           
  .٤٥٠-٤/٤٤٩مهان -١
  .٦/٨٧فتاوی و مقاالت متنوعة -٢
  .٤/١٧١٠األساس فی السنة -٣
  .است سند آن حسن. ٢/٢٠٦مسند أمحد -٤
  .٢٩١٦مشاره، صحيح مسلم -٥
  .٢١٤-١٢٠ص، معاوية بن أبی سفيان -٦
  .٤٤٧مشاره، صحيح البخاری -٧
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كـه او را كشـتند همـراه     عمار در صفين و همراه علي كشته شد و كسـاني : اگر گفته شود
پس چگونه براي آنان جـايز  . اي از صحابه حضور داشتند معاويه بودند و در كنار معاويه عده

آنان ظن اين را داشتند كه به بهشت دعوت : است كه به جهنم دعوت كنند؟ جواب اين است
س منظـور  پ. كنند و مجتهد بودند و به خاطر تبعيت آنان از ظن خود مورد سرزنش نيستند مي

همچنين عمار آنـان را بـه   . از دعوت به بهشت، دعوت به سبب آن، يعني اطاعت از امام است
اطاعت از علي دعوت كرد كه در آن هنگام امام واجب الطاعه بود، امـا آنـان بـه خـالف آن     

  1.كردند، لكن آنان به خاطر تأويلي كه به آن رسيده بودند معذور هستند دعوت مي
علي در واليتي كه بر ... فصل: گويد امام ابوالمعالي در كتاب اإلرشاد مي: گويد قرطبي مي

حسـن ظـن بـه    . بودندطغيانگر جنگيدند  حق بود و كساني كه با او مي بر مسلمانان داشت امام
آنان مقتضي اين است كه به آنان قصد خير شود، گرچه آنان در رسيدن به آن بـه خطـا رفتـه    

اگـر ايـن سـخن معاويـه     : گويـد  ي در جواب سـخن معاويـه مـي   عل: گويد همچنين مي 2.باشند
راست باشد، بنابراين اينكه رسول خدا حمزه را به نبرد أحد برد، در واقع او را به قتل رسـانده  

و جـوابي از جانـب او نيسـت و     -يعني الزام معاويه -اين سخن علي در واقع الزام است. است
ين را امـام حـافظ ابوالخطـاب بـن دحيـه گفتـه       ا. حجتي است كه اعتراضي بر آن وارد نيست

  3.است
كسي عمار را كشت كه او را نزد شمشـيرهاي مـا   «: اينكه معاويه گفت: گويد ابن كثير مي

تأويل بسيار بعيدي است، زيرا اگر چنين باشد امير سپاه قاتل كساني خواهد بود كه در » آورد
  4.برد شمشيرهاي دشمنان مي جنگند، زيرا امير سپاه آنان را به جلوي راه خدا مي

من سراغ ندارم كه كسي از اصحاب ائمه اربعـه و امثـال آنـان از اهـل     : گويد ابن تيميه مي
  5.اند اين قائل شده اين قول قائل شده باشد، لكن بسياري از مروانيه و موافقانشان به سنت به

ردم شـام از سـخن   آري، تأويل باطـل تأويـل مـ   : گويد ابن قيم در تعليقي بر اين تأويل مي
ما او : و گفتند 1»كشند تو را مي  طغيانگرگروهي «: رسول خدا در مورد عمار است كه فرمود

اين تأويلي باطل . هاي ما قرار داد را نكشتيم بلكه كسي او را كشت كه او را آورد و ميان نيزه
                                           

  .٢/٢٢٢التذکرة -١
  .٢٢٣مهان -٢
  .مهان -٣
  .٦/٢٢١البداية و النهاية -٤
  .٤/٤٠٦منهاج السنة -٥
  .٢٩١٦مشاره، صحيح مسلم -١



 سلي مرتضي ع     832
  

 

تل او شد، و مخالف با حقيقت و ظاهر لفظ است، زيرا كسي او را كشت كه مستقيماً موجب ق
  1.نه كسي كه او را به كمك خود خواند

  چه كسي است؟ � قاتل عمار بن ياسر -8
در جنـگ  : گويـد  گفـت، مـي   كه در مورد كشتن عمار توسط خود سخن ميابوالغاديه جهني 

آمد و چون بين دو صف قرار گرفت مردي را ديد كه سراسر  صفين در ابتداي لشكر پياده مي
ا به سوي او پرتاب كرد كه به ران او اصابت كـرد و آن مـرد لغزيـد و    اي ر پوشيده بود و نيزه

افتاد و كالهش از سرش افتاد و چون آن را كنار زدم ديدم كه سر عمار است و اينگونه عمار 
اي بـراي او آب   ابوغاديه درخواست آب كـرد و در ظرفـي شيشـه   : گويد راوي مي. كشته شد

اي براي او آب آوردند و او  خودداري كرد و در پيالهآوردند، اما او از خوردن آب در شيشه 
كند، اما از قتل عمار پرهيز  از خوردن آب در شيشه پرهيز مي: پس مردي گفت. آن را نوشيد

 � شـنيدم كـه رسـول خـدا    : گويـد  كنـد و مـي   خبـر را بيـان مـي    � عمرو بـن عـاص   2.نكرد
  3.»جهنم هستند برد در آتش قاتل عمار و كسي كه سلب او را مي«: فرمايد مي

روشن است كه در نبرد صفين عمار در سپاه علي بود و ياران معاويه از : گويد ابن كثير مي
اهالي شام او را كشتند و كسي كه اقدام به قتل او كرد مردي بود كه ابوغاديه نام داشت كه از 

ن است كـه  اي ظن به صحابه : گويد ابن حجر مي 4.افراد كم خرد و به قولي صحابي بوده است
 يـك اجـر  انـد و مجتهـد مخطـئ     اين دليل بوده كه تأويلي داشته حضور آنان در آن جنگها به

دارد و اگر چنين خصوصيتي در مورد مجتهدان عادي مردم ثابـت شـود ثبـوت آن در مـورد     
تـرين انسـان    آخـرت شـقي  رافضـيها ابـن ملجـم را در    : گويد ذهبي مي 5.باشد صحابه اولي مي

ا اهل سنت اميدواريم كه او به جهنم برود و اعتقادي ماننـد خـوارج و روافـض    دانند، اما م مي
 .نداريم و او را مانند قاتل عثمان، زبير، طلحه، سعيد بن جبير، عمار، خارجه و حسين مي دانيم

جوييم و به خاطر رضاي خدا نسبت به آنان  برائت مي -يعني قاتالن اين افراد -اين افراد از همه

                                           
  .١٨٥-١/١٨٤الصواعق املرسلة -١
  .سند آن صحيح است. ٢٦١-٣/٢٦٠الطبقات الکربی -٢
  .١٩-٥/١٨السلسلة الصحيحة -٣
  .٦/٢٢٠البداية و النهاية -٤
  .٧/٢٦٠اإلصابة -٥
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لباني در تعليقي بر قـول ابـن حجـر    آ  1.گذاريم اريم و امر آنان را به خدا واميبغض و خشم د
اين درست است، لكن تطبيق آن بر همه افراد آن گروه مشكل است، زيـرا در ايـن   : گويد مي

بـرد در آتـش    قاتل عمار و كسي كه سلب او را مـي «: صورت تناقض قاعده مذكور با حديث
ايـن   توان گفت كه ابوغاديه قاتل عمار، مأجور است بـه  را نميآيد، زي الزم مي 2»جهنم هستند

قاتـل عمـار در   «: فرمايد دليل كه وي عمار را از روي اجتهاد كشته است، زيرا رسول خدا مي
قاعده صحيح اسـت مگـر در مـورد    : پس درست اين است كه گفته شود 3.»آتش جهنم است

و اگـر دليلـي قـاطع در مـورد مـواردي       آنچه كه دليل قاطع و يقيني بر خالف آن داللت كند
شود، آنچنان كه در اين مورد وضعيت چنين است و اين بهتر از زدن و  وجود داشت استثنا مي

در : گويـد  ابن عبدالبر در بيان شـرح حـال ابوغاديـه مـي     4.باشد ابطال حديث صحيح با آن مي
يسار بـن أزهـر اسـت و در    به قولي يسار بن سبع و به قولي . مورد نام وي اختالف وجود دارد

از اهالي شام بـه  . وي در شام ساكن و در واسط فرود آمد. اند قولي نام وي را مسلم بيان كرده
: از ابوغاديه روايت است كه گفت. را درك كرد � وي در جواني رسول خدا. آيد شمار مي

را درك  � بـردم رسـول خـدا    ام را به چرا مـي  من وقتي كه جوان بودم و گوسفندان خانواده
بعـد از مـن كـافر نشـويد     «: فرمايـد  اين حديث را شـنيد كـه مـي    � وي از رسول خدا. كردم

او قاتل عمار بن . داشت � وي عالقه زيادي به عثمان 5.»بطوري كه گردن همديگر را بزنيد
كرد و بـرايش مهـم    شد آن را توصيف مي ياسر است و اگر در مورد قتل عمار از او سوال مي

  6.در مورد داستان وي در شگفتند علما. نبود

  برخورد بزرگوارانه در اثناي نبرد -9
شگفتي ايـن رويـداد بـه    . ترين وقايعي است كه ميان مسلمانان روي داد نبرد صفين از شگفت

بيعـت افـراد   كند و در مقابل ط خواند تصديق نمي حدي است كه خواننده چيزهايي را كه مي
، زيرا هر كدام از نفرات دو گروه در وسط ميدان نبرد شود زده مي دو گروه مدهوش و حيرت

ايستادند در حالي كه شمشير بركشيده بودند و به كار خود باور كامل داشتند و نبردي نبود  مي

                                           
  .٦٥٤ص، عهد اخللفاء الراشدين، تاريخ اإلسالم -١
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 سلي مرتضي ع     834
  

 

كه افراد فقط در اجراي دستور رهبر و فرمانده پا به ميدان آن گذاشـته باشـند و بـدون اينكـه     
هـاي آن و   ايـن نبـرد از حيـث انگيـزه     ده باشند، بلكـه خود به آن باور داشته باشند وارد آن ش

چيـزي كـه بيـانگر    . روش اداي آن و آثاري كه از خود برجاي گذاشت، جنگـي نـادر اسـت   
هايي است كه در برخي از منابع تاريخي  باشد برخي از موضع هاي حاضران در نبرد مي انگيزه

خورنـد و   روند و همـه آب مـي   مياينكه دو رقيب به مانند برادر سر آب  آمده است، از جمله
دارند اما بـا ايـن وجـود كسـي ديگـري را       كنند و از آن آب بر مي در اطراف آب ازدحام مي

شــود چنـان برادرانـي بــا هـم روزگــار     كـه جنـگ متوقــف مـي    و هنگــامي ،1رسـاند  آزار نمـي 
 كشـيديم دو گـروه وارد   وقتي كه دست از جنگ مي: گويد يكي از حاضران مي. گذرانند مي

و به مانند افراد يـك قبيلـه بودنـد و هـر      ،2گفتيم شدند و با هم سخن مي اردوگاه همديگر مي
و هـر يـك    ،3جنگيدند كدام اجتهاد خاص خود را داشتند اما در عين حال با هم به سختي مي

دانستند و هر كدام آمادگي اين را داشتند كـه بـه خـاطر بـاور خـود كشـته        خود را بر حق مي
ايـن خـاطر    شـدند و بـه   جنگيدند كه ضعيف و ناتوان مـي  مرد آن قدر با هم مي گاه دو. شوند

گفتنـد و سـپس بـر     كردند و با هم بـراي مـدت زيـادي سـخن مـي      نشستند و استراحت مي مي
اين دين نزد آن هر دو از دين واحدي بودند و  4.جنگيدند خاستند و به مانند سابق با هم مي مي

رسـيد بـراي اداي نمـاز     كه وقت نمـاز فـرا مـي    ن بود و هنگاميتر از جانشا دو، دوست داشتني
و وقتي كه عمار بن ياسر كشته شد دو طرف بر جنـازه او نمـاز    5داشتند دست از جنگ بر مي

در سرزمين صفين فـرود آمـديم و چنـد    : گويد يكي از حاضران در نبرد صفين مي 6.خواندند
. ته شدند به طوري كـه اسـبها پـي شـدند    روز با هم جنگيديم و تعداد زيادي از دو طرف كش

اند، پـس   تعداد زيادي كشته شده :پس علي كسي را نزد عمرو بن عاص فرستاد و به او گفت
پـس  . عمـرو درخواسـت وي را قبـول كـرد    . مدتي دست نگه دار تا كشته شدگان دفن شوند

درهـم شـدن    راوي انگشتان دسـتانش را بـراي بيـان    -مردم با هم اختالط يافتند و چنين شدند

                                           
  .٥/٦١٠تاريخ طربی -١
  .٢٩٦ص، ؛ مرويات أبی خمنف٢/٤١سري أعالم النبالء -٢
  .٤٢٣ص، ؛ دراسات فی عهد النبوة٧/٢٧٠البداية و النهاية -٣
  .٤٢٤ص، تاريخ طربی به نقل از دراسات فی عهد النبوة -٤
  .٤٢٤ص، ؛ دراسات فی عهد النبوة١٨/٢٢٣٩تاريخ دمشق -٥
  .٢٤١ص، عبداحلميد، ن حسن و منتهی به عتبه است؛ خالفة علی بن أبی طالبسند آ٦/٥٦أنساب األشراف -٦
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بردنـد و در   بودند كه بـه طـرف مقابـل حملـه مـي     از افراد علي كساني . مردم در هم فرو كرد
  ياران علي به. شدند رسيدند و سپس از آنجا بيرون آورده مي داخل اردوگاه معاويه به قتل مي

: وقتي كه علي او را ديد گريست و گفـت . يكي از ياران مقتول خود در مقابل عمرو رسيدند
حتي در چنـين مـواقعي در نهـي هـم از      آنان  1.در راه خدا زندگي سخت و پر تالشي داشت

شـدند و از   اي از افراد بودند كه قراء ناميده مـي  عده ،در اين نبرد. كردند امور منكر شتاب مي
ه بـن  شاگردان عبداهللا بن مسعود و از اهالي شام بودنـد و نـه بـه علـي پيوسـتند و نـه بـه معاويـ        

آئـيم، بلكـه    آئيم اما در اردوگاه شما فرود نمي ما همراه با شما مي: ن، و به علي گفتندأبوسفيا
كنـيم و اگـر ديـديم     زنيم و در كار شما و مردم شام نظر مـي  خود جداگانه در جايي اردو مي

از او ديده شد، عليه او عمـل   كسي قصد انجام چيزي را دارد كه حالل نيست، يا اينكه ستمي
خوش آمديد، اين همان دانش و فقاهت در دين و علـم بـه   : علي به آنان گفت پس. كنيم مي

  2.اين راضي نباشد ستمگر و خائن است سنت است و اگر كسي به
گيريها برخاسته از اقناعات دروني و اجتهاداتي اسـت كـه    اين موضع حقيقت اين است كه

  3.در تصميم خود بر آنها اعتماد كردند و بر اساس آن جنگيدند

  برخورد با اسرا -10
قـبالً هـم در مـورد    . باشـد  برخورد نيكو با اسرا و اكـرام آنـان در صـفين، از امـور بـديهي مـي      

اسالم روش برخورد با اسيران را بيان . برخورد و رفتار نيكو در اثناي جنگ سخن به ميان آمد
توصيه و تشويق بر احترام به اسيران و دادن بهترين غذاها به آنان  � كرده است و رسول خدا

اين حكم در مورد اسراي غير مسلمان است، پس اگـر اسـرا مسـلمان باشـند      البته. كرده است
شكي نيست كه اكرام و احترام به اسـير مسـلمان و نيكـي بـه او     ! برخورد چگونه خواهد بود؟

اولي است، لكن اسيري كه در ميدان نبرد باشد به خاطر اختالفـي كـه بـا طـرف مقابـل دارد،      
امـر كـرد كـه اسـرا را در      � به همين دليـل علـي   4.آيد گروه و يك نيرو به حساب مييك 

حبس كنند و اگر بيعت كردند آنان را رها كنند و اگر ابا ورزيدند سـالح و مركـب آنـان را    
كرد كه آنان را اسير كرده بود و او را  گرفت يا اينكه سالح و مركب او را به كسي هبه مي مي

                                           
  .مهاجناها -١
  .٤٢٤ص، ؛ دراسات فی عهد النبوة١١٥ص، صفني -٢
  .٤٢٤ص، دراسات فی عهد النبوة -٣
  .١٣٤-١٣٣ص، از کتاب احلاوی الکبري» قتال أهل البغی«خبش  -٤
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 1.داد در روايت ديگري آمده است كه چهار درهم به آنان مي. جنگ نكندداد كه  سوگند مي
در روز . باشـد  مي طغيانگرانهدف خليفه از اين كار روشن است و آن ضعيف ساختن جانب 

من تـو را بـه اسـارت    : علي گفت. مرا به اسارت نكش: صفين اسيري را آوردند و اسير گفت
آيـا در  : پس او را رها كرد و سپس گفت. ترسم ميكشم، من از خدا، پروردگار جهانيان  نمي

  2رود كه بيعت كني؟ تو خيري سراغ مي
  :شود كه رفتار و برخورد علي با اسرا به شكل زير بود از اين روايات چنين برداشت مي

o اكرام و احترام به اسير و نيكي به او؛ 
o شود؛ شود، پس اگر بيعت كرد رها مي بيعت و دخول در اطاعت بر وي عرضه مي 
o داد كه ديگـر جنـگ    گرفت و سوگندش مي كرد سالح او را مي اگر از بيعت ابا مي

 ساخت؛ نكند و سپس او را رها مي
o        پـذيرفت او را در اسـارت نگـاه     اگر اسـير جـز جنـگ كـردن چيـز ديگـري را نمـي

و بـه نظـر    -ا نـزد علـي آوردنـد   يك بار پانزده اسير ر 3.كشت داشت و او را به اسارت نمي مي
و كساني از آنان را كه مردند غسل داد و كفن پوشاند و بر جنازه آنـان نمـاز    -اند بودهي زخم

  4.خواند
با اين وجود، ايـن جنـگ الگـوي    : نويسد محب الدين خطيب در تعليقي بر اين جنگ مي

جنگ انساني در تاريخ است كه در آن دو طرف نبرد بر اساس مباني فضائلي عمل كردند كه 
اي كاش بتوانند در جنگهايشان گرچه در قرن بيسـت   وي اين را دارند كه حكماي جهان آرز

مربوط به جنگ  و يكم باشد به آنها عمل شود و اگر اين جنگ نبود بسياري از قواعد اسالمي
  5.گشت و خدا در هر امري حكمتي دارد دانسته نشده و مدون نمي

                                           
  .٢٤٣ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -١
 .٨/٢٥٦، ٤/٢٢٤شافعی، األم -٢
  .٢٤٣ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -٣
  .٢٤٣ص، عبداحلميد، ؛ خالفة علی بن أبی طالب١/٣٣١حتقيق املنجد، تاريخ دمشق -٤
  .برگرفته از تعليق خطيب بر حاشيه آن ١٦٩-١٦٨ص، العواصم من القواصم -٥



 837     )ه37( نيصف نبرد 
 

بـه همـين دليـل    . بغـي اسـت   اينها همه احكـام مربـوط بـه اهـل    : گفتم: گويد ابن عديم مي
دانسـت كـه روش    كـرد، كسـي نمـي    اگر علي در مـورد آنـان حكـم نمـي    : گويد ابوحنيفه مي

  1.چگونه است -در جنگها -برخورد با مسلمانان

  ها تعداد كشته -11
ابن أبي خيثمه بيان كـرده تعـداد   . اقوال علما در مورد تعداد كشته شدگان با هم اختالف دارد

رسيد كه بيست و پنج هزار نفر از سپاه عراق و چهل  به هفتاد هزار نفر مي كشته شدگان صفين
بيش  در صفين هفتاد هزار نفر يا تعدادي :گويد ابن قيم مي 2.و پنج هزار نفر از سپاه شام بودند

باشد و صرفاً عددهاي خيـالي هسـتند،    اين آمار دقيق نمي شكي نيست كه 3.از اين كشته شدند
شد و فقط در شب جمعـه   ه روز ادامه داشت و شبها نيز جنگ تعطيل ميزيرا جنگ واقعي س
هـر   4.توان گفت كه جنگ در حدود سي ساعت ادامه داشت بنابراين مي. جنگ ادامه داشت

رسد كه در آن هشت هزار و پانصد  قدر هم جنگ سخت بوده باشد به شدت نبرد قادسيه نمي
اين ارقام بزرگ را  ست كه بتوان اين روايات را كهدر نتيجه عقالً مشكل ا 5.نفر به قتل رسيدند

  .اند پذيرفت بيان كرده

  جستجوي اميرالمؤمنين علي از كشتگان و ترحم بر آنان -12
شاهد . بعد از پايان يافتن مراحل نبرد، اميرالمؤمنين علي اقدام به گشتن در ميان كشتگان نمود

بـود و در   �شهباء، يعني استر رسول خدا علي را ديدم كه سوار بر: گويد عيني اين ماجرا مي
گشت اشتر هـم بـا وي بـود،     آن هنگام كه وي در ميان كشتگان مي 6.گشت ميان كشتگان مي

 -يكي از قاضيان و عابدان مشهور شام بـود  كه متعلق به -اي رسيدند در هنگام گشتن به جنازه
هم با آنان بود؟  7آيا حابس ،اي امير مؤمنان: گفت -و به روايتي ديگر عدي بن حاتم -و اشتر

شايد اين مرد مقتول همان . او امروز هم مؤمن است: پس علي گفت. به خدا قسم او مؤمن بود

                                           
  .٢٤٥ص، ؛ خالفة علی١/٣٠٩بغية الطلب فی تاريخ حلب -١
  .٢٤٦ص، به نقل از خالفة علی ٥٩ص، قضاعی، األنباء -٢
  .سند آن ذکر نشده است. ١/٣٧٧الصواعق املرسلة -٣
  .٣٦٢-٣٦٠ص، الدولة األموية -٤
  .٤/٣٨٨تاريخ طربی -٥
  .مصنف ابن أبی شيبة -٦
  .وی از خمضرمني بود و در نربد صفني به قتل رسيد. حابس بن سعد طائی -٧
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. ام كه مرا آشفته سـاخته اسـت   خوابي ديده: قاضيي باشد كه نزد عمر بن خطاب آمد و گفت
و ستارگان  جنگند خورشيد و ماه را ديدم كه با هم مي: چه ديدي؟ آن فرد گفت: عمر گفت

: پس عمـر گفـت  . دو دسته شده و نصفي در كنار خورشيد و نصف ديگر در كنار ماه هستند
  : فرمايد خداوند متعال مي

�m�m�_�~�}�|�{�z��y�xw�v�u�tl  
  ١٢: اإلسراء 

قـرار  ) دالّ بر بودن يزدان و قـدرت فـراوان گرداننـده جهـان    (ما شب و روز را دو نشان « 
و نشـان روز را تابـان   ) تـا در آن بياسـائيد  (ايـم   گردانـده ) تاريكي(حو نشان شب را م. ايم داده

  .»ايم كرده
بـه مـن   : گويـد  راوي مـي . پس برو، به خدا قسم ديگر براي من كاري انجام نخـواهي داد  

علي در ميان كشتگان سپاه خـود   1.خبر رسيد كه او در صفين در سپاه معاويه بود و كشته شد
وي اين سخن را در . خداوند شما را بيامرزد، خداوند شما را بيامرزد :ايستاد و گفت  و معاويه

وقتي كه علـي و  : از يزيد بن أصم روايت است كه گفت 2.مورد كشتگان دو طرف بيان نمود
اينـان در  : گفـت  معاويه با هم صلح كردند علي بيرون رفت و در ميان كشتگان راه رفت و مي

اينان در بهشت هستند و اين : ه معاويه رفت و گفتسپس به سوي كشتگان سپا. بهشت هستند
: گفـت  همچنين در مـورد آنـان مـي    3.گردد به من و معاويه بر مي -يعني اين جنگ -موضوع

اين سخنان علي در مورد حاضران در صفين، تقريبـاً ماننـد سـخن وي در     4.آنان مؤمن هستند
  5.مورد كساني است كه در نبرد جمل حضور يافتند

  در برابر پادشاه روم � معاويهموضع  -13
را فرصـتي مناسـب يافـت و در     ب پادشاه روميان اختالف پيش آمده ميان علـي و معاويـه  

تحت حاكميت معاويه طمع كرد تا آنها را به سرزمين خـود اضـافه     برخي از سرزمين اسالمي

                                           
  .سند آن منقطع است. ١١/٧٤بةمصنف ابن أبی شي -١
  .٢٥٠ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -٢
  .سند آن حسن است. ١٥/٣٠٣مصنف ابن أبی شيبة -٣
  .٢٥١ص، ؛ خالفة علی٣٣١-١/٣٢٩تاريخ دمشق -٤
  .٢٥١ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -٥
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او را خوار كرده و  ترسيد و معاويه پادشاه روم كه قبالً از معاويه مي: گويد ابن كثير مي. نمايد
پادشـاه روم كـه   . در سرزمينهاي معاويه طمـع كـرد   ،سپاهشان را مغلوب و مضمحل كرده بود

ديده بود معاويه درگير جنگ با علي است همـراه بـا سـپاهيان زيـادي بـه برخـي از سـرزمينها        
سـم  اي ملعون، به خـدا ق : اي به او نوشت پس معاويه در نامه. نزديك شد و در آنها طمع كرد

كنيم  اگر دست برنداري و به سرزمين خود برنگردي من و پسر عمويم عليه تو با هم صلح مي
. كنيم كنيم و زمين را با همه فراخي بر تو تنگ مي و تو را از سرزمينهاي خودت نيز بيرون مي

پادشاه روم از اين تهديد او به هراس افتاد و به عقب نشست و كسـاني بـراي آتـش بـس نـزد      
  .اين قضيه بر عظمت روحي معاويه و غيرت او نسبت به دين داللت دارد 1.فرستادمعاويه 

  داستاني باطل در مورد عمرو بن عاص در نبرد صفين -14
اهل عراق حمله كردند و اهل شام به رويارويي آنان رفتند و : گويد نصر بن مزاحم كوفي مي

ابر او قرار گرفت در حالي كه استواري ورزيدند و عمرو بن عاص حمله كرد پس علي در  بر
  :گفت مي

  قـــــــــــد علمـــــــــــت ذات القـــــــــــرون امليـــــــــــل
  

  واخلصــــــــــــــــــــر واألنامــــــــــــــــــــل الطفــــــــــــــــــــول  
اي به سوي او انـداخت و او را بـر زمـين زد و عمـرو بـا       سپس ضربه: گويد تا آنجا كه مي  

پـس علـي صـورتش را برگردانـد و در ايـن اثنـا       . پايش او را دفع كرد و عورتش آشكار شد
علـي  . اي امير مؤمنان، آن مرد فرار كرد: مردم گفتند. از ميدان نبرد به در بردندآمدند و او را 

او عمرو بن عاص بود عـورتش را  : علي گفت. خير: دانيد كه او كيست؟ گفتند آيا مي: گفت
سـهيلي در الـروض األنـف     چهابن كلبي نيز چنان 2.به من نشان داد و من صورتم را برگرداندم

او بـا عـورتش مـرا دفـع     : ان را آورده است و ذكر كرده كه علي گفتكند اين داست ذكر مي
مثل اين از عمرو بن عاص : گويد تا آنجا كه مي... ياد من آورد كرد و خويشاوندي خود را به

به روايـت ابـن كلبـي در ايـن       حارث بن نضر سهمي. با علي در نبرد صفين روايت شده است
  : گويد باره مي

  منتــــــــــهأىف كــــــــــل يــــــــــوم فــــــــــارس غــــــــــري 
  

  وعورتـــــــــــه وســـــــــــط العجاجـــــــــــة باديـــــــــــة  
  يكــــــــــــف هلــــــــــــا عنــــــــــــه علــــــــــــّى ســــــــــــنانه  

  
ـــــة   ـــــه يف اخلـــــالء معاوي   3 ويضـــــحك من

   
                                           

  .٨/١٢٢البداية و النهاية -١
  .٦/١٩سليمان خراشی، تثبت؛ قصص ال ٤٠٨-٤٠٦ص، وقعة صفني -٢
  .٦/١٩، قصص ال تثبت ٥/٤٦٢الروض األنف  -٣
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  :رد اين افترا و افك و تهمت اشكار به قرار زير است
يك شيعه متعصب » وقعة صفين«راوي روايت اول، نصر بن مزاحم كوفي نويسنده كتاب  

نصـر  : گويـد  ذهبي در مورد وي مي. ب نيستاست و دروغ و افتراي او بر صحابه چيزي عجي
عقيلـي در مـورد   . بن مزاحم كوفي يك رافضي متعصب است و روايت او ترك شـده اسـت  

. او فردي شيعه اسـت و در روايـت او اضـطراب و خطـاي زيـادي وجـود دارد      : گويد وي مي
او يـك  : گويـد  عجلـي مـي  : گويـد  ابن حجـر مـي   1.او فردي كذاب است: گويد ابوخيثمه مي

   2.ثقه و امين نيست... رافضي افراطي بود
كلبي، هشام بن محمد بن سائب كلبي است و علمـا اتفـاق نظـر دارنـد كـه او يـك شـيعه        

كنـد؟ فكـر    چـه كسـي از او نقـل قـول مـي     : گويـد  امام احمد در مورد وي مـي . افراطي است
  3.استروايات او متروك : گويد دارقطني مي. كنم كسي از او چيزي روايت نمايد نمي

خان بعـدي شـيعه و   ن داستان در همه جا پخش شده و نزد موراز طريق اين دو رافضي، اي
ايـن داسـتان    4.انـد  ايـن داسـتان را قاپيـده    ،اين اكاذيـب رواج يافتـه اسـت    برخي از اهل سنت 

دشـمنان رافضـي   . اي از اكاذيب و افتراءات شـيعه در مـورد صـحابه رسـول خـدا اسـت       نمونه
انـد و آنهـا را در قالـب حكايتهـا و      سـاخته  � ا را عليه صـحابه رسـول خـدا   اين تهمته  صحابه

هدف آنـان از ايـن   . اند تا انتشار آنها در ميان مسلمانان به راحتي صورت گيرد اشعاري ريخته
در غفلـت اهـل    �كار، پايين آوردن شأن و جايگاه و منزلت صـحابه بزرگـوار رسـول خـدا     

 حـال  اند، وارد شده زار تحقيق در روايات تاريخ اسالمياندك زماني است به با سنت است كه
گويان پراكنده شده و بسياري از آنها حتـي متأسـفانه    اين اشعار و حكايات در ميان قصه آنكه

  5.اند در نزد مؤرخان اهل سنت به مسلمات تاريخي مبدل گشته

  قبرها بعد از بازگشت از صفين از كنارعبور اميرالمؤمنين  -15
سالم بر شما اي مردان و : اميرمؤمنان از صفين بازگشت به تعدادي قبر رسيد و گفتوقتي كه 

ايد و مـا نيـز    شما پيش از ما رفته. زنان مؤمن و مسلمان كه اهل ديار وحشتيد و جايگاه خلوت
                                           

  .٢٥٤-٤/٢٥٣ميزان اإلعتدال -١
  .٦/١٥٧لسان امليزان -٢
  .١/١٨؛ قصص ال تثبت١٩/٢٨٧ء ؛ معجم األدبا١/٣٤٣؛ تذکرة احلفاظ٣/٩١ابن حبان، اروحون -٣
  .١/٢٠قصص ال تثبت -٤
  .١٠مهان -٥
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. ما و آنها را بيامرز و بـه عفـو خـويش از مـا درگـذر      ،خدايا. شويم به زودي به شما ملحق مي
خيزيـد و بـر آن    گرداند كه از آنجا بر مـي  را از خاك آفريد و به آنجا باز ميخدايي كه شما 

ياد داشته باشد و براي روز حساب عمل كند و  خوشا آنكس كه معاد را به . شويد محشور مي
  1.به مقدار كفاف قناعت كند و از خداي عزوجل خشنود باشد

  اصرار قاتالن عثمان بر استمرار جنگ در صفين -16
ن عثمان تمايل زيادي به استمرار جنگ ميان دو طرف داشتند تا بدين طريق دو گروه از قاتال

به همـين دليـل   . بين رفته و نيروي آنان ضعيف شود و نتوانند آنان را قصاص و مجازات كنند
كنـد و   برند و علي درخواست آنـان را قبـول مـي    ها را باال مي وقتي ديدند كه مردم شام قرآن

به همـين دليـل تـالش    . دهد به شدت به هراس افتادند گ و خونريزي را ميدستور توقف جن
را از اين تصميم خود منصرف سازند، اما با اين وجود جنـگ متوقـف شـد و     � كردند علي

اي جز خارج شدن از فرمان علي نيافتنـد و اسـتراتژي    آنان در كار خود درمانده شدند و چاره
نكتـه عجيـب ايـن اسـت كـه      . دو گـروه تحصـن كردنـد    را سـاختند و بـه دور از  » الحكم هللا«

اند و آن را مـورد مداقـه قـرار     مؤرخين به راحتي از كنار كار اين گروه در اين مرحله گذشته
اين در حالي بود كه . بودند اند، آنچنان كه آنان در جنگ جمل هم چنين كاري را كرده نداده

و شكسـت گفتگوهـايي كـه     راز ناكاميهمچنين توجهي به . آنان در سپاه علي حضور داشتند
بـراي ناكـام    �چندين ماه به طول انجاميد و همچنين نقشي كه ممكـن اسـت قـاتالن عثمـان    

اند، زيـرا صـلح    ايفا كرده باشند، نكرده گذاشتن همه تالشها براي برقراي صلح ميان دو گروه
نه نبود كه آنـان  در واقع صلح و اتفاق آنان ريختن خون آنان بود و عاقال ب علي و معاويه

   2.در نبرد جمل براي افروختن فتنه تالش كنند و آن را در نبرد صفين ترك نمايند

  كرد و نفرين اهل شام نهي مي �همردم را از دشنام دادن معاوي � حضرت علي -17
ناسـزا گفتـه و    �خبر رسيد كه دو نفر از يارانش بـه معاويـه   �روايت شده كه وقتي به علي

كنند نزد آنان فرستاد كه دست از اين كاري كه خبر آن به وي رسـيده   عنت ميمردم شام را ل
اي امير مؤمنان، مگر ما بـر حـق نيسـتيم و    : پس آن دو نزد علي آمدند و گفتند. است بردارند

پس : آن دو گفتند. آري، سوگند به پروردگار كعبه كه چنين است: آنان بر باطل؟ علي گفت

                                           
  .٣٢٧ص، ؛ فرائد الکالم للخلفاء الکرام٣/١٤٨جاحظ، البيان و التبيني -١
  .١٤٧ص، أحاديث فتنة اهلرجأحداث و  -٢
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مـن كراهـت دارم كـه    : داريد؟ علي گفـت  لعنت كردن آنان باز مي گويي واز ناسزا چرا ما را
پروردگار جان ما و آنان را مصون دار و رابطه بين ما را : شما لعنتگر باشيد، بهتر است بگوييد

اصالح كن و آنان را از گمراهيشان دور گردان تا كسي كه به حق جهل دارد آن را بشناسد و 
  1.پافشاري دارند توبه كنند و پشيمان شوند كساني كه بر گمراهي خود اصرار و

كرد و وقتـي معاويـه    علي در قنوت نماز خود معاويه و يارانش را لعنت مي :اند اينكه گفته
كرد، روايتي غير صـحيح اسـت،    عباس، حسن و حسين را لعنت مي خواند علي، ابن قنوت مي

رد نهي از ناسزاگويي و لعنـت  بيشتر از ديگران به اوامر شرع در مو � زيرا صحابه رسول خدا
هـر كـس   : روايت شـده اسـت كـه فرمـود     � از رسول خدا 2.كردن فرد مسلمان پايبند بودند

زن و  مـؤمن طعنـه  : فرمايـد  نيز مـي  3.مسلماني را لعنت كند مانند اين است كه او را كشته باشد
قيامـت اهـل   كساني كه اهل لعنت كردن هستند در روز : فرمايد همچنين مي 4.گر نيست لعنت

همچنين روايتي كه در آن وارد شده كه علي در قنوت نماز  5.شفاعت و شهادت نخواهند بود
عباس، حسـن   خواند علي، ابن كرد و وقتي معاويه قنوت مي خود معاويه و يارانش را لعنت مي

باشـد، زيـرا در سلسـله راويـان آن      كرد از حيث سند ثابت و صحيح نمي و حسين را لعنت مي
. مـورد وثـوق نيسـت    نف لوط بن يحيي رافضـي محتـرق وجـوددارد كـه روايـات وي     ابومخ

. ترين كتب حـديثي شـيعيان، از ناسـزاگويي بـه صـحابه نهـي شـده اسـت         همچنين در صحيح
گفتند مورد نكوهش قـرار داد و   همچنين علي كار كساني را كه به معاويه و يارانش ناسزا مي

ويي باشيد، اما اگر اعمال آنان را توصيف كرده و من خوش ندارم كه شما اهل ناسزاگ: گفت
كنيد و  حال و وضع آنان را بيان كنيد در اين صورت در سخن گفتن راه راست را انتخاب مي

به جاي ناسزا گفتن با خـدا  . دهيد تر را انجام مي معذور شدن شما كاري رساتر و صحيحبراي 
نان را از ريخته شدن حفظ فرما و رابطـه  خونهاي ما و خونهاي آ ،خداوندا: چنين نيايش كنيد

                                           
  .٢/٢٣٢به نقل از حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة١٦٥ص، األخبار الطوال -١
  .٢/٢٣٢حتقيق مواقف الصحابة -٢
  .٧/٨٤صحيح البخاری -٣
  .١١١٠مشاره، ٢/١٨٩؛ صحيح سنن الرتمذی٣٢٠مشاره، لبانیآ، السلسلة الصحيحة -٤
  .٢٥٩٨مشاره٤/٢٠٠٦صحيح مسلم -٥
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تـرين كتـاب    صحيحپس اين ناسزاگويي و تكفير بنا به اعتراف  1.بين ما و آنان را اصالح فرما
  2.حديثي در نظر شيعيان، در سيره علي وجود ندارد

                                           
  .٣٢٣ص، ج البالغة -١
  .٢/٩٣٤أصول مذهب الشيعة -٢



 
  ومسمبحث 

  حكميت

د كـه هـر   يت توافق كردند يعني توافـق كردنـ  مبعد از پايان نبرد صفين دو گروه با هم بر حك
كدام از آنان مردي را از طرف خود به عنـوان داور انتخـاب نمايـد و سـپس ايـن دو داور بـر       

معاويـه عمـرو بـن عـاص را و علـي      . آنچه كه مصلحت مسلمانان باشد با هم به توافـق برسـند  
محـل  . اي ميان دو گروه نوشته شد ابوموسي اشعري را نماينده خود كرد و در اين مورد وثيقه

گروهـي از سـپاهيان علـي    . بـود ه 37الجندل و در ماه رمضـان سـال    دومةدو داور در اجتماع 
اين كار علي گناه بود و موجب كفر است و به همين دليل بر وي واجب است  معتقد بودند كه

پـس علـي   . كه به درگاه خـدا توبـه نمايـد و بـر وي خـروج كردنـد و خـوارج ناميـده شـدند         
عباس با آنان مناظره و مجادله كـرد و سـپس علـي خـود بـا       ابن عباس را نزد آنان فرستاد و ابن

به همين دليل . اي ديگر استنكاف نمودند اي از آنان برگشتند اما عده آنان مناظره كرده و عده
آنـان همـين طـور بـه     . ميان آنان و علي جنگهاي درگرفت كه به ضعف سپاه علي منجـر شـد  

تفصيل اين مطلب بـه خواسـت   . علي را ترور كردنداختالف خود با علي ادامه دادند تا اينكه 
  .خدا در جاي خود خواهد آمد

آيـد و   ترين موضوعات در تاريخ خالفت راشده بـه حسـاب مـي    ماجراي حكميت از مهم
انـد و   بسياري از نويسندگان در مورد آن به گمراهي رفته و برخي ديگر در آن سردرگم شده

اند  اند و بر رواياتي ضعيف و جعلي تكيه كرده وم داشتههاي خود مرق آن را در كتابها و نوشته
را مكـدر جلـوه داده اسـت و او را     � كه چهره صحابه بزرگوار و خصوصاً ابوموسي اشعري

اند كه ابله و نادان و ضعيف الرأي و فريب خورده اسـت و فـردي بسـيار     چنين توصيف كرده
داد و عمرو بن ي حكميت او را فريب باشد و به همين دليل عمرو بن عاص در ماجرا غافل مي

مغرضان و كساني كه از اسالم كينه به دل . اند باز و مكار توصيف كرده عاص را فردي نيرنگ
اين دو مـرد بزرگـوار نسـبت دهنـد، همـان       اين صفات نكوهيده را به اند كه دارند تالش كرده

منجـر بـه مـرگ تعـداد      ايـن اخـتالف بـزرگ كـه     كساني كه مسلمانان آنان را برگزيدند تا به
بسياري از مؤرخان و اديبان و پژوهشگران با ايـن روايـات   . زيادي از مسلمانان شد پايان دهند

اند و  باشد به عنوان واقعياتي تاريخي برخورد كرده كه بافته دست دشمنان صحابه بزرگوار مي
ه عنـوان روايـاتي   انـد و بـ   مردم هم بدون اينكه در آنها دقت نظر داشـته باشـند مقبـول دانسـته    

گونه و هيجان آور آن و نيرنگ  گاهي به خاطر ساختار قصه. اند پذيرفتهصحيح و بدون ترديد 
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شده كه مردم به آن اهتمام ورزنـد و مؤرخـان    اي كه در آن وجود داشته است سبب و خدعه
و  اين سخن ما در مورد تفصيالت واقعه اسـت  الزم به ذكر است كه. اقدام به تدوين آن كنند

اي وجـود   نه اصل ماجراي حكميت، زيـرا در وقـوع اصـل مـاجراي حكميـت شـك و شـبهه       
  1.ندارد

من مصلحت را بر اين ديدم كه در مدخل اين بحث در مورد سـيره دو صـحابي بزرگـوار    
  .ابوموسي اشعري و عمرو بن عاص بحث كنم

  ابوموسي اشعري تسير :نخست
، ابوموسي اشعري � رگ، صحابه رسول خداوي عبداهللا بن قيس بن حضار بن حرب، امام بز

: گويـد  ابن سعد مي. وي از همان ابتداي اسالم در مكه اسالم آورد 2.تميمي، فقيه مقري است
وي به مكه آمد و با سعيد بن عاص هم پيمان شد و از مسلمانان نخستين اسـت و بـه سـرزمين    

قومش برگشت تـا مـردم را   اند كه وي نزد  برخي از روايات بيان كرده 3.حبشه مهاجرت كرد
ابن حجر روايات وارده در مورد اسالم آوردن وي را با هم جمع كـرده و  . به اسالم فراخواند

ذكر ابوموسي در ميان آنان مشكوك است، زيـرا چيـزي كـه در روايـات صـحيح      : گويد مي
 � اي از قوم خود قصد رفتن به خدمت رسول خـدا  اين است كه ابوموسي همراه با عده آمده

توان اين روايات را چنين با هم  مي...... را كرد كه در آن هنگام ايشان در خيبر حضور داشتند
او را  �جمع كرد كه ابوموسي در ابتدا به مكه هجرت كرد و اسالم را پذيرفت و رسول خدا

اي به حبشه فرستاد و ابوموسي به سرزمين قوم كه خود كه در مقابل حبشـه و در   همراه با عده
و يـاران ايشـان در مدينـه اسـتقرار      � شرقي آن قرار دارد رفت و وقتي كه رسول خدا جانب

يافتند، ابوموسي و آن دسته از قوم وي كه مسلمان شده بودند به مدينه مهاجرت كردنـد و بـه   
چنين امري محتمـل  . وزيد كشتي آنان را به سرزمين حبشه برد خاطر باد تندي كه در دريا مي

  4.شود مورد اعتماد واقع مي و ،شود ين اخبار وارده مياست و موجب جمع ب

  قرار داد �بر سينه ابوموسي صهاي شرف و بزرگي كه رسول خدا نشانه -1
  .»ايد، يك بار به سوي نجاشي و يك بار به سوي من شما دو بار هجرت كرده« •

                                           
  .٣٨ص، ؛ تنزيه خال أمرياملؤمنني معاويه٣٧٨ص، مرويات أبی خمنف فی تاريخ الطربی -١
  .٢/٣٨١سري أعالم النبالء -٢
  .٤/١٠٧الطبقات الکربی -٣
  .٧/١٨٩فتح الباری -٤
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ما كه حـدود پنجـاه وانـدي نفـر از قـوم خـود       : از ابوموسي اشعري روايت است كه گفت
كشـتي مـا را بـه نـزد     . من و ابورهم و ابوعـامر : ما سه برادر بوديم. بوديم از يمن خارج شديم

 � كه خيبر فتح شد ما به مدينه رفتيم و رسول خدا هنگامي. نجاشي و نزد جعفر و يارانش برد
از أنـس روايـت    1.شما دوبار هجرت داريد، زيرا نزد نجاشي و نزد من هجرت كرديد: فرمود

. تر هسـتند  نسبت به شما براي اسالم دل نازك آيند كه نزد شما ميفردا قومي : تگفاست كه 
  : گفتند كردند و مي پس اشعريون آمدند و رجز خواني مي

  حزبهغداً نلقی األحبة    حممداً و 
  ). كنيم فردا با محبوبان خود، يعني محمد و يارانش ديدار مي(

اينـان اولـين كسـاني بودنـد كـه مصـافحه       . وقتي كه آنان به مدينه رسيدند مصافحه كردند
  2.كردند
  .»آنان قوم تو هستند ،اي ابوموسي« •

  :فرمايد اين آيه نازل شد كه مي وقتي كه: از عياض اشعري روايت است كه گفت

�m�µ�y�x�w�v�u�tl ٥٤: املائدة  
خواهد آورد كـه خداونـد دوستشـان    ) به جاي ايشان بر روي زمين(خداوند جمعيتي را « 

منظور  ،اي ابوموسي«: فرمود � پس رسول خدا. »دارند دارد و آنان هم خدا را دوست مي مي
  3.و به ابوموسي اشاره كرد» باشد آيه، قوم شما مي

گنــاه عبــداهللا بــن قــيس را بيــامرز و او را در روز قيامــت بــه جايگــاه   ،پروردگــارا« •
  .»ارزشمندي وارد گردان

از نبـرد حنـين فراغـت يافـت      � رسول خدا وقتي كه: از ابوموسي روايت است كه گفت
ابوعامر اشعري را بر سپاه اوطاس روانه كرد و او در راه به دريـد بـن صـمه رسـيد و دريـد را      

مردي تيري به سوي ابوعامر انداخت و . كشت و خداوند ياران دريد را با شكست مواجه كرد
شما تيرانـداخت؟ ابوعـامر    چه كسي به سوي ،عمو جان: گفتم 4.آن تير به ران او اصابت كرد

وقتـي كـه آن مـرد    . پس من به دنبال آن مرد رفتم و به او رسيدم. به سوي آن مرد اشاره كرد
                                           

  .٢٥٠٢مشاره، صحيح مسلم -١
  .سند آن صحيح است ٢/٣٨٤سري أعالم النبالء -٢
  .٢/٣٨٤حاکم آن را صحيح و ذهبی آن را موثق دانسته است؛ سري أعالم النبالء. ٢/٣١٣املستدرک -٣
  .٢/٣٨٥سري أعالم النبالء -٤
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كني؟ مگر تو عرب نيستي؟ چرا  آيا شرم نمي: گفتم به او مي. مرا ديد به عقب برگشت و رفت
. ن او را كشـتم ايستي؟ پس وي ايستاد و ما چند ضربه شمشير با هم رد و بدل كرديم و مـ  نمي

اين تيـر را بيـرون   : ابوعامر گفت. خداوند آن فرد را كشت: سپس به نزد ابوعامر رفتم و گفتم
به رسول خـدا سـالم   : ابوعامر گفت. من آن تير را بيرون كشيدم و آب از آن بيرون زد. بياور

نـده سـپاه   ابوعامر مرا جانشين خـود و فرما . ايشان بگو براي من طلب مغفرت نمايد برسان و به
 � وقتي برگشتيم و موضـوع را بـه رسـول خـدا    . كرد واندكي زنده ماند و سپس از دنيا رفت

عبيـد بـن    ،پروردگـارا «: گفتم، ايشان وضو گرفتند و سپس دستشان را بلند كردند و فرمودند
رسول خدا به قدري دست خود را بلند كردند كـه مـن سـفيدي زيـر بغـل      . »أبوعامر را بيامرز

او را در روز قيامت باالتر از بسياري از بندگانت  ،پروردگارا«: سپس فرمودند. ديدمايشان را 
: ايشــان فرمودنــد. بــراي مــن نيــز طلــب آمــرز ش كنيــد ،اي رســول خــدا: گفــتم. »قــرار بــده

را بيامرز و در روز قيامت او را در جايگـاه   -ابو موسي -گناهان عبداهللا بن قيس ،پروردگارا«
   1.»نارزشمندي داخل گردا

 .»اين فرد بشارت را رد كرد، پس شما آن را بپذيريد« •
ين مكـه و طـائف، امـا بـه مكـه      بـ  -من در جعرانـه : روايت است كه گفت � از ابوموسي

آيـا  : نشـين نـزد ايشـان آمـد و گفـت      نزد رسول خدا بودم كـه فـردي باديـه    -تر است نزديك
: آن بدوي گفت. »بر تو مژده باد«: كنيد؟ پيامبر فرمود اي را كه به من داديد عملي نمي وعده

ايـن  «: رو به من و بـالل كـرد و فرمـود    � پس رسول خدا. ايد شما بشارت زيادي به من داده
مـا آن را   ،اي رسـول خـدا  : آن دو گفتنـد . »فرد بشارت را رد كرد، پس شـما آن را بپذيريـد  

شسـت و آب  تان و صورتش را در آن اي خواست و دس كاسه � پس رسول خدا. پذيريم مي
از آن بنوشـيد و از آن بـر سـر و گـردن خـود      : و سـپس فرمـود   دهن خود را در آن انـداخت 

اگر چيـزي اضـافه مانـده    : ام سلمه از پشت پرده گفت. پس آن دو اين كار را كردند. بريزيد
پس آن دو مقداري از آن را به ام سـلمه  . بدهيد -يعني ام المؤمنين ام سلمه -آن را به مادرتان

  2.ددادن
 .»يكي از مزامير آل داود به تو عطا شده است« •

شبي از مسجد خارج شدم و ديدم كه : از ابن بريده از پدرش روايت كرده است كه گفت
بـه مـن    � رسول خـدا . خواند بر در مسجد ايستاده است و مردي دارد نماز مي � رسول خدا

                                           
  .٢٤٩٨مشاره، صحيح مسلم -١
  .٢٤٩٧مشاره، صحيح مسلم -٢
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پيـامبر  . خدا و رسـول او داناترنـد  : گفتم »كند؟ كني او ريا مي آيا فكر مي  ،اي بريده«: فرمود
صداي زيبا شبيه صداي  -و به تحقيق يكي از مزامير ،كار است اي مؤمن و توبه او بنده«: فرمود

وقتـي كـه نـزد آن    . »آل داود بـه وي عطـا شـده اسـت     -داده شـد ) �(زيبائي كـه بـه داود  
  1.نمازگزار رفتم ديدم كه ابوموسي اشعري است و اين خبر را به او دادم

  »اي از گنجهاي بهشت راه بنمايم؟ اي عبداهللا بن قيس، آيا تو را به كلمه« •
بوديم و  � در يك سفر همراه رسول خدا: روايت است كه گفت � از ابوموسي اشعري

ال إلـه إال اهللا واهللا  : گفـت  رفت مي رفتند و اگر كسي از آن باال مي مردم از يك گردنه باال مي
ر خـود  سوار بر است � و رسول خدا -گفت داي بلند اين را ميبا ص: كنم گفت فكر مي -اكبر

 شما كر و غائبي را صـدا نمـي زنيـد و   ! اي مردم: داد و فرمود بود و آن را در كوه حركت مي
اي از گنجهـاي   آيـا تـو را بـه كلمـه     ـ ،  يا اي ابوموسـي  ـ  اي عبداهللا بن قيس«: در ادامه فرمود

ال قـوة إال ال حـول و «: بگـو : فرمـود  � پيـامبر . ول خدااي رس ،آري: گفتم »بهشت راه بنمايم؟
  2.»باهللا
و او را همـراه بـا    3را كارگزار خود بر زبيد و عدن كرد � ابوموسي � رسول خدا •
 . يمن فرستاد به �معاذ

به يمن فرستاد  او و معاذ را به � روايت است كه وقتي رسول خدا � از ابوموسي اشعري
گيري نكنيد و از همديگر اطاعت كنيد و با هم اختالف  سختآسان بگيريد و «: آن دو گفت

اي وجود دارد كه از عسل ساخته  در سرزمين ما نوشيدني: گفت � ابوموسي به پيامبر. »نكنيد
ناميده » مزر«شود و نوعي نوشيدني ساخته شده از جو و وجود دارد كه  ناميده مي» تبغ«شده و 

معاذ به من : گويد مي � ابوموسي. »اي حرام است دهكنن هر مست«: فرمود � پيامبر. شود مي
در نمازم و در حال سوار بودن بر مركـب و در  : كني؟ گفتم چگونه قرآن را قرائت مي: گفت

حالت ايستاده و در حالت نشسته و همواره بر قرائت خود مالزمت دارم و ورد خود را يكباره 
كـنم و در   ب را به چند بخش تقسيم مـي اما من ش: معاذ گفت: گويد ابوموسي مي. خوانم نمي

كـنم و از خـواب خـود بـه      خيزم و عبادت مي خوابم و در برخي ديگر بر مي بخشي از آن مي

                                           
  .٩/٣٥٨؛ جممع الزوائد٧٩٣مهان -١
  .٢٧٠٤مشاره، مصحيح مسل -٢
  .٢/٢٢٦؛ حتقيق مواقف الصحابة٩٧ص، تاريخ خليفة بن خياط -٣
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زيرا اگـر خـواب بـراي قـوي     (كنم  طلب ثواب مي -و عبادت در بيداري -مانند بيداري خود
 1).شدن در اداي عبادت باشد ثواب دارد

  �خطابنزد عمر بن  � جايگاه ابوموسي -2
و  2آمد و در فتح قم و قاشان ابوموسي در زمان عمر بن خطاب از ستونهاي دولت به شمار مي

هم چنين وي از مؤسسان مدرسه البصرية در زمـان   3.فرمانده سپاهيان بود -شوشتر -نبرد تستر
آيـد و وقتـي بـه بصـره آمـد در       وي از جمله دانايان صحابه به شمار مي. است � عمر فاروق

بـود و ميـان آن دو نامـه نگـاري      � وي متـأثر از عمـر بـن خطـاب     4.ه تعليم پرداخـت آنجا ب
وي مشهور به دانايي، عبادت،  -كه در بحث مؤسسه فرمانداران و قاضيان خواهد آمد -شد مي

وي از بزرگان علمـا و  . تقوا، حيا، عزت نفس، پاكدامني، زهد در دنيا و پايداري بر اسالم بود
او را در طبقه اول صـحابه   الحفاظ طبقةذهبي در كتاب . آيد ه به شمار ميفقها و مفتيان صحاب

كرد و كتاب خدا را زياد تالوت  وي فردي عالم بود و به علم خود عمل مي. ذكر كرده است
وي . رك و پـاكي را روايـت كـرد   كرد و زيباترين صدا را در تـالوت داشـت و علـم مبـا     مي

 � مالزمـت زيـادي بـا رسـول خـدا      � ابوموسـي . بـود ترين فـرد در بصـره    ترين و فقيه قاري
همچنين از بزرگان صحابه چون عمر، علي و أبي بن كعب و عبداهللا بن مسعود كسب . داشت

خصوصاً تأثر زيادي از عمر بن خطاب گرفته بود و عمر او را در طول  � ابوموسي. علم كرد
در مـورد   � همچنـين ابوموسـي  . كـرد  ها و وصايا مي واليت طوالنيش بر بصره متعهد به نامه

كرد و حتي شـعبي او را يكـي از چهـار     مراجعه مي � شد به عمر مسائلي كه بر او عرضه مي
عمر، علـي، زيـد بـن    : قضات امت چهار نفر هستند: گويد و مي ،قاضي برتر امت دانسته است

  5.ثابت و ابوموسي اشعري
عمـر عالقـه زيـادي داشـت و      آمد به حضور در مجالس كه به مدينه مي ابوموسي هنگامي

از ابـوبكر بـن    .داد بسياري اوقات قسمت عمده وقت خود را به حضور در آنها اختصاص مـي 
: ابوموسي روايت است كه ابوموسي بعد از عشا نزد عمر بن خطاب آمـد و عمـر بـه او گفـت    

عمـر  . ام تا با شما بحـث و گفتگـو كـنم    آمده: ايد؟ ابوموسي گفت براي چه كاري اينجا آمده
                                           

  .٤٣٤٤مشاره، ؛ صحيح البخاری١٧٣٣مشاره، صحيح مسلم -١
  .٧/١١٤البداية و النهاية -٢
  .٨٨مهان -٣
  .١/٤٢٣تفسري التابعني -٤
  .٢/٣٨٩سري أعالم النبالء -٥



 سلي مرتضي ع     850
  

 

پـس عمـر    :گويـد  راوي مـي . اين فقـه اسـت  : ايد؟ ابوموسي گفت در اين ساعت آمده: گفت
اي امير : نشست و آن دو براي مدت طوالني با يكديگر  صحبت كردند سپس ابوموسي گفت

  1.ما در نماز هستيم: گفتعمر . است تهجد وقت نماز مؤمنان،
و در عين حال بـه نشـر علـم و تعلـيم      يادگيري علم و تعليم اهتمام مي ورزيد ابوموسي به 

هـا و سـخنان خـود     در خطبـه  عالقه زيادي داشـت و  مردم و آشناسازي آنان با احكام اسالمي
شـنيدم كـه   : از ابومهلـب روايـت اسـت كـه گفـت     . كـرد  مردم را به تعليم و تعلم تشـويق مـي  

آن را تعليم  به او عطا كرده است هر كس كه خداوند علمي: گويد ابوموسي بر روي منبر مي
ورزند و از  شود كه تكلف مي ندارد كه در اين صورت از كساني ميدهد و نگويد كه علمي 

  2.شود دين منحرف مي
خود قرار داده و قسمت زيادي از وقت خود   ابوموسي مسجد بصره را مركز فعاليت علمي

كرد، بلكـه از   مياين امر اكتفا نالبته وي به صرف . اش اختصاص داده بود را به مجالس علمي
وي هرگاه سـالم نمـاز   . برد هر فرصتي براي تعليم مردم و تعليم احكام شرعي به آنان بهره مي

كــرد و شــروع بــه تعلــيم آنــان و اصــالح قرائــت آنــان از قــرآن   داد بــه مــردم رو مــي را مــي
ف خواند رو به صفو ابوموسي بعد از اينكه نماز صبح را مي: گويد ابن شوذب مي. پرداخت مي

يـا نحـوه صـحيح قرائـت را بـه آنـان يـاد        (كـرد   كرد و قرائتشان را اصالح مي نمازگزاران مي
  3).داد مي

بـه همـين   . بود كه قرائت زيبـا و صـحيحي دارد   باين مشهوردر ميان صحابه  � ابوموسي
نيـز  . كردنـد  اطراف وي تجمع مـي  كند تالوت ميشنيدند كه وي قرآن  دليل هرگاه مردم مي

خواست تـا آيـاتي را بـراي     يافت از او مي حضور مي � بوموسي در مجلس عمركه ا هنگامي
خداي متعال او را در تعليم مردم موفق گرداند و او همه تالش خـود را در   4.كند تالوتوي 

برد و بـراي ايـن    رفت بكار مي تعليم قرآن و نشر آن در ميان مردم سرزمينهايي كه به آنجا مي
شدند و طالبان  گرفت و مردم گرد او جمع مي ت رساي خود بهره ميكار از صداي زيبا و قرائ

هـا و   وي آنان را به دسـته  ،به همين خاطر. كردند علم در مسجد بصره در اطراف او تجمع مي

                                           
  .١٢١ص، حممد طهماز، ااهد ملاابوموسی األشعری الع -١
  .٤/١٠٧الطبقات الکربی -٢
  .٢/٢٨٩سري أعالم النبالء -٣
  .٢/٣٩١؛ سري أعالم النبالء١٢٦-١٢٥ص، حممد طهماز، ابوموسی األشعری العامل ااهد -٤
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كـرد و بـه قرائتشـان     گذشت و براي آنان قرائت مـي  هايي تقسيم كرد و خود بر آنان مي حلقه
   1.كرد داد و قرائتشان را اصالح مي گوش مي

در واقع پرداختن به قرآن كريم شغل اصلي وي شـده بـود و او بيشـتر اوقـات خـود را در      
ابوموسـي  : روايت است كه گفت �از أنس بن مالك. كرد زمان سفر و اقامت صرف آن مي

وقتـي آمـدي ابوموسـي    : اشعري مرا نزد عمر فرستاد و چون من نزد عمر رسيدم به من گفـت 
 عاقـل و  او فـردي : پس عمر گفـت . مشغول تعليم قرآن به مردم بوداو : كرد؟ گفتم چكار مي

   3.نگورا برايش  اين اما ، 2استزيرك 
داد و احكام شرعي را به مـردم   رفت تعليم مي ابوموسي حتي آن هنگام نيز كه به جهاد مي

ما در سپاهي در ساحل دجله : از حطاب بن عبداهللا رقاشي روايت است كه گفت. آموخت مي
شـد منـادي وي بـراي نمـاز نـدا       وقتي كه وقت نمـاز ظهـر مـي   . ابوموسي اشعري بوديم همراه

خوانـد و   گرفت و بـا آنـان نمـاز مـي     ايستادند و او وضو مي داد و مردم براي وضو به پا مي مي
شد منادي او اعـالم كـرد كـه     نشستند و چون وقت نماز عصر مي هايي مي سپس آنان در حلقه

پس منـادي ابوموسـي اعـالم    . پس همه مردم براي گرفتن وضو رفتند .براي نماز وضو بگيرند
  .اند فقط كساني وضو بگيرند كه دچار حدث شده: كرد

او به بار نشست و با پرورش يافتن تعداد زيادي از حافظان و قاريان قـرآن  تالشهاي علمي 
به سيصد نفـر  وي خشنود گشت، به طوري كه تعداد آنان در بصره به تنهايي  ،و عالمان به آن

از كارگزاران خود خواست تا نام حافظـان قـرآن را بـه     �وقتي كه عمر بن خطاب. رسيد مي
وي اعالم دارند تا وي آنان را اكرام داشـته و بـر عطـاي خـود بـه آنـان بيفزايـد ابوموسـي در         

 4.رسـد  اي به وي نوشت كه تعداد حافظان قرآن در حوزه من به سيصـد وانـدي مـرد مـي     نامه
ي به تعليم سنت و روايت آن نيز اهتمام داشت و تعدادي از صحابه و بزرگان تابعين از ابوموس

بريده بن حصيب، أبوأمامه باهلي، أبوسعيد خدري، أنـس  : گويد ذهبي مي. اند او روايت كرده
بن مالك، طارق بن شهاب، سعيد بن مسيب، أسود بن يزيد، أبووائل شقيق بن سلمه، ابوعثمان 

  5.اند ديگر از او روايت كرده اي نهدي و عده

                                           
  .٢/٣٨٩؛ سري أعالم النبالء١٢٧ص، حممد طهماز، بوموسی األشعری العامل ااهدأ -١
  .راويان آن ثقه هستند. ٤/١٠٨الطبقات -٢
  .٢/٣٩٠ري أعالم النبالءس -٣
  .١٢٩ص، بوموسی األشعریأ -٤
  .٢/٣٨١سري أعالم النبالء -٥
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دليـل ايـن امـر مـنش و رفتـار وي در زنـدگي و       . ابوموسي تمسك زيادي به سنت داشت
برغم اشتياق و عالقه زياد وي بـه سـنت، او بـه ماننـد     . وصيت دم مرگ او به فرزندانش است

يم ديگر بزرگان صحابه احاديث زيادي را روايت نكرده است، زيرا آنان از روايت حـديث بـ  
. آمـد  از جمله مقربان ابوموسي در بصره، انس بن مالك بود و از خواص او بشمار مي. داشتند

در راهي همراه ابوموسـي بـوديم و مـردم داشـتند در     : از ثابت بن أنس روايت است كه گفت
يكي از آنان چـرم را بـا    چيزي نمانده كه ،اي أنس: ابوموسي گفت. گفتند مورد دنيا سخن مي

چه چيزي مردم را از اطاعـت  : سپس گفت. بيا تا ساعتي ذكر خداي بگوييم! كند زبانش پاره
خير، دنيا زود : ابوموسي گفت. دنيا و شيطان و اميال و خواستها: خداوند بازداشته است؟ گفتم

ديدنـد هرگـز از    به خدا قسم اگر آخرت را مي. به سراغشان آمده و آخرت ناپديد شده است
به خاطر اعتمادي كـه ابوموسـي بـه أنـس داشـت أبوموسـي او را        1.دگرداندن آن روي بر نمي

ابوموسـي  : گويـد  أنس مـي . كرد كه فرستاده او نزد اميرمؤمنان عمر بن خطاب باشد مأمور مي
و بعـد از   ؛كـرد  ميفرستاد و عمر در مورد اوضاع مردم از من سوال  مياشعري مرا به نزد عمر 

اسرا و غنائم نزد عمر فرسـتاد و أنـس همـراه بـا فرمـانرواي      او را همراه با  ابوموسى ،نبرد تستر
  2.تستر، يعني هرمزان نزد عمر رفت

  شواليت ابوموسي در زمان عمر و عثمان -3
در زمـان  . اسـت  �به حقيقت ابوموسي مشهورترين فرماندار بصره در زمان عمر بـن خطـاب  

ت و از بصره فرماندهان را رف وي خود شخصاً به جهاد مي. وي مناطق زيادي از ايران فتح شد
در زمان وي بصريان توانستند اهواز و مناطق اطـراف  . فرستاد هاي مختلف مي به نقاط و جهت

. زمان واليت وي بر بصره سرشار از جهاد بود. دي از مناطق مهم را به فتح درآورنآن و تعداد
وي . كـرد  كاري مـي در بسياري از جنگها و فتوحات ابوموسي با واليان مناطق مجاور خود هم

براي ساماندهي مناطق فتح شده و تعيين فرمانداران بر آنها و تـأمين و اداره كارهـاي مختلـف    
در مورد مسائل مختلفي نامه نگاريهاي زيـادي ميـان ابوموسـي و    . هاي زيادي كرد آنها تالش

 عمر بن خطاب روي داد كه از جمله آنان راهنمـايي عمـر بـراي ابوموسـي در مـورد كيفيـت      
بـه او مبنـي بـر مراعـات      � مورد ديگر نصيحت عمر. استقبال از مردم در مجلس امارت بود

                                           
  .١٣٥ص، عبداحلميد طهماز، أنس بن مالک اخلادم األمني -١
  .٥/٦٦تاريخ طربی -٢
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تقوا و تالش براي سعادتمند كردن مردم بود كه نصيحت ارزشمندي اسـت و عمـر در آن از   
برسـند و   ترين مردم كسي است كه رعايايش به وسيله او به سعادتسعادتمند: گويد جمله مي

از خوشگذراني بپرهيز . است كه كه رعيتش بوسيله او بدبخت شوندترين مردم كسي  بدبخت
كننـد و در ايـن صـورت     زيرا در اين صورت عمال و كارگزاران تو رو بـه خوشـگذراني مـي   

چرد تا فربه شود اما غافـل از   بيند و در آن مي زاري را مي انند چهارپايي خواهي بود كه سبزهم
   1.اينكه مرگ او در فربه شدنش است

وجـود دارد كـه بـر نـواحي اداري و اجرائـي       ب هاي زيادي ميان عمر و ابوموسي مهنا
محمـد  . كـرد  مختلفي داللت دارد كه ابوموسي بر اساس راهنمايي عمر به انجام آنها اقدام مي

  2.گردآورده است »الوثائق السياسية«ها را در كتاب وزين  حميداهللا بيشتر اين نامه
يكي  آيد به طوري كه بصره از بهترين دورانها به حساب ميبر  � دوران واليت ابوموسي

دم آن سواري به بصره نيامده كه براي مر: گويد از نسلهاي بعدي بصره، يعني حسن بصري مي
زيرا ابوموسي عالوه بر امارت خود، بهتـرين معلـم بـراي مـردم      ،3 بهتر از ابوموسي بوده باشد

 �در زمان عمر بن خطاب 4.به آنان آموزش داد بصره بود، چه قرآن و امور مختلف ديني را
مطيع بصره بودند و از جانـب والـي    -كه در زمان او فتح شده بود -تعدادي از شهرهاي ايران

كـرد و ايـن    شد و فرماندار بصره فرمانداراني را براي آن شـهرها منصـوب مـي    بصره اداره مي
ــدار بصــره ارتبــاط مســتقيمي   ــا فرمان ــداران ب ــه همــين دليــل ابوموســي   .دداشــتن فرمان از  �ب

 بـا ابوموسـي   � هاي عمـر  نگاري ، و نامهبه حساب آمده است �ترين فرمانداران عمر بزرگ
ترين منابعي هستند كه سيره عمر با فرمانداران خود و روشهاي گوناگون تعامـل   از بزرگ �

: خـود گفـت  عمر در وصيت خود به خليفه بعـد از   5.سازند وي با آنان را روشن و آشكار مي
نگمارد، اما خليفه بعـدي ابوموسـي را بـه مـدت     به كار كسي از عامالن مرا بيشتر از يك سال 

   6.چهار سال در پست خودش باقي گذاشت
به او در  � و نامه عمر ،منصب قضاوت را بر عهده داشت � در زمان عمر � ابوموسي

رمندان اداري در هر زمـان  براي همه كامورد قضاوت، نمونه و الگويي بر همه قضات و حتي 
                                           

  .١٣٠ص، ابن جوزی، مناقب عمر -١
  .الوثائق السياسية للعهد النبوی و اخلالفة الراشدة -٢
  .٢/٣٨٩سري أعالم النبالء -٣
  .١/١٢٠الوالية علی البلدان -٤
  .مهان -٥
  .٢/٣٩١سري أعالم النبالء -٦
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بزرگـي اسـت كـه     ي اين نامـه : گويد ابن قيم در مورد اين نامه مي 1.آيد و مكان به حساب مي
اند و بيشتر از  علما آن را قبول كرده اند و اصول قضاوت و داوري و شهادت را بر آن بنا نهاده

   2.همه فرد فتوا دهنده به تأمل و پرداختن به آن نياز دارد
نيز واليت داشت و عثمان ذي النورين او را قاضي بصره  � در زمان عثمان � يابوموس

خالفت را بدست  � وقتي كه عثمان به قتل رسيد او فرماندار بصره بود و وقتي كه علي. كرد
گرفت ابوموسي از مردم كوفه براي او بيعت گرفت زيرا او فرمانـدار عثمـان بـر آنجـا بـود و      

هـاي نخسـتين فتنـه و     كوفيان را به كمك فراخواند، ابوموسي نشانه وقتي كه خليفه از ذي قار
به همين دليل مردم كوفه را نصيحت كـرد كـه در   . اختالف در ميان مسلمانان را مشاهده كرد

سـته  هايشان بنشينند و از اين كار كناره بگيرند، زيرا اين فتنه است و كسي كـه در آن نش  خانه
ايستاده باشد و كسي كه در آن ايستاده باشد بهتر از كسي  باشد بهتر از كسي است كه در آن

  3.به علت اختالف ديدگاهش با خليفه، از واليت كوفه عزل شد. است كه در آن راه برود
اي كه اسالم را قبول كرد زنـدگي خـود را صـرف نشـر اسـالم و       ابوموسي از همان لحظه

و جهـاد در   -آن مشهور شده اسـت  كه به قرائت -تعليم علم به مردم و خصوصاً قرائت قرآن
راه خدا و اشتياق به آن و فيصله دادن اختالفات و نشـر عـدالت و اصـالح واليـات از طريـق      

اين كارهاي مهم دشوار بوده و به مهارتها و صـفات   شكي نيست كه. قضاوت و مديريت كرد
اي  از آنهـا بهـره  نادري از علم و فهم و زيركي و مهارت و تقوا و زهد نياز دارد كه ابوموسـي  

پـس آيـا    4.و خلفاي بعد به خاطر همين امور به او اعتماد كردنـد  �وافر داشت و رسول خدا
و خلفاي بعد به فردي اعتماد كرده باشند كه به زعم اين افراد  �متصور است كه رسول خدا

  5! در ماجراي حكميت اينچنين فريب بخورد؟
و يارانش، به  � ردم عراق و از طرف عليبه عنوان داور از جانب م � انتخاب ابوموسي

پس مرحله دوم، مرحله صلح و متحد شـدن مسـلمانان   . صورت كامل با حوادث انسجام دارد
همچنين در آن وقت امـين مـردم   . از داعيان به صلح و سازش بود � ابوموسي اشعري. است

                                           
  .٢٦٢ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -١
  .١/١٨٦أعالم املوقعني -٢
  .١١/١٠٩؛ التاريخ الصغري١٣/٥٣فتح الباری -٣
  .٢٦٢ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -٤
  .٢/٢٢٧حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة -٥
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خليفـه بـن   . برگزيـد اند كه علي خود ابوموسي اشـعري را   بيان كرده  عراق بود و منابع قديمي
ابوموسي اشعري از جانب علي و عمـرو  : داوران اجتماع كردنده 37در سال : گويد خياط مي

مردم از جنگ ناخشـنود بودنـد و بـر صـلح بـه      : گويد ابن سعد مي 1.بن عاص از جانب معاويه
بـه   2.توافق رسيدند و دو داور برگزيدند، علي ابوموسي و معاويه عمرو بـن عـاص را برگزيـد   

قاريان مسئول متوقف ساختن جنـگ و حكميـت و    :اند اينكه گفته :توان گفت همين دليل مي
انـد يـك دروغ تـاريخي اسـت كـه اخبـاريون شـيعه كـه          تحميل ابوموسي به عنوان داور بوده

انـد،   باشند سرهم كـرده  همواره در پي تزوير و مكدر ساختن تاريخ اسالم با روايات باطل مي
ده بود كه علي نسبت به معاويه و مردم شام موضع منعطفـي بگيـرد و بـه    چه برايشان آزار دهن

از جهت ديگـر مسـئوليت را بـر دوش دشـمنان     . شان رغبت داشته باشد صلح با دشمنان سنتي
روند و ادعاي خوارج را في نفسه متناقض نشـان   انداخته و از زير بار آن در مي خوارجي خود

رج بودند كه علي را به قبول حكميـت وادار كردنـد و   دهند، زيرا در اين صورت اين خوا مي
  3.در عين حال به خاطر قضيه حكميت بر علي شوريدند

اين مختصر در مورد شخصيت ابوموسي با بحث ما در مورد شخصيت اميرالمؤمنين علي و 
هاي مؤثر عصر خود اسـت كـه مـورد تهمـت      ابوموسي از شخصيت. عصر او در ارتباط است

كنـد شخصـيت    غالباً وقتي كسي در مـورد مـاجراي حكميـت صـحبت مـي      واقع شده است و
ابوموسي و عمرو بن عاص را به سبب وجود اين روايات مجعـول و ضـعيف مـورد تهمـت و     

پس بر ما الزم است كه مختصري در مورد سيره معطر و پاك آنان بحث . دهد كذب قرار مي
  .باشد ن امر ميكنيم و يكي از اهداف نوشتن و تأليف در اين بحث، همي

  سعمرو بن عاصه سير :دوم
و زبير بن  4ابن اسحاق. او عمرو بن عاص بن وائل سهمي، مكني به ابومحمد و ابوعبداهللا است

اتفاق نظر دارند كه وي در حبشـه و نـزد نجاشـي اسـالم آورد و در صـفر سـال هشـتم         5بكار
ل هشتم هجري و قبل از اما ابن حجر معتقد است كه وي در سا. هجري به مدينه هجرت كرد

                                           
  .١٩٢-١٩١ص، تاريخ خليفة -١
  .٣/٣٢الطبقات -٢
  .٢/٢١٥حتقيق مواقف الصحابة -٣
  .ابن اسحاق آن را به صورت مرسل آورده است. ٩/٥٣طربانی، املعجم الکبري -٤
  .٢٦٣ص، عبداحلميد، ؛ خالفة علی٣/٢اإلصابة -٥
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وي مابين صلح حديبيه و نبرد خيبر اسـالم را  : گويد قولي ديگر مي. فتح مكه به اسالم گرويد
  1.پذيرفت

  اسالم آوردن عمرو بن عاص -1
وقتي كه همراه با احزاب از جنگ : گويد عمرو بن عاص در مورد اسالم آوردن خود مي
ه هم فكر من بودند و از من حرف شنوي خندق برگشتيم، چند نفر از مردان قريش را ك

دانيد كه من معتقدم قضيه محمد به  به خدا قسم مي: داشتند جمع كردم و به آنان گفتم
خواهم  فكري به نظرم رسيده است و مي. گيرد صورت ناخوشايندي دارد بر همه امور باال مي

گويم  من مي: تچه فكري داري؟ گف: بدانم شما در مورد آن چه نظري داريد؟ آنان گفت
تر از دست نجاشي باشيم براي ما خوشايندنزد نجاشي برويم و آنجا بمانيم، زيرا اينكه ما زير 

اين است كه زير دست محمد باشيم و اگر قوم ما بر او پيروز شد، در اين صورت ما را 
. رأي خوبي است: آنان گفتند. رسد شناسند و جز خير چيزي از جانب آنان به ما نمي مي

پس چيزي جمع كنيد تا به نجاشي هديه بدهيم و بهترين چيزي كه در : گفتم: گويد مرو ميع
پس پوست زيادي را براي وي . سرزمين ما براي هديه كردن به او وجود داشت پوست بود

ما نزد وي بوديم كه عمرو بن أميه . سپس از مكه خارج شديم و نزد وي رفتيم. جمع كرديم
وي را در مورد جعفر و يارانش نزد نجاشي فرستاده  � سول خدار. ضمري نزد نجاشي آمد

: به همراهان خود گفتم. عمرو بن أميه ضمري نزد نجاشي آمد و سپس از نزد وي رفت. بود
رفتم و او را از نجاشي درخواست  كاش نزد نجاشي مي. او عمرو بن أميه ضمري است

زدم، چه اگر اين كار را  دن او را ميكرد و من گر كردم و نجاشي او را به من تحويل مي مي
. ام ام، چه فرستاده محمد را كشته انجام دهم قريش فكر خواهد كرد كه من كفايتش را كرده

نجاشي . پس نزد نجاشي رفتم و بنا به رسم سابق براي نجاشي سجده كردم: گويد عمرو مي
اي؟  هديه آوردهخوش آمدي، آيا از سرزمين خود چيزي براي من به  ،اي دوست من: گفت
سپس پوستها را نزد . ام من پوست زيادي براي شما به هديه آورده ،آري، اي پادشاه: گفتم

اي : سپس به وي گفتم. نجاشي بردم و نجاشي از آنها خوشش آمد و اظهار تمايل كرد
او را به من . من مردي را ديدم كه از نزد شما خارج شد، او فرستاده دشمن ما است ،پادشاه

. يد تا او را بكشم، زيرا او تعدادي از بزرگان و برگزيدگان ما را به قتل رسانده استبده

                                           
  .٨/٥٦ذيب التهذيب -١
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اي بر روي بيني خود  نجاشي به خشم آمد و دستش را بلند كرد و چنان ضربه: گويد عمرو مي
كرد از ترس او داخل زمين  زد كه فكر كردم آن را شكست و اگر زمين دهان باز مي

درخواست من براي شما كنم كه  به خدا قسم فكر مي ،اي پادشاه: سپس به او گفتم. شدم مي
خواهي فرستاده آن مردي را كه جبريل نزد او مي  تو از من مي: نجاشي گفت. ناخوشايند بود

: گفتم: گويد عمرو مي! آمد  همانگونه كه نزد موسي مي آمد جهت كشتن به تو تسليم كنم؟
واي بر تو سخن مرا قبول كن و  ،اي عمرو: جاشي گفتيا واقعاً او چنين است؟ ن، آاي پادشاه

شود، چنان كه  از او تبعيت نما، چه به خدا قسم او بر حق است و بر مخالفان خود پيروز مي
آيا از جانب او با من بر اسالم : گفتم: گويد عمرو مي. موسي بر فرعون و سربازان او پيروز شد

. آورد و من بر اسالم با او بيعت كردم پس دستش را. آري: كني؟ نجاشي گفت بيعت مي
سپس در حالي كه رأي و ديدگاهم با رأي سابقم تغيير پيدا كرده بود نزد همراهان خود رفتم 

در راه به . رفتم تا اسالم بياورم �سپس نزد رسول خدا. و اسالم خود را از آنان مخفي كردم
به وي . ز مكه در حال حركت بوداين ماجرا قبل از فتح مكه بود و ا. خالد بن وليد رسيدم

آشكار شده است به خدا قسم راه روشن و : روي؟ خالد گفت كجا مي ،اي ابو سليمان: گفتم
به خدا قسم من : شوم، تا كي؟ به وي گفتم روم و مسلمان مي نزد او مي و محمد پيامبر است،

خالد . ل خدا رفتيمپس به مدينه و نزد رسو: گويد عمرو مي. روم تا مسلمان شوم هم دارم مي
اي : ايشان نزديك شدم و گفتم سپس من به. بن وليد پيش رفت و اسالم آورد و بيعت كرد

كنم كه گناهان سابق من آمرزيده شود و آنچه را كه  من بر اين با شما بيعت مي ،رسول خدا
هجرت اي عمرو، بيعت كن، اسالم و : فرمود � رسول خدا. ياد نياورم قبالً روي داده است به

در  1.پس با ايشان بيعت كردم و سپس برگشتم: گويد عمرو مي. كنند گناهان سابق را پاك مي
وقتي كه خدا اسالم را در قلب من انداخت، نزد رسول : روايت ديگري آمده است كه گفت

پس ايشان دست راست . دست راستتان را بياوريد تا با شما بيعت كنم: رفتم و گفتم � خدا
تو را چه شده  ،اي عمرو: فرمود � پيامبر. د، اما من دست خود را جمع كردمخود را آوردن

: خواهي بگذاري؟ گفتم چه شرطي مي: پيامبر فرمود. خواهم شرطي بگذارم مي: است؟ گفتم
داني كه اسالم و هجرت و حج كارها و  آيا نمي: پيامبر فرمود. اينكه گناهانم آمرزيده شود

  2كنند؟ يگناهان سابق را محو و پاك م

                                           
  .٢/٢٧٦ابن هشام ة؛ سري ٣/٦٠ء؛ سري أعالم النبال٤٩٤ص، صحيح السرية النبوية: نک -١
  .١٢١مشاره، صحيح مسلم -٢
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به عنوان فرماندهي سريه ذات السالسل سال  صتعيين ايشان از طرف رسول اهللا -2
  هـ7

مجهز كرد و روانه ذات السالسل  �سپاهي را به فرماندهي عمرو بن عاص � رسول خدا
همدست ساخت تا قضاعه را كه ماجراي مؤته آنان را مغرور ساخت و در آن نبرد با روميان 

پس عمرو بن عاص همراه با سيصد . حمله كننداقدام نموده بود تا به مدينه و به جمع نيرو  شد
وقتي كه عمرو به مكان تجمع دشمنان رسيد به . نفر از مهاجران و انصار به سرزمين آنان رفت

فرستاد تا  � پس كسي را نزد رسول خدا. وي خبر دادند كه تعداد دشمنان بسيار زياد است
پس نيروي كمكي به فرماندهي أبوعبيده بن جراح براي وي . دبراي وي نيروي كمكي بفرست

مسلمانان به نبرد با كفار پرداختند و عمرو به خاك قضاعه نفوذ كرد، اما آنان پاي  1.اعزام شد
عمرو موفق به  ،بدين سان. به فرار گذاشته و پراكنده شده و شكست را پذيرفته بودند

اوليه خود  پيمانپيمانان مسلمانان به  بازگرداندن همم به اطراف شام و بازگرداندن هيبت اسال
گرويدند و بسياري از مردم بني عبس و بني مرة و  مسلمانان پيماني هم شد و قبائلي ديگر به

نيز قبيله فزارة و رئيس آن عيينة بن حصن هم پيمان مسلمانان شدند . بني ذبيان مسلمان شدند
بدين سان، . و بني أشجع از آنها تبعيت نمودنددر رأس آن عباس بن مرداس و بني سليم و 

اين قبائل در   هاي عرب تبديل شدند، گرچه همه ترين نيرو در شمال سرزمين مسلمانان به قوي
ها و عبرتها و حكمتهايي وجود دارد كه متعلق به عمرو  در اين واقعه درس 2.بالد عرب نبود

  :جملهآن بن عاص است، از 

  اخالص عمرو بن عاص -الف
لباس و : كسي را نزد من فرستاد و فرمود � رسول خدا: گويد عمرو بن عاص مي

ايشان . گرفتند من نزد ايشان رفتم و ايشان داشتند وضو مي. سالحت را بردار و نزد من بيا
خواهم  من مي«: انداخت و سپس سرش را پايين افكند و فرمود سرش را بلند كرد و به من نگاه

فرستم خدا تو را سالم نگه دارد  -يعني سپاه سريه ذات السالسل -سپاهي تو را به فرماندهي بر
عمرو  .»و به تو غنيمت عنايت فرمايد و به تو عالقه درست و سالمي نسبت به مال بدهد

من به خاطر كسب مال اسالم نياوردم، بلكه به خاطر رغبت و  ،اي رسول خدا: گفتم: گويد مي

                                           
  .٣/٢٨٠ابن هشام ة؛ سري ٢/٤٧١لسرية النبوية الصحيحةا: نک -١
  .٤/٢٨٠ابن هشام ة؛ سري ٢/٤٣٣، أبو شهبةالسرية النبوية: نک -٢
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اي «: فرمود � پس رسول خدا. با شما اسالم را قبول كردم اشتياق به اسالم و بودن و اقامت
  1.»مال صالح براي مرد صالح بسيار خوب است ،عمرو

نسبت به  � گيري عمرو بر قدرت ايمان و صداقت و اخالص عمرو بن عاص اين موضع
داللت دارد و رسول خدا براي وي بيان نمود  � اسالم و اشتياق وي به همراهي با رسول خدا

ال حالل نعمت است اگر در دست مرد صالح قرار بگيرد، زيرا به وسيله آن مال رضايت كه م
عايت و سرپرستي يتيمان و زنان كند و آن را در وجوه خير چون ر خدا را جستجو مي

سرپرست و داعيان و پشتيباني از مجاهدان و طرحهاي خير و ديگر كارهاي نيك به  بي
نياز  ، و با آن مسلمانان بي2كند اش را از گناه دور مي وادهرساند و با آن خود و خان مصرف مي

اين نكته رسيد كه تالش بنده براي دستيابي به مال شايسته  توان به از اين حديث مي. شوند مي
همچنين مرد ثروتمند اگر بتوانيم كه او را . است � امري پسنديده و مورد تشويق رسول خدا

ه و هم مال صالح داشته باشد، اين نيز امري مطلوب و صالح گردانيم تا هم خود صالح بود
  .پسنديده است و اين براي او و اسالم و مسلمانان بهتر است

  تمايل زياد عمرو به سالمت نيروهايش -ب
پس عمرو . را به غزوه ذات السالسل فرستاد و گرفتار سرما شدند �و عمر � رسول خدا
 � نيروها به مدينه برگشتند نزد رسول خدا وقتي كه. كسي آتش روشن نكند: به آنان گفت

تعدادشان كم بود و ترس  ،اي رسول خدا: عمرو در جواب گفت. از عمرو شكايت كردند
و آنان را از تعقيب دشمن نهي كردم  ؛تعداد آنان را مشاهده كند اين را داشتم كه دشمن كمي

  3.ي خشنود شداز اين كار و � پس رسول خدا. تا مبادا گرفتار كمين دشمن شوند

  از جمله نمودهاي دانش فقهي عمرو بن عاص -ج
در شبي سرد در غزوه ذات السالسل دچار احتالم شدم و : گويد مي � عمرو بن عاص

پس تيمم كردم و سپس نماز صبح را با ياران خود . ترسيدم كه اگر غسل كنم هالك شوم
آيا  ،اي عمرو: و ايشان فرمودرساندند  � آنان اين موضوع را به اطالع رسول خدا. خواندم

در حالي كه جنابت داشتي نماز صبح را با يارانت خواندي؟ من چيزي را كه مرا از غسل 
  : فرمايد ام كه خداوند متعال مي من شنيده: كردن بازداشت به اطالع ايشان رساندم و گفتم

                                           
  .لبانی آن را صحيح دانسته استآ. ٥٠٨، ص؛ صحيح السرية٢٢٧٧مشاره، به روايت ابن حبان -١
  .٧/١٣٣محيدی، لتاريخ اإلسالمیا: نک -٢
  .٣/٦٦سري أعالم النبالء -٣
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�m�r�q�p�o�n�m�lk�j�il ٢٩: النساء  
خنديد  �خدا  پس رسول. »ره با شما مهربان استو خودتان را مكشيد زيرا خدا هموا« 

  1.و ديگر چيزي نفرمود
اجتهاد عمرو بن عاص بر فقاهت و عقل سرشار و دقت وي در استنباط حكم از دليـل آن  

. توانند احكـام را بـر آن متفـرع نماينـد     اگر فقها در اين ماجرا درنگ نمايند مي 2.داللت دارد
و از جمله سرعت عمرو در استنباط حكم از قرآن و ارتباط را به درنگ در سيره  3امري كه ما

وي با قرآن و توانايي وي در درك حكم امور از خالل آيات با وجود گذشتن چيزي حدود 
ممكـن  . اندوزي در ديـن خـدا اسـت    چهار ماه از مسلمان شدن وي، اشتياق به فقاهت و دانش

د بـا قـرآن در ارتبـاط بـوده و در     قبل از اسـالم خـو   -اين احتمال وارد است -است كه عمرو
حال در مقابل مثـال ديگـري از عظمـت ايـن     . جستجوي چيزي براي رسيدن به آن بوده باشد

تـرين حـاالت دشـمني     فران را خم كرد و آنان را در سختگيريم كه گردن كا قرآن قرار مي
. مشاهده شد اين امر در عهد مكي نيز با اين دين واداشت كه به قرآن گوش بسپارند، چنان كه

مؤيد اين امر شناخت عمرو از قرآن اسـت كـه در مباحـث قبلـي مشـاهده شـد كـه عمـرو از         
  4.سؤال نمايد†نجاشي خواست از مهاجران حبشه در مورد ديدگاه آنان در مورد عيسي

  فضائل و مناقب عمرو بن عاص -3

  بر ايمان وي � شهادت رسول خدا -الف
در  5.»ترين مردم، عمرو بن عـاص اسـت   ن و مؤمنتري مسلمان«: فرمايد مي � رسول خدا

عمـرو بـن عـاص     6.»عمرو و هشام فرزنـدان عـاص، مـؤمن هسـتند    «: فرمايد حديثي ديگر مي
پـس همـه   . بودند كه مردم از چيزي به هراس افتادند � مردم در كنار رسول خدا«: گويد مي

ار داده و زانوهايش را ديدم كه شمشيري را در جلوي دو ساق پايش قرسالم را . متفرق شدند

                                           
  .آن را صحيح دانسته است ٢٠٢؛ سند آن صحيح است؛ ابن حبان در مشاره٦٧مهان -١
  .٢١٠ص، أبوفارس، غزوة احلديبية: نک -٢
  .نويسنده کتاب معني السرية است گوينده آن صاحل أمحد شامی.٣٨١ص، معني السرية -٣
  .راويان آن راويان روايات صحيح است. ١/٢٠٣؛ مسند أمحد٣٨١ص، ةمعني السري : نک -٤
  .١٥٥مشاره١/٢٣٨سلسلة األحاديث الصحيحة -٥
  .١٥٦مشاره١/٢٤٠؛ السلسلة الصحيحة٤/١٩١الطبقات -٦
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اين را ديدم من هم بـه ماننـد او عمـل     وقتي كه. اش چسپانده است و در مسجد نشست به سينه
اي «: بيرون آمد و من و سالم را ديد نزد مـردم آمـد و فرمـود    � وقتي كه رسول خدا. كردم
  1»د؟چرا به خدا و رسول او پناه نبرديد؟ چرا به مانند اين دو مرد عمل نكردي ،مردم

دهد  دارد و در مورد او شهادت مي او را بر ديگران مقدم مي � رسول خدا -ب
  كه از صالحان قريش است

از روزي كه من و خالـد بـن وليـد مسـلمان     : روايت است كه گفت � از عمرو بن عاص
هـم   2.جنگ كسي را با ما برابر ندانست و كسي را بر ما مقـدم نكـرد   در � شديم رسول خدا

در مورد وي شهادت داد كه از صالحان قـريش اسـت، چـه از ابومليكـه      � خداچنين رسول 
عمرو بن : فرمايد مي � شنيدم كه رسول خدا: طلحه بن عبيداهللا گفت: روايت است كه گفت

از معادن مردان و  � اين درسي نبوي در شناخت رسول خدا 3.عاص از صالحان قريش است
  .استفاده از آنان است

  ا براي ويدعاي رسول خد -ج
 � رسـول خـدا  : از زهير بن بلوي از عمويش علقمه بن رمثه بلوي روايت است كه گفـت 

: چرتي زد و بعد بيدار شد و فرمـود  � سپس رسول خدا. عمرو بن عاص را به بحرين فرستاد
يـادآوري كسـاني كـرديم كـه نامشـان عمـرو        پس ما شروع به. خداوند عمرو را رحمت كند

خداونـد عمـرو را   : چرت ديگري زد و بعد بيدار شد و فرمـود  � اسپس رسول خد. باشد مي
. كنـد  خداوند عمرو را رحمت مـي : سپس چرت سوم را زد و بيدار شد و فرمود. رحمت كند

مگر او : گفتيم. عمرو بن عاص: كدام عمرو مد نظر شما است؟ فرمود ،اي رسول خدا: گفتيم
م خواسـتم صـدقه بدهنـد و او بيشـترين     در خواب ديدم كـه از مـرد  : را چه شده است؟ فرمود

عمرو راست . از نزد خدا: اي؟ گفت اين صدقه را از كجا آورده: صدقه را آورد و به او گفتم
وقتـي كـه فتنـه روي داد،    : گويـد  زهير مـي . گويد زيرا عمرو در نزد خدا خير زيادي دارد مي

                                           
  .سند آن حسن است. ١/٢٠٣مسند أمحد -١
  .٤/٤٣سنن البيهقی -٢
  .٣٨٤٤مشاره، سنن الرتمذی -٣



 سلي مرتضي ع     862
  

 

را بيـان فرمـود و از او    كنم، زيرا رسول خدا در مورد وي آن سخن از عمرو تبعيت مي: گفتم
  1.شوم جدا نمي

  شكارهاي عمرو بن عاص در زمان ابوبكر و عمر و عثمان -4
عمرو را نزد جيفر و عباد فرزندان جلندي فرستاد تا آنـان را بـه اسـالم دعـوت      � رسول خدا

را تصـديق   � عمرو هم رفت و آنان را به اسالم فراخوانـد و آن دو نبـوت رسـول خـدا    . كند
زكات و حكم در مورد قـوم خـود آزاد گذاشـتند و كمـك     عمرو را جهت گرفتن كردند و 

عمرو بن عـاص   � ، ابوبكر صديق� از وفات رسول خدا بعد 2.ايشان عليه مخالفان او بودند
ابوبكر او را در ميان دو كار بـاقي مانـدن بـر پسـتش و     . فلسطين كردرا در رأس سپاهي روانه 

آخرت مناسب مي داند حق انتخاب داد، البته او باقي ماندن آنچه كه خودش برايش در دنيا و 
من يكي از تيرهاي اسالم هستم و  :در پستش را ترجيح مي داد، پس در جواب ابوبكر نوشت

پس ببين كـدام هـدف   . كني كني و جمع مي اين تير را پرتاب مي بعد از خدا اين تو هستي كه
وقتي كـه عمـرو بـه مدينـه      3.آن پرتاب كن تر و بهتر است و مرا به سوي تر و ترسناك سخت

. بازگشت ابوبكر به او دستور داد كه از مدينه خارج شود و اردو بزند تا مردم را همراه او كند
  4.سپس او را با سپاهي روانه شام كرد

در نبرد يرموك عمرو در رأس جناح راست سـپاه بـود و مشـاركت وي تـأثير زيـادي بـر       
د از وفات ابوبكر صديق، عمرو در شام به كار خـود ادامـه داد و در   بع. پيروزي مسلمانان نهاد

وي در فتح بيسان و طبريه و اجنـادين بـا   . در شام مشاركت فعالي داشت حركت فتح اسالمي
وي همچنين اقدام به فتح غزه، اللد، يبنـي، عمـواس، بيـت     5.شرحبيل بن حسنه همكاري نمود

هـاي شـام اكتفـا نكـرد،      تنها به فتح سرزمين � عمرو. جبرين، يافا، رفح و بيت المقدس كرد
بعد از فراغت از فـتح   � بن خطاب هاي مشهور مصر را نيز فتح كرد، زيرا عمر بلكه سرزمين

عمرو نيز عازم آنجا شـد و بـه   . شام به عمرو فرمان داد كه با سپاهيان همراه خود به مصر برود
                                           

اسـت و سـند آن  حيصـح: گويـد حاکم آن را صحيح دانسته و ذهبی می. ٣/٤٥٥درک؛ املست٥/١٨املعجم الکبري -١
  .باشد حسن می

  .٢٩، ٢٤ص، حزم السرية، ابن امع؛ جو ١/٢٦٢الطبقات -٢
  .٥٥ص، إمتام الوفاء بسرية اخللفاء -٣
  .٥١-٤٨ص، بالذری، فتوح الشام -٤
  .٢/٤٩٨ابن أثري، ؛ الکامل٣/٦٠٥تاريخ طربی -٥
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: ح شامل نقاط ديگري شد كه عبارتند ازهمچنين حركت فت. عريش رسيد و آنجا را فتح كرد
أخمـيم، بشـرود، تنـيس، دميـاط،      فرما، فسطاط، حصن بابليون، عين شمس، فيـوم، أشـمونين،  

و طـرابلس   ه، زويلـ ر از سرزمينهاي آفريقـائي چـون برقـه   ، اسكندريه و برخي ديگه، دقهلتونه
  1.شد

: گويـد  ده و مـي براي رهبـري و امامـت گـواهي دا    � به شايستگي عمرو � عمر فاروق
 �وي در زمان عثمان 2.شايسته نيست كه عمرو بن عاص جز به اميري بر روي زمين راه برود

از نزديكان خليفه و از مشاوران او بود و زماني كه عثمـان محاصـره شـد عمـرو بـن عـاص از       
 به خدا هر كه در مدينه باشد و عثمان كشته شود ،اي مردم مدينه: مدينه عازم شام شد و گفت

پس عمرو . كند و هر كس توان ياري او را ندارد بايد فرار كند خداوند عزوجل او را ذليل مي
حركت كرد و پسرانش عبداهللا و محمد نيز با وي رفتند و بعد از وي حسـان بـن ثابـت نيـز از     

وقتـي كـه خبـر كشـته      3.خواست روي داد مدينه خارج شد و بعد از اين حوادثي كه خدا مي
خداونـد عثمـان را   : يعت مردم با علي به عمرو بن عاص رسـيد، عمـرو گفـت   شدن عثمان و ب

اي مردم قريش، به خـدا ميـان   : گفت بن زنباع جذامي پس سالمه. مت كند و او را بيامرزدرح
ما هم همين را : عمرو گفت. پس دري ديگر پيدا كنيد. شما و عربان دري بود كه شكسته شد

از دارد كه حق را از ورطه جنـگ بيـرون آورد و مـردم در    اي ني اصالح در به مته. خواهيم مي
  :سپس شعري را به تمثيل خواند با اين مضمون. عدالت همانند باشند

  فيــــــــــــا هلــــــــــــف نفســــــــــــي علــــــــــــى مالــــــــــــك
  

  وهـــــــــل يصـــــــــرف مالـــــــــك حفـــــــــظ القـــــــــدر  
ـــــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــــن احلـــــــــــــــــــر أودى ـــــــــــــــــــم     أن

  
  فأعــــــــــــــــــــــــــذرهم أم بقــــــــــــــــــــــــــومي ســــــــــــــــــــــــــكر  

مگر گرمـا نابودشـان   . شود ير مياي دريغ از مالك، مگر دريغ خوردن موجب تغيير تقد(   
  ).كرد كه معذورشان دارم يا قوم من دچار مستي بودند

اي دريغ براي عثمان، حياء و ديـن از ميـان   : گفت گريست و مي آنگاه پياده راه افتاد و مي
  4.وي همچنان به راه ادامه داد تا به دمشق رسيد. رفت

شخصيت او و سير زندگي او و  اين تصويري درست از عمرو بن عاص است كه همگام با
است، اما تصويري كه او را انساني سازشكار و طمع ورز و مشتاق بـه   � نزديكي او به عثمان

                                           
  .٩٤٢-٦٣٤ص، ؛ القيادة العسکرية فی عهد الرسول٣/٧٠الءسري أعالم النب -١
  .٣/٧٠سري أعالم النبالء -٢
  .٤٦٤ص، غضبان، عمرو بن العاص: تاريخ طربی به نقل از -٣
  .مهان -٤
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دهد در رواياتي وارد شده كه متروك و ضعيف هستند و واقـدي از موسـي بـن     دنيا نشان مي
  1.يعقوب ذكر كرده است

ت ضعيف و نادرست قرار گرفته و تعدادي از نويسندگان و مؤرخان تحت تأثير اين روايا
عبـدالخالق   2اند، مانند آنچه كه محمود شـيت خطـاب،    عمرو را در جايگاهي پست قرار داده

ها خود را فراتر از اين  عقاد اصالً در اين نوشته. اند و عباس محمود العقاد نوشته 3سيد ابو رابيه
د و سيماي معاويه و عمرو بـن  رشما كند و خواننده را كوچك مينگاه  آن داند كه به سند مي

اگـر همـه   . انـد  انـديش بـوده   طلـب و منفعـت   دهند كه افرادي فرصـت  عاص را چنين نشان مي
منتقدان تاريخ در مورد بطالن روايات مورد استدالل عقاد اتفاق نظر پيدا كنند، اين براي عقاد 

: گويـد  سـتدالل مـي  اهميتي ندارد، زيرا وي بعد از ذكر روايات واهي و ضعيف و غيـر قابـل ا  
خواهند در مورد صدق اين گفتگو و صحت اين سخنان و آنچه كه  منتقدان تاريخ هر چه مي

نقل آن ثابت شده و سند و نصش ثابت نشـده اسـت بگوينـد، زيـرا چيـزي كـه در آن شـكي        
وجود ندارد گرچه همه كتب تاريخي بر ابطال آن اتفاق داشته باشند، اين است كه اتفاق نظر 

ه خالفت و واليـت بـوده   زني و همكاري براي رسيدن ب ن دو نفر، توافقي به شكل چانهن آميا
بود  و اگر چنين نمي ،ميان آنان بر سر ميزان نصيب هر دو بوده است و توافق زني است و چانه

  4.شد ميان آنان توافقي حاصل نمي
ديـد   كـه  اين است كه وي مرد اصول و مباني بـود و هنگـامي   � شخصيت حقيقي عمرو

كه عثمان كشـته شـد بـراي     كمك كند مدينه را ترك كرد و هنگامي � تواند به عثمان نمي
بدون اينكه واليت داشته باشـد وارد مجلـس    � وي در زمان عثمان. عثمان گريه تلخي كرد

وي بعد از قتل عثمان نزد معاويه رفت تا با هم براي جنگ با قاتالن عثمـان و  . شد مشورت مي
   5.خليفه شهيد همكاري نمايند گرفتن انتقام

كشته شدن عثمان براي اينكه همه خشم او را بر مجرمان خونريز به حركت درآورد كافي 
شد كه بـر حـرم    بود و الزم بود كه مكان ديگري براي گرفتن انتقام از اين افرادي انتخاب مي

                                           
  .٤٨١ص، غضبان، عمرو بن العاص -١
  .٥٠٨ص، حممود شيت خطاب، سفراء النبی -٢
  .٣١٦ص، عبداخلالق سيد ابورابيه، عمرو بن العاص -٣
  .٢٣٢-٢٣١ص، عقاد، عمرو بن العاص -٤
  .٤٩٠-٤٨٩ص، غضبان، عمرو بن العاص -٥
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چه شـگفتي  . بودندرسول خدا جسارت به خرج داده و خليفه را در انظار مردم به قتل رسانده 
دارد كه عمرو به خاطر عثمان به خشم آيد؟ اگر كسـي در ايـن مـورد شـك دارد آن كسـي      

دهنـد كـه قصـد     گردد كه عمرو را چنين نشان مـي  است كه حول محور روايات مكذوبي مي
  1.دستيابي به حكومت را داشته است

  نامه حكميت نص موافقت: سوم
  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«

است كه علي بن أبي طالب و معاويـه بـن أبـي سـفيان و پيروانشـان بـر آن       اين آنچه  - 1
  .اند كه بر اساس آن به حكم خدا و رسولش راضي شوند توافق كرده

حكم علي بر همه مردم عراق از حاضر و غائب و حكم معاويه بر همه مردم شـام از   - 2
 .حاضر و غائب است

پايـان پايبنـد باشـيم و آنچـه را كـه      ما به توافق رسيديم كه به حكم قرآن از آغاز تا  - 3
مـا بـر ايـن امـر توافـق      . ميـرانيم  داريم و آنچه را كـه بميرانـد مـي    زنده كرد زنده مي

 .ايم و به آن راضي هستيم كرده
انـد و   علي و طرفدارانش عبداهللا بن قـيس را بـه عنـوان نـاظر و داور خـود برگزيـده       - 4

 .باشد راضي مي معاويه به عمرو بن عاص به عنوان داور و ناظر خود
علي و معاويه از عبداهللا بن قيس و عمرو بن عاص عهد و پيمـان خـدا و رسـولش را     - 5

اند كه قرآن را در اين داوري امام خود قرار دهند و از حكم موجود در قرآن  گرفته
فتنـد بـه سـنت جـامع و     ديگر عدول نكنند و اگر حكم آن را در قـرآن نيا  به حكمي

دهند و به عمد در آن اختالف افكني نكننـد و بـه    حكم � آور رسول خدا وحدت
 . خاطر شبهه از حق تجاوز نكنند

اند كه به  عبداهللا بن قيس و عمرو بن عاص از علي و معاويه عهد و پيمان الهي گرفته - 6
باشد راضـي باشـند و حـق ندارنـد آن را      حكم آن دو كه بر اساس قرآن و سنت مي

 .أيي ديگر را بپذيرندباطل نموده و با آن مخالفت كرده و ر
آن دو به خـاطر ايـن داوري جـان و مالشـان و جـان و مـال غائبـان و حاضرانشـان و          - 7

خانواده و خويشان آنان در امان است اگر از حق عدول نورزند، خـواه افـراد بـه آن    
                                           

  .٤٩٢مهان -١
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دهنـد   حكم راضي باشند يا نباشند و امت در حكم حقي كه آنان بر اساس قرآن مي
 .يارشان خواهند بود

تواننـد   گر يكي از داوران قبل از صدور حكم، وفـات يافـت گـروه متبـوع وي مـي     ا - 8
مردي ديگر از اهل عدل و صالح را به جاي او برگزينند و اين فـرد جـايگزين هـم    

 .به آن ملتزم بود -كه وفات يافته -باشد كه دوست او ملتزم به همان چيزي مي
ري وفات يافـت، گـروه متبـوع    اگر يكي از امرا در فرصت تعيين شده براي اين داو - 9

 .توانند فردي را كه به عدل او راضي هستند به جاي او برگزينند مي 
 .يافت نزاع ميان دو گروه برطرف شد و صلح برقرار گشت و جنگ خاتمه -10
انـد الزم   حكم صادر شده از داوران بر كساني كه در ايـن صـلحنامه نـام بـرده شـده      -11

ترين  داور و دو گروه است و خدا نزديك دو اإلجرا است و اين شرطي بر دو امير و
پـس اگـر مخالفـت    . كنـد  شاهد است و او به تنهـايي بـه عنـوان شـاهد كفايـت مـي      

 .ورزيدند و تعدي كردند، امت از حكم آن دو مبرا بوده و عهد و پيماني ندارند
خانواده و فرزنـدان و امـوال خـود در     ،تا پايان مدت تعيين شده، مردم در مورد جان -12

ن هستند و سالحها بر زمين بوده و راهها امن اسـت و هـر كـس از دو گـروه كـه      اما
 .حاضر نباشد در حكم حاضر است

 .توانند در منزلي متوسط ميان اهل عراق و شام فرود آيند دو داور مي -13
كس ديگري همراه آنان نباشد مگر آنكه خود دوست داشته باشند و هـر دو بـه آن    -14

 .راضي باشند
پـس اگـر داوران مصـلحت را در تعجيـل     . ايان ماه رمضان اسـت مدت حكميت تا پ -15

توان زود آن را به انجام برسانند و اگـر تـأخير آن بـه پايـان مـدت       داوري ديدند مي
 .توانند آن را به تأخير بيندازند تعيين شده را به مصلحت ديدند مي

 مـي اگر دو داور تا پايان مدت تعيين شـده نتوانسـتند بـر اسـاس قـرآن و سـنت حك       -16
 .گردند مي�بدهند، دو گروه به سر جنگ اول خود بر

الزم است كه عهد و ميثاق خداونـد را اجـرا و همـه     در اين موضوع بر امت اسالمي -17
در برابر كسي كه در اين قضيه قصد الحاد و ظلم و خالف را داشته باشـد يكصـدا،   

  .متحد شوند



 867      كميتماجراي ح 
 

جعفر بن أبي طالب، أشعث بـن  حسن و حسين فرزندان علي، عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن 
قيس كندي، اشتر بن حارث، سعيد بن قيس همـداني، حصـين و طفيـل فرزنـدان حـارث بـن       
عبدالمطلب، أبوسعيد بن ربيعه انصاري، عبداهللا بن خباب بن أرت، سهل بن حنيف، ابوبشر بن 

هنـي،  عمر انصاري، عوف بن حارث بن عبدالمطلب، يزيد بن عبداهللا أسلمي، عقبة بن عامر ج
رافع بن خديج انصاري، عمرو بن حمق خزاعي، نعمان بن عجالن انصـاري، حجـر بـن عـدي     
كندي، يزيد بن حجيه كندي، مالك بن كعب همداني، ربيعة بن شرحبيل، حارث بن مالـك،  
حجر بن يزيد، علبه بن حجيه و از مردم شام حبيب بن مسلمه فهري، ابواألعور سلمي، بسر بن 

بن خديج كندي، مخارق بن حارث زبيدي، مسلم بـن عمـرو سكسـكي،     قرشي، معاويه ةأرطا
عبدالرحمان بن خالد بن وليد، حمزه بن مالك، سبيع بن يزيد بـن أبجـر عبسـي، مسـروق بـن      
جبله عكي، يسر بن يزيد حميري، عبداهللا بن عامر قرشي، عتبه بن أبي سفيان، محمـد بـن أبـي    

كلبي، مسعده بن عمرو عتبـي، صـباح بـن     سفيان، محمد بن عمرو بن عاص، عمار بن أحوص
بن حوشب و علقمه بن حكم بـر مفـاد ايـن     ري، عبدالرحمان بن ذي كالع، تمامهجلهمه حمي

  1.صفر سال سي و هفت نوشته شد 17اين عهدنامه روز چهارشنبه . پيمان نامه شهادت دادند

  ماجراي مشهور حكميت و بطالن آن از جهات مختلف :چهارم
ي حكميت سخن زياد گفته شده است و مؤرخان و نويسندگان به عنوان يـك  در مورد ماجرا

انـد و برخـي بـه تفصـيل و برخـي بـه اختصـار بـه آن          حقيقت ثابت شده با آن برخورد كـرده 
اند  اند و برخي ديگر درسهايي را از آن استنباط كرده پرداخته و برخي ديگر آن را شرح كرده

توان يافت كه بـه   به ندرت كسي را مي. اند ن آن بنا كردهرا بر مضامي اي ديگر احكامي و عده
بـه رد آن پرداختـه    خـوبي  ابن العربي بـه . آن نپرداخته باشد بحث و بررسي و تحقيق در مورد

اين امر بر قدرت وي در نقد نصوص داللت دارد، . است، لكن اين رد وي زياد مفصل نيست
آورنـد و بلكـه از    دوام نمـي   هـاي نقـد علمـي   متون ماجراي حكميت در مقابل معيار زيرا همه

  2.باشند جهات مختلف باطل مي
  

                                           
 ؛١/٣٨٢؛ أنســاب األشــراف١٩٩-١٩٦ص، دينــوری، ؛ األخبــار الطــوال٥٣٨-٥٣٧ص، الوثــائق السياســية: نــک -١

  .٢٧٧-٧/٢٧٦النهاية؛ البداية و ٦٦٦-٥/٦٦٥تاريخ طربی
  .٤٠٤ص، مرويات أبی خمنف فی تاريخ الطربی -٢
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  همه طرق روايت آن ضعيف است -1
دالرزاق و طبـري روايـت   روايت در آن نقل شده است توسـط عبـ   ترين طريقي كه قوي

زهـري  . شده است كه رجال آن ثقه بوده و به صـورت مرسـل از زهـري روايـت شـده اسـت      
مردم عراق . هاي خود را گشودند و مردم را به مفاد آن خواندند صحفمردم شام م: گويد مي

شام عمرو بن عاص مردم عراق ابوموسي اشعري و مردم . ترسيدند و كار را به داوران سپردند
آن دو شـرط  . ي داوران گذاشته شـد مـردم پراكنـده شـدند     را برگزيدند و چون كار بر عهده

 دومةه بدان عمل كنند و خالف آن انجام ندهند و در كردند كه به هر چه را قرآن معين كرد
وقتـي كـه   . الجندل با هم بنشينند و در غير اين صـورت سـال آينـده در اذرح اجتمـاع نماينـد     

ن فرقه حروريان مخالفت كردند و قيام كردند و اين نخستين مرحله ظهور اي برگشت  �علي
بني آدم را در كار خداي عزوجل  علي اعالم جنگ كردند و معترض شدند كه چرا بود كه با

وقتي كـه حكمـان   . جنگ كردندحكميت داده است و گفتند كه حكميت خاص خداست و 
حكمان نزد عبداهللا بن عمـر  . فراهم آمدند مغيره بن شعبه نيز جزو جمع حاضران بود در اذرح

مردم شـام بيامـد،    معاويه نيز با. بن خطاب و عبداهللا بن زبير فرستادند كه با مردم بسياري بيايند
مغيره بن شعبه به تني چند از مـردم صـاحب رأي   . علي و مردم عراق از آمدن دريغ كردنداما 

تواند به طريقي دريابد كه دو حكم  به اتفاق رسيده انـد يـا    به نظر شما كسي مي: قريش گفت
دا قسـم  بـه خـ  : مغيره گفت .فكر نمي كنيم كسي اين را بداند: دچار اختالف شده اند؟ گفتند

آنگـاه پـيش عمـرو بـن     . بگويم اين را خواهم فهميد كنم اگر به خلوت با آنان سخن فكر مي
اين سوال من پاسخ بده كه رأي تو درباره ما گروه كناره  به ،اي ابوعبداهللا: عاص رفت و گفت

گرفتگان چيست كه ما در كار جنگ كه براي شـما روشـن بـوده بـه ترديـد افتـاديم و چنـان        
به نظـر  : گفت.. تأمل كنيم و به جاي باشيم تا اينكه امت فراهم آمده و متحد شوندديديم كه 

مغيـره بـيش در   . ايد و پيش روي بدكاران من شما گروه كناره گرفتگان پشت سر نيكان بوده
از او چيزي نپرسيد و پيش ابوموسي رفت و سخناني را كه با عمرو گفته بود با او نيـز   هاين بار
. تر بوده و ذخيره مسلمانان بوديد ه نظر من رأي شما از ديگران روشنب: فتابوموسي گ. گفت

مغيره بيش از اين چيزي از او نپرسيد و رفت و آن گروه صاحب رأي قريشي را كـه بـا آنـان    
وقتي كـه حكمـان نـزد    . كنند اين دو نفر بر يك چيز اتفاق نمي: چنان گفته بود بديد و گفت

اي ابوموسي، بـه نظـر مـن نخسـتين     : د، عمرو بن عاص گفتهم اجتماع كردند و سخن گفتن
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چيزي كه در مورد آن يك فيصله حق داشته باشيم اين است كه به انسان هاي وفادار، وفادار 
: گفـت  ابوموسـي . بمانيم و با انسان هاي پيمان شكن بر اساس پيمان شكني آنـان رفتـار كنـيم   

اي كه بـا آنـان    يه و مردم شام سر وعدهداني كه معاو مگر نمي: چگونه؟ عمرو بن عاص گفت
ابوموسـي هـم آن را   . اين را بنويس: عمرو گفت. آري: اند؟ ابوموسي گفت نهاده بوديم آمده

تواني يكي را نام ببري كه كار اين امت را بر عهده  اگر مي ،اي ابوموسي: عمرو گفت. نوشت
ن الزم باشد كه از تـو پيـروي   ت بر مبگيرد نام ببر كه اگر پيروي تو ممكن باشد در اين صور

من عبداهللا بن عمر را نـام  : ابوموسي گفت. كنم و گرنه بر تو الزم باشد كه از من پيروي كني
: سپس عمرو گفـت . عبداهللا بن عمر از اين جنگ كناره گرفت: عمرو بن عاص گفت. برم مي

مجلس خود بودنـد   آن دو همچنان در: گويد راوي مي. برم من معاويه بن أبي سفيان را نام مي
مـن مثـال   : تا اينكه يكديگر را بد و بيراه گفتند و آنگاه ميان مردم آمدنـد و ابوموسـي گفـت   

  :فرمايد عمرو را چون كساني يافتم كه خداي متعال در مورد آنان مي

�m�x�r�q�p�o�n�m�l�kl ١٧٥: األعراف  
آيات خود ) و آگاهي ازعلم (براي آنان بخوان خبر آن كسي را كه به او  -اي پيغمبر -« 

امـا او از  ) و او را از احكـام كتـاب آسـماني پيغمبـر روزگـار خـود مّطلـع سـاختيم        (را داديم 
وقتي كه ابوموسي ساكت شد عمرو سخن . »-و بدانها توجه نكرد -آنها بيرون رفت ) دستور(

مورد آنان  من مثال ابوموسي را مانند كسي يافتم كه خداوند در ،اي مردم: آغاز كرد و گفت
  :فرمايد مي

�m�s�d�c��b�a�`��_�~�}�|�{�zl ٥: اجلمعة  
ساني كه تورات بديشان واگـذار گرديـد، ولـي بـدان عمـل نكردنـد و حـق آن را ادا        ك« 

-ولي از محتواي آنها خبر نـدارد  -دارد مانند كه كتابهائي را برمي ننمودند، به درازگوشي مي
  1.نوشتند ار خود گفته بود به والياته براي يآنگاه هر دو نفر مثلي را ك. »

زهري خود اين رويداد را مشاهده نكرده است و به همـين دليـل ايـن روايـت وي مرسـل      
   2.باشد است و مراسيل او به تأييد علما پوچ و بيهوده و غير قابل استناد و استدالل مي

هـري نقـل   طريق ديگر روايت اين ماجرا، روايتي است كه ابن عسـاكر بـا ذكـر سـند از ز    
كرده كه مرسل است و در سند آن ابوبكر بن أبي سبرة وجود دارد كه امـام احمـد در مـورد    

                                           
  .٤٠٦ص، ؛ مرويات تاريخ الطربی٥/٤٦٣املصنف -١
  .١/٢٤٦؛ اجلرح و التعديل٣ص، ابوحامت، املراسيل -٢
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همچنين در سند آن واقدي وجود دارد كه متـروك   1.كرد او جعل حديث مي: گويد وي مي
شـما را بـه   : ها را بلنـد كردنـد و گفتنـد    مردم شام مصحف: و نص آن به قرار زير است 2است

اي از جانـب   ايـن دعـوت نيرنـگ و دسيسـه    . كنيم بر اساس آن دعوت مي كتاب خدا و حكم
اي ميان خود نوشتند كه طبـق آن   پس آنان با هم صلح كردند و عهد نامه. عمرو بن عاص بود

ملتزم شدند سر سال در اذرح حضور به هم رسانند و دو داور تعيين كردند تا موضوع را مورد 
علي ابوموسي را و معاويه . تبعيت از حكم آن دو شدند بررسي قرار دهند و دو طرف ملزم به

عمرو بن عاص را داور خود كرد و سپس مردم پراكنده شدند و رفتند و علي توأم با اختالف 
به كوفه برگشـت و يـارانش بـا وي اخـتالف نظـر يافتنـد و        -يارانش -و ناسازگاري و خيانت

بول حكميت توسط او را مورد نكوهش خوارج كه از ياران وي بودند بر او خروج كردند و ق
فقط خداوند حق حكم دارد، اما معاويه توأم با الفت و اتحاد با يارانش و : قرار دادند و گفتند

ان سـال سـي و هشـت    بعد از رسـيدن موعـد، داوران در شـعب   . در صلح و صفا به شام برگشت
هم مخفيانه بر چيـزي   آن دو با. هجري با هم جلسه كردند و مردم هم گرد آنان تجمع كردند

پس ابوموسي آمد و . بودند، اما عمرو بن عاص آمد و آشكارا با آن مخالفت كرد اتفاق كرده
سپس عمرو سخن راند و علي را خلع نمود و معاويـه  . سخن راند و علي و معاويه را خلع كرد

دم شام در پس داوران و كساني كه گرد آنان جمع شده بودند متفرق شدند و مر. را ابقا نمود
  3.با معاويه بيعت كردنده 38ذي القعده سال 

معلـول هسـتند، زيـرا وي ابومخنـف      ، همهاند رواياتي كه از طريق ابومخنف ذكر شدهاما 
از  -و فردي اخباري و تالف 4لوط بن يحيي است كه در روايت فردي ضعيف و غير ثقه است

ين ابـن سـعد در مـورد وي    هم چنـ . و يك رافضي افراطي است -اصطالحات جرح و تعديل
يحيي قطان او : گويند بخاري و ابوحاتم مي 5.فردي ضعيف است -در روايت -وي: گويد مي

                                           
  .٤٠٦ص، ؛ مرويات تاريخ الطربی١٢/٢٧ذيب التهذيب -١
  .٤٠٦ص، مرويات تاريخ الطربی -٢
  .١٦/٥٣تاريخ دمشق -٣
  .٢/٢٢٣حتقيق مواقف الصحابة -٤
  .٤٠٧ص، خمنف أيبمرويات  -٥
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او ضـعيف  : گويـد  نسـائي مـي   2.او ضـعيف اسـت  : گويد مي عثمان دارمي 1.داند را ضعيف مي
  3.است

وسي هاي روايت ماجراي مشهور حكميت و مناظره ادعا شده ميان ابوم راه طرق و اين بود
تـوان در مـورد    يـا اينكـه مـي   ! باشد؟ و عمرو بن عاص؛ آيا مثل چنين چيزي قابل استدالل مي

باشـد بـر چنـين     تاريخ صحابه بزرگوار و دوران خلفاي راشدين كه عصـر الگـو و نمونـه مـي    
چيزهايي تكيه كرد؟ اگر جز اضطراباتي در متون اين روايات نقصي ديگر بر آنهـا وارد نبـود   

اين مورد اضافه شود  پس اگر ضعف سند هم به. كرد يف بودن آنها كفايت ميهمين براي ضع
  4! چه وضعيتي خواهد داشت؟

با اين وجود اين مـاجرا بـا سـندي     .اهميت اين ماجرا از لحاظ اعتقادي و تشريع -2
صحيح براي ما روايت نشده است و محال است كه با وجود اهميت اين ماجرا و شدت نياز به 

  .ال آن اتفاق نظر پيدا كنندآن، بر اهم
ايـن روايـت را    .كنـد  روايتي وارد شده كه همه روايات پيشين را باطـل مـي   -3

بخاري به صورت مختصر و با سندي كه راويـان آن ثقـه هسـتند ذكـر كـرده اسـت، امـا ابـن         
از حصين بـن منـذر روايـت    : روايت اين است. عساكر آن را به شكل معلول ذكر نموده است

از عمـرو خبرهـايي بـه مـن     : اويه او را نزد عمرو بن عـاص فرسـتاد و بـه او گفـت    است كه مع
رسيده كه خوشايند من نيست، نزد او برو و سوال كن كه عمرو و ابوموسي در مـورد چيـزي   

انـد و چيزهـايي    مردم چيزهايي گفتـه : كه براي آن اجتماع كردند چكار كردند؟ عمرو گفت
يست، بلكه وقتي كه من و ابوموسـي بـا هـم جلسـه تشـكيل      گويند، اما به خدا قسم چنين ن مي

نظر من اين است كـه  : در مورد اين موضوع چه نظري داري؟ گفت: داديم به ابوموسي گفتم
. در حين وفات از آنـان راضـي بـود كسـي را خليفـه كنـيم       � از ميان كساني كه رسول خدا

دهـي؟   چـه جـايي قـرار مـي     مـن و معاويـه را در ايـن بـين در    : من هم گفـتم : گويد عمرو مي
خواهيد بود و اگر از دهنده  فرد از شما طلب كمك كرد شما كمك اگر آن: ابوموسي گفت

ابوموسـي روايـت كـرده كـه      5.نياز بود پس خدا در امر خويش احتياجي به شما ندارد شما بي

                                           
  .٩/١٣٨؛ اجلرح و التعديل٤/٢/٢٦٧اريخ الکبريالت -١
  .٢/٢٢٣؛ حتقيق مواقف الصحابة٢٣٨ص، دارمی، التاريخ -٢
  .٢٥٣ص، املرتوکونالضعفاء و  -٣
  .٤٠٨ص، خمنف أيبمرويات  -٤
  .٥/٣٩٨التاريخ الکبري -٥
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يره نمود و ذكر كرده كـه او بـه بيـان سـ     عمرو فردي پرهيزگار بود و او خويش را محاسبه مي
: گويد مي ابوموسي. ابوبكر و عمر پرداخته و او را از بدعت بعد از آن دو بر حذر داشته است

اين مال را باقي گذاشتند و با  به خدا سوگند اينكه ابوبكر و عمر: عمرو بن عاص به من گفت
وجود اينكه برايشان حالل بود از آن استفاده ننمودند دليل بـر خطـا و اشـتباه و كوتـه فكـري      
آنان نيست بلكه سوگند به خدا كه آنان زيانكار و خطاكار و كوته فكر نبودند بلكه اين گمان 

    1.و سستي از جانب ما به وجود آمده است
معاويه به فضل علي و مستحق بودن او نسبت به خـود در مـورد خالفـت     -4

ي كه علـي زنـده   در مورد خالفت با او منازعه نكرد و در زمان ،و به همين دليل .اقرار داشت
از ابـو   2يحيي بن سـليمان جعفـي بـا سـندي جيـد     . بود خالفت را براي خود درخواست نكرد

داري يا اينكه  منازعه عليتو بر سر خالفت با : مسلم خوالني روايت كرده كه به معاويه گفت
تـر از مـن    م كه علـي در مـورد خالفـت مسـتحق    دان خير، من مي: ويه گفتمثل او هستي؟ معا

دانيد كه عثمان مظلومانه كشته شده است و من پسر عمو و ولي دم او هستم  اما آيا نمياست، 
قاتالن عثمان را به مـا تسـليم   : كنم؟ پس نزد علي برويد و به او بگوييد و خون او را مطالبه مي

پس آنان نزد علي رفتند و در اين مورد با وي صـحبت كردنـد،   . كند تا من هم تسليم او شوم
بر سر همين موضوع بود، پس  ب اصل منازعه معاويه و علي 3.آنان را تسليم نكرداما علي 

   4.حكميت براي حل اين قضيه مورد اختالف بود نه انتخاب يا عزل خليفه
ايـن دليـل بـا معاويـه جنگيـد كـه معاويـه از تنفيـذ          علي بـه  :گويد ن حزم در اين باره مياب

علـي خليفـه مسـلمانان بـود و اطاعـت از علـي       دستورات علي در سرزمين شام امتنـاع كـرد و   
معاويه هرگز فضل و برتري علي بـر خـود و اسـتحقاق وي بـراي بدسـت گـرفتن       . واجب بود

اين نتيجه رساند كه قصاص از قـاتالن   خالفت را مورد انكار قرار نداد، بلكه اجتهادش او را به
سالش و نيز توانش بر طلب آن عثمان بايد مقدم بر بيعت با علي شود و خود را به دليل سن و 

تر براي مطالبه خون عثمـان و صـحبت    عثمان و حكم بن أبي العاص مستحق به نسبت فرزندان

                                           
  .١٨٠-١٧٨ص، العواصم من القواصم -١
  .١٣/٨٦فتح الباری -٢
  .٣/١٤٠سري أعالم النبالء -٣
  .٤٠٩ص، رويات أبی خمنف فی تاريخ الطربیم -٤
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گفت، اما در اينكـه بايـد    وي گرچه در اين ديدگاه درست مي. دانست كردن در مورد آن مي
  1.قصاص مقدم بر بيعت شود سخن و اجتهادش خطا بود

بيـانگر   -كه در واقع تصوير حقيقي آن است -اين شكل بهفهم اختالف موجود در صفين 
ايـن دو  . ميزان خطاي روايات سابق در حكميت در به تصوير كشـيدن تصـميم داوران اسـت   

داور به آنان اختيار داده شده بود كه در رابطه با اختالف ميـان علـي و معاويـه حكـم كننـد و      
ود كه چه كسي براي بدست گـرفتن آن  اختالف موجود ميان آنان بر سر خالفت و اين امر نب

استحقاق دارد، بلكه در مورد اجراي قصاص بر قاتالن عثمان بود و اين قضيه ربطي بـه بحـث   
پس اگر داوران اين موضوع اساسي را يعني چيزي كه از آنـان خواسـته شـده    . خالفت ندارد

شـايع شـده ادعـا    بود تا در مورد آن حكم دهند، به كنـار نهـاده باشـند و چنـان كـه روايـات       
كنند در مورد خالفت تصميم گرفته باشند، اين بـدين معناسـت كـه آن دو وارد موضـوع      مي

  2.اين جدا بعيد است اند، كه البته نزاع نشده و به موضوع دعوا احاطه نداشته
امام بايد عادل و عالم بوده و از ديدگاهي صائب براي اداره مردم و تأمين  -5

  3باشد و از قريش باشدمصالح جامعه برخوردار 
وجود داشت، اما آيا بيعت با او منعقد شـد يـا خيـر؟     � اين شرايط در علي بن أبي طالب

و اهل حل و عقد مهاجر و انصار بـا او بيعـت    -كه شكي در آن نيست -آري، منعقد شده بود
اللت دارد، نيز قول سابق معاويه بر اين امر د. اين موضوع اقرار دارند كردند و مخالفان علي به

يعني بيانگر اين است كه امام اگر داراي صفات امامت باشد و كساني كه بر امامت با او بيعت 
توانند اين كـار را انجـام دهنـد، زيـرا      كرده باشند بخواهند او را خلع نمايند به اتفاق علما نمي

ع كـرد و  توان او را خل عقد بيعت، عقدي الزم است و بدون وجود سبب مقتضي خلع او، نمي
امامت سامان نخواهد يافت و غرض و هدف مورد نظر از خـود را بـرآورده نخواهـد سـاخت     
مگر اينكه الزم بودن آن قطعي و يقيني باشد و اگر رعايا در خلع امام مردم به شكل ترجيح و 

شـود و قـدرت و تـوان او     اختيار مختار باشند اطاعتي از جانب مـردم بـراي امـام برقـرار نمـي     
  4.يابد و تصور معنايي براي منصب امامت صحيح نيست نمي استمرار

                                           
  .٤/١٦٠الفصل فی امللل و النحل -١
  .٢/٢٢٥حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة -٢
  .به بعد ٧٩ص، ؛ غياث األمم٢٠ص، ابويعلی، ماوردی؛ األحکام السلطانية، األحکام السلطانية -٣
  .٤١٠ص، ؛ مرويات ابی خمنف١٢٨ص، غياث األمم -٤
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كنند و چنين نيست كه هر كس از  اين روايات بيان مي پس واقعيت خالف آنچه است كه 
بنابراين عقد امامت را فقط اهل حل و عقد، يعني كساني . امام خود راضي نبود او را خلع كند

، البته مشروط بر اينكه شرايط امامت امام دچار توانند باطل كنند اند مي كه آن را جاري ساخته
كه مخل شرايط امامت  -چنين كاري انجام داد �اما آيا علي بن أبي طالب. اخالل شده باشد

اي راشد بود، اتفاق نظر داشتند تـا بتـوان    و آيا اهل حل و عقد بر عزل وي كه خليفه -او باشد
چيـزي مشـاهده    � چ وقت از عليبر آن توافق كردند؟ هي بگفت كه عمرو و ابوموسي

  1.نشد كه ناقض بيعت او باشد و جز عدل و تالش و نيكي و تقوا و خير از او مشاهده نشد
حكميت در زماني روي داد كه روزگار فتنـه بـود و مسـلمانان بـا وجـود       -6

پس چگونه ممكن است ، گذراندند روزگار مضطرب و پرآشوبي را مي، داشتن خليفه
شـد و   شكي نيست كه اوضاع بدتر مـي . خليفه اوضاع آنان سر و سامان يابدكه با وجود عزل 

از اينـرو ايـن   . و عاقل تر از اين بودند كه دست به چنين كـاري بزننـد    تر صحابه بزرگوار ماهر
  .باشد رأي بر اساس عقل و داليل نقلي باطل مي

  خالفت را در اهل شورا محصور كرد �عمر بن خطاب -7
اين موضوع اعالم ايـن  . اين راضي بودند بودند و مهاجر و انصار هم به اين گروه شش نفر
توانـد خليفـه    يكي از اين شش نفر زنده باشد، كسي غيـر از آنـان نمـي    امر است كه مادام كه 

بود و سعد هم از جنـگ كنـاره   نشود و در زمان حكميت جز سعد بن أبي وقاص كسي زنده 
ن أبي طالب كه خالفت را بدست داشـت بعـد از عثمـان    گرفته و از واليت بيزار بود و علي ب

پس چگونه ممكن بود كه با واگذاري خالفـت بـه ديگـري تخطـي     . برترين آن شش نفر بود
  2.ورزد

مردم شام با معاويه بيعـت  ، روايات بيانگر اين هستند كه بعد از حكميت -8
  كردند

ند؟ اگر به خاطر حكميت سوال اين است كه مردم شام با چه مجوزي با معاويه بيعت كرد
دانيم كه داوران با هم به توافق نرسيدند و توجيهي غير از ايـن وجـود نداشـت تـا بـه       باشد مي

ابن عساكر بـا سـندي كـه راويـان آن ثقـه هسـتند از سـعيد بـن عبـدالعزيز          . آنان منسوب شود

                                           
  . ٤/٢٣٨ل و األهواء و النحلالفصل فی املل -١
  .٤١١ص، مرويات ابی خمنف -٢
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اميـر  علـي را در عـراق   : روايـت كـرده كـه گفـت     2داناترين مردم به به وضعيت شام 1تنوخي
كه علي كشته شد، معاويه  خواندند، اما هنگامي خواندند و در شام معاويه را امير مي مؤمنان مي

اين نص بيانگر اين امر است كه بعد از كشته شـدن علـي    3.خواندند را در شام امير مؤمنان مي
ث سـال  اين قائل است و در آخر حواد طبري نيز به. بود كه با معاويه به عنوان خليفه بيعت شد

ابن كثير در تعليقي  4.در اين سال در ايلياء با معاويه به عنوان خليفه بيعت شد: گويد چهلم مي
يعني وقتي كه علي كشته شد مردم شام با معاويه به عنوان خليفـه و اميـر   : گويد بر اين قول مي

شـام   مـردم  5.مؤمنان بيعت كردند، زيرا آنان معتقـد بودنـد كـه معاويـه ديگـر منـازعي نـدارد       
دانستند كه معاويه جهت گرفتن خالفت هم كفؤ علي نيست و جايز نيسـت كـه بـا وجـود      مي

امكان خليفه شدن علي، معاويه خليفه شود، زيرا فضل و سابقه و دانايي و دينداري و شجاعت 
و سائر فضائل علي، به مانند فضل ابوبكر و عمر و عثمان و ديگران در نزد آنان امري معروف 

اي ديگر بيعت شود منع  همچنين نصوص از اينكه با وجود يك خليفه با خليفه 6.بودو آشكار 
: فرمـود  � رسـول خـدا  : كنند، چه مسلم از ابوسعيد خدري روايت كرده است كه گفـت  مي

و  8نصوص ديگري با اين مفهوم زياد هستند 7.اگر با دو خليفه بيعت شد خليفه ديگر را بكشيد
  9.لفت با آن اتفاق نظر يابندمحال است كه صحابه بر مخا

وضـعيت چنـين   : نزد حفصه رفـتم و گفـتم  : بخاري از ابن عمر روايت كرده كه گفت -9
نزد آنان برو زيرا آنان : حفصه گفت. بيني و براي من چيزي قرار داده نشده است است كه مي

و تفرقه در ترسم كه اگر نزد آنان نروي اين امر باعث شود كه اختالف  منتظر تو هستند و مي
وقتـي كـه   . حفصه دست از او برنداشت تا اينكه عبداهللا بن عمـر رفـت  . ميان مردم ايجاد شود

خواهـد در ايـن مـورد     هر كس مي: مردم پراكنده شدند معاويه براي مردم سخن راند و گفت
اين مسـأله حـق بيشـتري     سخني بگويد خود را نشان دهد، زيرا ما از او و حتي پدرش نسبت به

                                           
  .التقريب، وی فردی ثقه و امام بود -١
  .٤/٦٠ذيب التهذيب -٢
  .٦/٧٦تاريخ طربی -٣
  .مهان -٤
  .٨/١٦البداية و النهاية -٥
  .٣٥/٧٣الفتاوی -٦
  .٣/١٤٨٠صحيح مسلم -٧
  .٨/١٤٤سنن البيهقی -٨
  .٤١٢ص، مرويات ابی خمنف -٩
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: گويـد  دهي؟ عبداهللا مي آيا جواب او را نمي: حبيب بن مسلمه به عبداهللا بن عمر گفت. داريم
دستانم را كه جلوي زانويم گرفته بودم باز كردم و خواستم بگويم كسي كه به خاطر اسالم با 
تو و پدرت جنگيد در اين مورد بيشتر از تو لياقت دارد، اما از اين ترسيدم كه مبادا سـخني را  

چيـزي غيـر از آن از مـن نقـل     ان بياورم كه موجب تفرقه ميان مردم و خونريزي شـود و  بر زب
حبيب . ياد آوردم و ساكت شدم پس آنچه را كه خداوند در بهشت گرد آورده است به. شود

   1.خود را حفظ كردي و از گناه دور شدي: گفت
عاويـه بيعـت   ممكن است از اين حديث چنين فهميده شود كه وي در مـورد خالفـت بـا م   

: گويند برخي از علما مي. اين موضوع وجود ندارد تصريحي به كرده است، اما در اين حديث
بـا هـم صـلح     � اي بوده است كه در آن حسن بن علـي و معاويـه   اين حديث در مورد جلسه

  .كردند
خواسـت پسـرش    اين خطبه در زمان معاويه روي داد بدانگاه كه مي: گويد ابن جوزي مي

 2.ولي عهد خود نمايد، اما ابن حجر معتقد اسـت كـه در مـورد حكميـت بـوده اسـت       يزيد را
اما از اين ترسـيدم  «: يرا اينكه عبداهللا بن عمر گفتتر است، ز داللت نص بر دو قول اول قوي

دليـل اتفـاق   » كه مبادا سخني را بر زبان بياورم كه موجب تفرقه ميان مردم و خـونريزي شـود  
و روزگار روي دادن حكميت، روزگار تفرقه و اختالف  ،د معاويه استنظر مسلمانان در مور

  3.مردم بود، نه روزگار اتحاد و ائتالف
  حقيقت ماجراي حكميت -10

گيري در مورد آن به امـت و اهـل شـورا     اوران معتقد بودند كه بايد تصميماختالفي كه د
بـود و   �ن عثمـان در مـورد قـاتال   ب عودت داده شود، در واقع اخـتالف علـي و معاويـه   

معاويه ادعاي خالفت را نداشت و چنان كه قبالً هم بيان شد منكر حق علي در خالفت نبود و 
ايـن دليـل بـود كـه معاويـه بـا        امتناع وي از بيعت بـا علـي و اجـراي دسـتورات او در شـام بـه      

ر واقع گيري از اطاعت مردم از او و بعد از اينكه قريب بيست سال بر آن واليت داشت د بهره
ابـن دحيـه    4.بر آن غلبه داشـت  -و نه بر اساس حكم قانون -و در حقيقت و به صورت عملي

                                           
  .٥/٤٨البخاری صحيح -١
  .٧/٤٦٦فتح الباری -٢
  .مرويات أبی خمنف -٣
  .٢/١٣٤حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة -٤
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عمرو و ابوموسي هيچ : گويد مي مناقب األئمةقاضي ابوبكر باقالني در كتاب : گويد كلبي مي
وقت در مورد خلع علي بن أبي طالب با هم توافق نكردند و حتي اگـر آن دو در مـورد خلـع    

شد تا اينكه دليلي از قرآن يا سـنت يـا يكـي از آن دو     رسيدند علي خلع نمي افق ميعلي به تو
كرد بر اساس آنچه كه در موافقت خود شرط  كه مورد اجماع و اتفاق است بر آن داللت مي

كردند كه موجب خلع او باشد و نص  بودند يا تا اينكه چيزي را از قرآن و سنت بيان مي كرده
م بر حكمين شرط كرده بود كه بر اساس قرآن از ابتدا تا انتهاي آن حكم نامه علي عليه السال

رنگ متمايل نشـوند و  بدهند و از آن تجاوز نكرده و از آن دور نشوند و به هوي و هوس و ني
ترين عهد و پيمانها را گرفت و اگر آن دو از حكم كتاب خدا درگذرند حق  از آن دو سخت

كننـد و عمـرو و ابوموسـي علـي را      امامت علي را ثابت مـي دادن حكم ندارند، قرآن و سنت 
دانستند و بر صداقت و عدالت و امامت و سابقه او در ديـن و جهـاد    بزرگ و قابل ستايش مي

و برتري او در علم و شناخت احكام و  � بزرگ وي با مشركان و نزديكي وي به رسول خدا
و كفايـت او بـراي بـر دوش گذاشـتن     بردباري زياد و شايستگي و استحقاق او بـراي امامـت   

  1.سختيهاي كار خالفت اقرار داشتند
  محل برپايي جلسه داوران -11

زمان تعيين شده براي برگزاري جلسه داوري، چنان كه در نص پيمـان نامـه آمـده اسـت،     
مكان تعيين شـده بـراي آن بـر اسـاس روايـات      . بود، البته اگر موانعي نباشده 37رمضان سال 
اما در روايات ديگري كـه از  . بود 2الجندل دومةدر وسط عراق و شام، يعني در  موثق، محلي

شايد نزديكي دو مكـان بـه هـم در    . نام برده شده است 3درجه ثقه كمتري برخوردارند أذرح
گوينـد در أذرح روي داد  : گويـد  مي 4اختالف روايات تأثير نهاده باشد، زيرا خليفه بن خياط

اين جلسه بدون اينكه مانعي در كـار باشـد در موعـد مقـرر     . ك استنزدي دومة الجندلكه به 
  5.برگزار شد

بود و اين بر خـالف ديـدگاهي    دومة الجندلن داوران جلسه گذاشتند در مكاني كه در آ
. گويـد كـه در أذرح روي داده اسـت    ياقوت حموي به آن يقـين يافتـه اسـت و مـي     است كه

                                           
  .١٧٧ص، أعالم النصر املبني فی املفاضلة بني أهل صفني -١
  .در غرب شهر جوف در مشال جزيرة العرب -٢
  .شهری در اطراف شام از توابع شراط در ناحيه بلقاء -٣
  .١٩٢-١٩١ص، ياطتاريخ خليفة بن خ -٤
  .٢٦٧ص، عبداحلميد، خالفة علی بن أبی طالب -٥
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نيز به برخي از . استناد دارد كه آنها را بيان نكرده استياقوت در اين باره به برخي از روايات 
  : گويد استدالل دارد كه مي 2در مدح بالل بن أبي برده 1اشعار خصوصاً شعر ذي الرمه

  أبـــــــــــوك تــــــــــــالىف الـــــــــــدين والنــــــــــــاس بعــــــــــــدما
  

ــــــــــع الكســــــــــر   ــــــــــدين منقل ــــــــــت ال   تشــــــــــاءوا وبي
  فشـــــــــــــــــــد إصـــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــدين أيـــــــــــــــــــام أذرح  

  
  ٣ورد حروبًـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد لقحـــــــــــــــــن إىل عقـــــــــــــــــر  

شـد پـدرت بـه داد مـردم رسـيد و در روز       تي كه خانه دين داشت خراب و نـابود مـي  قو«  
ه در درون هاي دين را محكم كرد و با اين كار جنگهاي را مانع شد ك اجتماع در اذرح رشته

  »بودند افراد ريشه كرده
  آيا سعد بن أبي وقاص در جلسه داوران حضور يافت؟ -12

گذاشـتند و همـراه هـر كـدام از آنـان چنـد صـد نفـر          دو داور در موعد مقرر با هم جلسه
دو داور از . حضور داشت كه نمايانگر دو گروه بودند، يكي گروه عراق و ديگري گروه شام

برخي از بزرگان و فضالي قريش خواستند كه در جلسه آنان حضور داشته باشند تـا بـا آنـان    
بزرگـان صـحابه كـه از همـان آغـاز      مشورت كنند و از رأيشان استفاده كنند، اما آن دسته از 

جنگ از آن كناره گرفته بودند در اين جلسه حضور نداشتند كه برترين آنان، سـعد بـن أبـي    
او در اين ماجرا شركت نكرد و قصد آن را نداشت و اراده شركت در آن را هـم  . وقاص بود

ت كـه در  از عامر بن سعد روايت است كه برادرش عمر بن سعد نزد پدرش سـعد رفـ   4.نكرد
پـدر  : وقتي كه به نـزد وي رسـيد بـه او گفـت    . خارج از مدينه و در ميان گوسفندان خود بود

اي  يك عرب بدوي بوده و در ميان گوسفندانت باشي و در گوشـه  آيا راضي هستي كه ،جان
: ديگر مردم بر سر خالفت با هم منازعه داشته باشـند؟ سـعد بـر سـينه عمـر زد و بـه او گفـت       

خداونـد بنـده پرهيزگـار و پـاك و     : شـنيدم كـه فرمـود    � ن از رسـول خـدا  ساكت باش، مـ 
  5.را دوست دارد -و گوشه گير -متواضع

                                           
  .٥/٢٦٧سري أعالم النبالء. وفات يافته ١١٧غيالن بن عقبه که در سال -١
  .٣/٣٢١ذيب تاريخ دمشق. عامر بن أبوموسی أشعری -٢
  .٢٧٣ص، به نقل از خالفت علی ٣٦٢-٣٦١ص، ديوان ذی الرمة -٣
  .٢٧٢ص، خالفة علی بن أبی طالب -٤
، ســــلمی، ؛ خالفــــة علــــی بــــن أبــــی طالــــب٣/٢٦ســــند آن صــــحيح اســــت: گويــــد أمحــــد شــــاکر مــــی. ١/١٦٨املســــند -٥

  .١٠٧ص
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توان از الگوي ماجراي حكميت براي پايان دادن بـه منازعـات    آيا مي :پنجم
  بهره برد؟  دولتهاي اسالمي

بهـره بـرد،     ميهـاي اسـال   توان از ماجراي حكميت براي از بين بردن منازعات ميان دولـت  مي
و در وراي آنان، امت اسالميي كـه بـر آن    هاي اسالمي بدين صورت كه همه رهبران سرزمين

كنند فشار جدي و صادقانه بـر طـرفين درگيـر بياورنـد تـا جنـگ ميـان خـود را          حكومت مي
اي از جانب  متوقف سازند و به حكميت شرعي در اسالم روي بياورند و هر دو طرف نماينده

  :گيرد اين امر در پرتو موارد زير صورت مي. تند تا به اختالف موجود پايان دهندخود بفرس
كه جهت حل مشكالتي كـه   هاي داوران در صدور احكامي مشخص كردن صالحيت .1

 .اي از آنها وجود ندارد باشند، الزم هستند و چاره سبب اين نزاع مي
ر آن احكـام و راه حلهـايي   به عنوان يگانه منبع بـراي صـدو    منابع قانونگذاري اسالمي .2

 .شوند قرار داده شوند كه موجب پايان دادن به منازعات مي
در مـورد   هـاي اسـالمي   گرفتن تعهد از طرفين نزاع و گرفتن تعهد از رهبـران سـرزمين   .3

هـاي مشـروعي را كـه داوران جهـت پايـان دادن نـزاع صـادر         حـل  اينكه احكـام و راه 
ه اجراي اين احكام و راه حلها بـر اسـاس حكـم    كنند قبول نمايند، مشروط بر اينك مي

اسالم واجب بوده و خروج بر آنها يا رضايت به آن خروج، شرعا گناه در پـي داشـته   
 .باشد

اگر داوران احكام و راه حلهاي مورد توافق خود را صادر كردند و طرفين نزاع آن را  .4
 .شوند نياز مي منان از جنگ بيپذيرفتند امر پايان يافته و مؤ

اگر يكي از طرفين يا هر دو پذيرش حكم داوران را رد كردند، طرفي كه حكم را رد  .5
آيد، خواه عدم پذيرش از هر دو طرف بوده باشد يا  به حساب مي طغيانگركرده است 

مستقر در نقاط ديگـر شـرعاً واجـب اسـت كـه        از يكي از آنان؛ و بر نيروهاي اسالمي
ند تا بـراي پايـان دادن بـه نـزاع از زور اسـتفاده      داوران قرار ده مطيع دستورات نظامي 

ضررها و خطراتـي بيشـتر از نـزاع موجـود      اين دخالت نظامي  نمايند، البته به نحوي كه
 .نداشته باشد

را صـادر كننـد كـه در      هاي حكمين اين است كه احكامي به اتفاق يكي از صالحيت .6
جهـت حـل نـزاع     ميهـاي اسـال   مورد نحوه حركت نيروهاي مسلح در ديگر سـرزمين 

   1.موجود و در پرتو مواردي است كه قبالً ذكر شد
                                           

  .٣/١٦٦٥اجلهاد و القتال فی السياسة الشرعية -١
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هاي اسالمي، ضامن اين باشـد   شايد استفاده از اين روش براي حل منازعات ميان سرزمين
يكـي از طرفهـاي     اينكـه  كه راه را بر دخالت نيروهاي بيگانه در منازعات مسـلمانان بـه بهانـه    

چينـي   و بدين طريق فرصت را براي دسيسـه  نده است، ببندداين دخالت فراخوا درگير او را به
هاي را ارائه  عليه مسلمانان غنيمت شمارد و براي باالبردن اين منازعات تالش نمايد و راه حل

دهد كه فقط به مذاق خودش خوش باشد و فقط مصلحت خـودش در آن باشـد و مسـلمانان    
تنه موجـود ميـان خـود بـه آن انـدازه در رنـج       بعداً از آثار آن راه حل چنان رنج ببرند كه از ف

پس اين رنج بردن براي او اهميتي نـدارد و حتـي ايـن رنـج بـردن مسـلمانان از جملـه        . نبودند
گفتـيم شـايد   . تالشهايي است كه به خاطر ايجاد آنها اين راه حل نـاگوار را ارائـه داده اسـت   

بر آن نيروهاي خـارجي ببنـدد كـه    استفاده از الگوي حكميت به صورتي كه قبالً بيان شد راه 
شـرعي بـراي حـل منازعـات از      اين صفت الزامـي  . در صفوف مسلمانان به دنبال فساد هستند

باشـد، زيـرا همـه صـحابه در زمـان       مستند به اجماع صحابه مي -كه بيان شد -طريق حكميت
از حكميـت  اختالف موجود ميان علي و معاويه اعتقاد داشتند كه بايد براي حل ايـن منازعـه   

استفاده شود و قبول اين راه حل، مورد اتفاق صحابه همراه علي و صحابه همراه معاويـه و آن  
اي ديگـر بـود كـه از فتنـه      دسته از صحابه چون سعد بن أبي وقاص و عبداهللا بـن عمـر و عـده   

  1.كناره گرفته بودند

  اين جنگها قبالموضع اهل سنت در : ششم
ل جنگهاي ميان صـحابه، عـدم سـخن گفـتن در مـورد آن      موضع اهل سنت و جماعت در قبا

مشاجرات است مگر به صورتي كه در شأن صحابه باشد، زيرا غور و فرو رفتن در آن، ايجاد 
بر هر مسلماني واجب : گويند شود و مي يكي از دو طرف مي دشمني و كينه و بغض نسبت به

بـر آنـان رحمـت بفرسـتد و بـه      است همه را دوست داشته و از آنان راضي و خشنود باشـد و  
فضائل و سوابق آنان اقرار داشته باشد و مناقب آنان را منتشـر گردانـد و چنـين اعتقـاد داشـته      

اين جنگ كه از آنان سر زده است از روي اجتهاد بوده است و همه در اجتهاد خـود   باشد كه
كسـي كـه بـه صـواب     به صواب يا به خطا رفته باشند ثواب و پاداش دارند، با اين تفاوت كه 

برد و قاتـل و مقتـول صـحابه در ايـن      رفته است دو برابر كسي كه به خطا رفته است ثواب مي
انـد كـه در مـورد مشـاجرات آنـان غـور و        اهل سنت جـايز ندانسـته  . جنگها در بهشت هستند

                                           
  .مهان -١
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قبل از اينكه به بخشي از اقوال اهل سنت در مورد موضع آنـان نسـبت بـه    . تفصيل نگري شود
كنم كـه بـه حـوادث ميـان صـحابه و       اشاره نمايم، نصوصي را بيان مي رات ميان صحابهمشاج

  1:اين نصوص عبارتند از. پردازم صفات آنان در اين جنگها اشاره دارند مي
  : فرمايد خداي متعال مي -1
�m�w�v�u�t��s�r�q�po�n�m�l�k�j�i

«�ª�©�¨�§�¦¥�¤�£�¢�¡���~}�|��{�z�y��xl    

  ). ٩: احلجرات(                                                                                                             
در اين آيه خداي متعال فرمان داده كه اگر ميان مؤمنان جنگي روي داد ميان آنان صلح و 

صـفت مـؤمن بـودن    سازش برقرار شود، زيرا آنان با هم برادر هستند و اين جنگ آنـان را از  
كند، زيرا خداي متعال آنان را مؤمن ناميـده و امـر كـرده كـه ميـان آنـان صـلح و         خارج نمي

ايـن خـاطر از مـؤمن     پس اگر نزاع ميان عامه مؤمنان روي دهد و آنـان بـه  . سازش برقرار شود
كه در نبرد جمل و جنگهاي بعد از آن بـا هـم    � بودن خارج نشوند، پس صحابه رسول خدا

پـس آنـان   . ايمـان مـذكور در آيـه داخـل شـوند      اين هستند كـه در مسـماي   دند اولي بهجنگي
كنـد،   همواره مؤمن حقيقي بوده و مشاجره ميانشان آنان را به هيچ وجه از ايمـان خـارج نمـي   

  2.زيرا اين جنگ از روي اجتهاد روي داده است
نگام ايجاد در ه: فرمود � رسول خدا: روايت است كه گفت ساز ابوسعيد خدري - 2

گروهي از حدود شرعي تجاوز كرده و با ديگر مسلمانان  ،اختالف و تفرقه ميان مسلمانان
منظور از تفرقه مورد اشاره در حديث،  3.كشند جنگند و طائفه اولي به حق، آنان را مي مي

اين توصيف كرده كه  است و حديث هر دو گروه را به ب اختالف ميان علي و معاويه
 �هاي نبوت رسول خدا اين حديث يكي از نشانه. باشند د و دستاويز به حق ميمسلمان هستن

خبر داده بودند اين رويداد رخ داد و در اين  � است، زيرا به همان شكلي كه رسول خدا
حديث حكم به مسلمان بودن هر دو گروه، يعني مردم شام و مردم عراق داده شده است، و 

. گويند اهل شام كافر هستند دارند و مي ادان اعالم ميچنان نيست كه رافضيان و افراد ن
ديدگاه . هستند تر تر و اولي شده كه علي و يارانش به حق نزديكهمچنين در اين حديث بيان 

                                           
؛ تنزيـه خـال أمرياملـؤمنني معاويـة بـن أبـی سـفيان مـن الظلـم ٢/٧٢٧عقيدة أهل السـنة و اجلماعـة فـی الصـحابة الکـرام -١
  .٤١ص، لفسق فی مطالبته بدم أمري املؤمنني عثمانوا
  .٤/١٧١٧؛ أحکام القرآن١٧٠-١٦٩ص، العواصم من القواصم -٢
  .٢/٧٤٥صحيح مسلم -٣
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اهل سنت و جماعت همين است يعني معتقدند كه علي در اجتهاد به صواب رفته است گرچه 
هللا مأجور است، لكن چون علي امام بود و معاويه هم مجتهد بوده است و معاويه هم إن شاء ا

اگر حاكم اجتهاد «: فرمايند مي � در اجتهادش به صواب رفت دو اجر دارد، زيرا رسول خدا
  1.»كرد و به رأي درست دست يافت دو اجر دارد اما اگر به خطا رفت تنها يك اجر دارد

كه حسن بن گفت  داشت سخن مي �رسول خدا: از ابي بكره روايت است كه گفت - 3
اين پسر من انسان بزرگي است و بسا كه خداوند به «: فرمود � پس رسول خدا. علي آمد

 �در اين حديث رسول خدا 2.»وسيله او ميان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار نمايد
اين حديث ردي صريح بر سخن . اند كه هر دو گروه عراق و شام مسلمان هستند گواهي داده

دانستند، زيرا حديث شهادت  و همراهانشان را كافر مي بت كه علي و معاويهخوارج اس
اينكه رسول : گفت مي ، سفيان بن عيينهبه همين دليل. داده كه هر دو گروه مسلمان هستند

: گويد بيهقي مي. جدا باعث شگفتي ما است» دو گروه از مسلمانان«فرموده است  � خدا
اين خبري . هر دو گروه را مسلمان ناميده است � ل خدادليل شگفتي آنان اين بود كه رسو

، خالفت � بعد از وفات علي ب در مورد اين است كه حسن بن علي � از رسول خدا
  3.دهد را بدست معاويه بن أبي سفيان مي
بودند و  � اين اشاره دارند كه مردم عراق كه همراه علي احاديثي كه قبالً بيان شدند به

 4.آنان را امت خود توصيف كرده است � بودند رسول خدا � ه معاويهمردم شام كه همرا
. اند باشند و از حق خارج نشده اين توصيف كرده كه دستاويز به حق مي همچنين هر دو را به

همچنين در مورد آنان شهادت داده كه بر ايمان استمرار دارند و به سبب اين جنگي كه ميان 
  :فرمايد باشند كه مي اند و مشمول معناي عام اين آيه مي دهآنان روي داد از ايمان خارج نش

﴿po�n�m�l�k�j�i�﴾ )9:حجرات(  
  .»هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد«

پس آنان به خاطر اين جنگها كافر و . شود قبالً بيان شد كه مدلول آيه شامل آنان نيز مي
اند و چنان كه قبالً هم ذكر  اند كه تأويل اجتهادي داشته اند، بلكه مجتهداني بوده فاسق نشده

                                           
  .١٣/٣١٨فتح الباری فی شرح صحيح البخاری -١
  .٧١٠٩مشاره، صحيح البخاری -٢
  .١٣/٦٦؛ فتح الباری١٩٨ص، اإلعتقاد -٣
  .»ر امت من دو گروه خواهند بودد«: آمده است ٢/٧٤٦در صحيح مسلم -٤
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بنابراين بر شخص مسلمان . حكم جنگ ميان آنان را بيان كرد � شد علي بن أبي طالب
واجب است كه در اعتقاد خود در مورد مشاجرات ميان صحابه، مسلك و روش اهل سنت را 

ات ميان صحابه فقط به نحوي سخن بگويد كه در شأن آنان بپيمايد، يعني در مورد مشاجر
كتب اهل سنت پر از بيان عقيده صاف و پاك و خالص آنان در مورد اين گروه . باشد

  .برگزيده است
  1:اند از جمله اهل سنت موضع خود در قبال اين جنگها را در اقوال نيكي بيان كرده

آن خونهايي : به سوال شد و او گفتاز عمربن عبدالعزيز در مورد جنگ ميان صحا - 1
مثل اصحاب . بود كه خداوند دست مرا به آن آلوده نكرد، پس آيا زبانم را از آن پاك نكنم

بيهقي در تعليقي بر  2.رسول خدا، مانند چشم است و درمان چشم، دست نزدن به آن است
فرد در مورد  است، زيرا سكوت ااين سخني نيكو و زيب: گويد قول عمر بن عبدالعزيز مي

  3.چيزي كه ربطي به او ندارد كاري درست است
اين جنگي بود كه : از حسن بصري در مورد جنگ ميان صحابه سوال شد و او گفت - 2

در آن حضور داشتند و ما از آن غائب بوديم و آنان به آن داناتر از ما  � اصحاب محمد
واردي كه بر آن اتفاق نظر دارند بودند و تنها چيزي كه بر ما الزم است اين است كه از م

: اين معنا است اين سخن حسن بصري به 4.پيروي كنيم و در مورد موارد اختالفي توقف كنيم
صحابه به جنگي كه داخل آن شدند داناتر بودند و تنها چيزي كه بر ما الزم است اين است 

ه كه مورد اختالف كه از مواردي كه آنان بر آن اجماع دارند تبعيت كنيم و در مورد آنچ
اند و  آنان است توقف كنيم و رأيي را از جانب خود بيان نكنيم و بدانيم كه آنان اجتهاد كرده

  5.اند، زيرا آنان در دين متهم نيستند خداي متعال را مد نظر داشته
من چيزي : از جعفر بن محمد صادق در مورد جنگ ميان صحابه سوال شد و او گفت - 3

��m�L�K�J�I�H: اوند فرموده استگويم كه خد را مي GF�E�D�C�B�A

�Ml ]به نام لوح محفوظ، (اطّالعات مربوط بديشان در كتابي عظيم و شگفت « .6]٥٢: طه

                                           
  .٥/٣٩٤؛ الطبقات٢/٧٤٦عقيدة أهل السنة فی الصحابة -١
  .٥/٣٩٤؛ الطبقات٦٩ص، باقالنی، اإلنصاف -٢
  .١٣٦ص، مناقب الشافعی -٣
  .١٦/٣٣٢اجلامع ألحکام القرآن -٤
  .مهان -٥
  .٦٩ص، باقالنی، اإلنصاف -٦
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و لذا (رود  پرودگار من به خطا نمي. است و تنها پروردگارم از آن مطلع است و بس) مكتوب
  .»كند و فراموش نمي) افتد چيزي از قلم او نمي

: مد سوال شد كه در مورد جنگ ميان علي و معاويه چه نظري دارد و او گفتاز امام اح
   1.گويم جز نيكي در مورد آنان چيزي نمي

نزد احمد بن حنبل رفتم و مردي از او : از ابراهيم بن آزر فقيه روايت است كه گفت
بل ويه چه ديدگاهي دارد؟ پس احمد بن حناسوال كرد كه در مورد ماجراي ميان علي و مع

هاشم  او از بني ،اي ابوعبداهللا: به احمد بن حنبل گفتند. از او روي برگرداند و جوابش را نداد
  :كنم من اين آيه را قرائت مي :پس رو به آن مرد كرد و گفت. است

�mÜ�Û��Ú�Ù�Ø�×�ÖÕ�Ô�Ó����Ò�Ñ�Ð�ÏÎ�Í�Ì�Ël   
  ١٤١: البقرة

آنچه به چنگ آوردند . گرفتندآنان قومي بودند كه مردند و سر خود  -به هر حال - « 
ايد از آن شما است، و درباره آنچه  متعّلق به خودشان است، و آنچه شما فراچنگ آورده

و هيچ كس مسؤول اعمال ديگري نيست و كسي را به  -شود اند از شما پرسيده نمي كرده مي
  .»- گيرند گناه ديگري نمي

رد كه واجب است شخص ك ابو زيد قيرواني كه در مورد چيزهايي صحبت مي - 4
به آن اعتقاد داشته باشد و آنچه كه واجب است آنان  � مسلمان در مورد صحابه رسول خدا

كسي از صحابه را نام نبرد مگر با نيكوترين بيان و از پرداختن به : را با آن ذكر كند، گفت
مخارج و  اين هستند نيكوترين ترين افراد به آنان خودداري نمايد و آنان مستحقمشاجرات 

  2.جايگاهها براي آنان طلب شود و نيكوترين ديدگاهها در مورد آنان برود
بعد از : كرد گفت ابوعبداهللا بن بطه كه در مورد عقيده اهل سنت و جماعت بحث مي - 5

پردازيم، زيرا صحابه  امساك كرده و به آن نمي � آن از مشاجرات ميان صحابه رسول خدا
همراه بودند و در رسيدن به فضل بر مردم سبقت  � ل خداهاي مختلف با رسو در صحنه

خداوند آنان را آمرزيده و به شما فرمان داده كه براي آنان طلب آمرزش نمائيد و با . گرفتند
خداوند اين را بر زبان پيامبرش واجب كرده و او . عالقه و عشق به آنان به خدا تقرب بجوييد

                                           
  .١٦٤ص، ابن جوزی، مناقب اإلمام أمحد -١
  .٢٣ص، مشهور ابوزيد قريوانی مهراه با شرح آن به نام الثمر الدانی رساله -٢
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دانست كه آنان با  جانب آنان روي خواهد داد و مي دانست كه در آينده چه ماجرايي از مي
هم خواهند جنگيد و آنان بر ديگر افراد برتري دارند، زيرا حكم خطا و عمد از آنان برداشته 

  1.شده است و اختالفاتي كه ميان آنان روي داده است آمرزيده شده است
اجره و جنگي كه واجب است كه دانسته شود كه مش: گويد قاضي ابوبكر باقالني مي - 6

روي داد بايد از پرداختن به آن خودداري نمود و براي همه طلب  � ميان صحابه رسول خدا
رحمت نموده و همه را مورد ستايش قرار دهيم و از خدا بخواهيم كه رضوان و امان و 

در اين كار خود راه  � رستگاري و بهشت را نصيب آنان كند و معتقد باشيم كه علي
اين خاطر دو اجر دارد و اگر كارهاي صحابه از روي اجتهاد روي داده  ود و بهصواب را پيم

  :فرمايد شوند، زيرا خداي متعال مي اين خاطر اجر و ثواب دارند و فاسق و بدعتگر نمي باشد به
� m�l�k�j� i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~

�r�q�p�o�n�ml ١٨: الفتح   
خدا . ر زير درخت با تو بيعت كردندخداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه د«

) از صداقت و ايمان و اخالص و وفاداري به اسالم(دانست آنچه را كه در درون دلهايشان  مي
گذشته از نعمت سرمدي (نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديكي را 

اگر حاكم اجتهاد كرد «: مايدفر مي � اين دليل كه رسول خدا نيز به . »پاداششان كرد) آخرت
پس اگر . »و به رأي درست دست يافت دو اجر دارد اما اگر به خطا رفت تنها يك اجر دارد

حاكم در زمان ما به خاطر اجتهادش دو اجر داشته باشد اجتهاد كساني كه خداوند از آنان 
حت اين قول، دليل ص! خواهند داشت؟  اند چه حكمي راضي بوده و آنان از خدا خشنود بوده

اين پسر من انسان بزرگي است «: در مورد حسن بن علي است كه فرمود �سخن رسول خدا
پس اين  2.»و بسا كه خداوند به وسيله او ميان دو گروه بزرگ از مسلمانان صلح برقرار نمايد

حديث بزرگ بودن و فراواني دو گروه را بيان كرده و در مورد آنان حكم داده كه اسالم 
اين قوم وعده داده كه كينه و دشمني را از دل آنان بيرون  خداي متعال به. صحيح استآنان 

  :فرمايد كند و مي مي
�m�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°l ٤٧: احلجر   

                                           
  .٢٦٨ص، الديانةالشرح واإلبانة علی أصول السنة و  -١
  .٧١٠٩مشاره، صحيح البخاری -٢
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كشيم، و برادرانه بر تختها روياروي  هايشان بيرون مي توزي و دشمنانگي را از سينه  و كينه«
  .»نشينند هم مي

تن به مشاجرات آنان خودداري شده و در مورد آن سكوت واجب است كه از پرداخ
  1.شود
ابن تيميه در بحث از عقيده اهل سنت و جماعت در مورد مشاجره ميان صحابه  - 7

اين آثار كه در : از پرداختن به مشاجره ميان صحابه خودداري ورزند و بگويند: گويد مي
آنها اضافه شده و برخي ديگر مورد كارهاي بد آنان روايت شده است برخي چيزهايي به 

اند، اما رأي صحيح اين است كه آنان  چيزهايي از آنها كم شده و برخي ديگر تغيير داده شده
  2.معذور هستند، زيرا يا مجتهد مصيب هستند و يا مجتهد مخطئ

ميان آنان روي داد،  � مشاجراتي كه بعد از وفات رسول خدا: گويد ابن كثير مي - 8
ه مانند جنگ جمل بدون قصد و عمد از آنان روي داد و برخي ديگر چون برخي از آنان ب

رود، لكن چنين مجتهدي  جنگ صفين از روي اجتهاد روي داد و اجتهاد گاهي به خطا مي
  3.باشد، اما مجتهدي كه مصيب باشد دو اجر دارد معذور بوده و مأجور نيز مي

توان به خاطر اين مشاجراتي كه  نمياهل سنت اتفاق نظر دارند كه : گويد ابن حجر مي - 9
ميان صحابه روي داد زبان به طعن آنان گشود، گرچه گروه محق از ميان آنان شناخته شود، 
زيرا آنان در آن جنگها فقط از روي اجتهاد جنگيدند و ثابت شده كه مجتهد مخطئ يك 

  4.برد اجر و مجتهد مصيب دو اجر مي
ت در مورد فتنه روي داده در ميان صحابه بعد پس اهل سنت اجماع دارند كه واجب اس

سكوت شود و بر آنان رحمت فرستاده شده و به فضائل و سوابق  � از كشته شدن عثمان
  5.خداوند از آنان راضي باد و خشنودشان گرداند. آنان اقرار شده و محاسن آنان منتشر شود

                                           
  .٦٩-٦٧اإلنصاف فيما جيب اعتقاده و ال جيوز اجلهل به، ص -١
  .١٣العقيدة الواسطية ص  -٢
  .١٨٢ص، الباعث احلثيث -٣
  .١٣/٣٤باریفتح ال -٤
  .٢/٧٤٠عقيدة أهل السنة -٥
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چـار تحريـف   هشدار در مورد برخي از كتابهايي كه تاريخ صحابه را د :هفتم
  اند كرده و زشت و مكدر جلوه داده

  منسوب به ابن قتيبه ه والسياسهاإلمام -1
اإلمامة و السياسة از جمله كتابهايي كه تاريخ صدر اسالم را تحريف كرده است كتاب 

اإلمامة والسياسة في ميزان «دكتر عبداهللا عسيالن در كتاب . باشد مي منسوب به ابن قتيبه

اين كتاب به دروغ به  باشد كه ادله و براهيني را ذكر كرده كه بيانگر اين مي »التحقيق العلمي
  :اين ادله موارد زير است امام ابن قتيبه نسبت داده شده است، از جمله

اند  اند و شرح حال او را نوشته نامه ابن قتيبه سخن گفته كساني كه در مورد زندگي •
نوشته باشد و در بحث » السياسةاإلمامة و« اند كه او كتابي با نام هيچ يك بيان نكرده

 .نام دارد» المعارف«تاريخ فقط كتابي از او سراغ داريم كه 
يابد كه ابن قتيبه در دمشق و مغرب  اين كتاب را مطالعه كرده باشد در مي كسي كه •

 .اقامت كرده است، حال آنكه ابن قتيبه از بغداد فقط به دينور رفته است
در پي گرفته است به  »اإلمامة والسياسة«ؤلف در كتاب اي كه م روش و شيوه •

قتيبه در كتابهاي موجود او فرق دارد، زيرا ابن قتيبه براي  صورت كامل با روش ابن
كند و در آنها روش و هدف خود از آن تأليف را  اي طوالني ذكر مي كتابهاي مقدمه

اي بسيار كوتاه را آورده  مهنويسنده مقد »اإلمامة والسياسة«كند، اما در كتاب  بيان مي
از حيث روش نيز با تأليفات ابن قتيبه  ،عالوه بر اين. باشد كه بيشتر از سه سطر نمي

 .خورد ي ابن قتيبه به چشم نمي تفاوت دارد و چنين روشي در نوشته
كند كه انگار مستقيماً با او مالقات داشته  مؤلف كتاب به شكلي از أبو ليلي روايت مي •

ن ابو ليلي، محمد بن عبدالرحمن بن أبو ليلي فقيه قاضي كوفه است كه در است، و اي
 65يعني ه 213و معروف اين است كه ابن قتيبه در سال  ،وفات يافته استه 148سال 

 .سال بعد از وفات ابوليلي به دنيا آمده است
در  كند راويان و شيوخي كه ابن قتيبه معموالً در كتابهاي خود از آنان نقل قول مي •

 .كتاب ذكري از آنها به ميان نيامده است اين هيچ جاي
و نامعلوم آمده است، زيرا در بسياري  روايات او با صيغه تمريض و اشاره بسياري از •

اند؛ از محمد بن  از برخي از مصريان روايت كرده: از جاها در اين كتاب آمده است
ايخ مغرب به ما روايت اند، برخي از مش سليمان از مشايخ اهل مصر روايت كرده
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. اند؛ يكي از مشايخ به ما روايت كرده است اند، از برخي از مشايخ روايت كرده كرده
باشد و چنين چيزهايي در  چنين تركيباتي از اسلوب و عبارات ابن قتيبه بسيار دور مي

 .هيچ يك از كتابهاي وي وارد نشده است
كند،  اي بزرگ مصر روايت ميز علماز دو نفر ا »اإلمامة والسياسة«نويسنده كتاب  •

  .كه ابن قتيبه به مصر نرفته و از اين دو عالم كسب علم نكرده استحال آن 
دانند و معتقدند كه  ابن قتيبه در نزد علما جايگاهي واال دارد و علما او را از اهل سنت مي

از اهل سنت ابن قتيبه از افراد ثقه و : گويد سلفي مي. از حيث علم و دين فردي ثقه است
خطيب بغدادي هم . او در علم و دين فردي ثقه است: گويد ابن حزم در مورد وي مي. است

ابن قتيبه از منتسبان : گويد ابن تيميه در مورد وي مي. 1در اين مورد از وي تبعيت كرده است
و از كساني كه اقدام به نصرت مذاهب مشهور اهل سنت كرده  ،به امام احمد و اسحاق است

مردي كه ميان علماي محقق چنين منزلت و جايگاهي داشته باشد، آيا معقول است . 2تاس
باشد كه تاريخ را تحريف كرده و چيزهايي را به صحابه  »اإلمامة والسياسة«كه مؤلف كتاب 

  3! بزرگوار منتسب ساخته كه در آنان نيست؟
اإلمامة و « رد كتابدر مو »عقيدة اإلمام ابن قتيبة«دكتر علي نفيع علياني در كتاب 

را به صورتي دقيق خواندم اين  »اإلمامة والسياسة«بعد از اينكه كتاب : گويد مي »السياسة
ان يافت كه مؤلف آن يك رافضي خبيث است كه خواسته به خاطر كثرت حباور نزد من رج

 مردم به حمايت از مذهب اهل حديث، اين كتاب را ميان تأليفات ابن قتيبه و شهرت او در
داخل در كتابهاي ابن قتيبه نمايد و احتماالً از رافضيان مغرب باشد، زيرا ابن قتيبه در مغرب از 

اإلمامة «چيزهايي كه رافضي بودن مؤلف . 4شهرت و آوازه نيكويي برخوردار است

  :دهد موارد زير است ان ميحرا رج »والسياسة
اي : مهاجران گفت روايت كرده كه به � مؤلف كتاب از زبان علي بن أبي طالب •

گروه مهاجر، خدا را در نظر داشته باشيد و سلطه و حكومت محمد بر عرب را از خانه 

                                           
  .٢/١٤٤؛ حتقيق مواقف الصحابة٣/٣٥٧لسان امليزان -١
  .١٧/٣٩١، ابن تيميهالفتاوی -٢
  .٢/١٤٤حتقيق مواقف الصحابة -٣
  .٩٠ص، علی عليانی، مام ابن قتيبةعقيدة اإل -٤
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هاي خود خارج نكنيد و اهل او را از جايگاه و حق او در ميان  اش به خانه و كاشانه
ترين مردم به او هستيم، زيرا  گروه مهاجر، به خدا قسم ما مستحقمردم دفع نكنيد، اي 

به . تر هستيم ه بدست گرفتن خالفت از شما مستحقباشيم و ما نسبت ب بيت ميما اهل 
خدا قسم خالفت در ميان ما اهل بيت است، پس از هوا و هوس خود پيروي نكنيد، 

اين اعتقاد ندارد  جز شيعه كسي به 1.شويد چه در اين صورت از از راه خدا گمراه مي
 .كه خالفت در ميان اهل بيت موروثي است

لف اين كتاب به صحابه طعن و عيب وارد كرده است و ابن عمر را فردي ترسو و مؤ •
سعد بن أبي وقاص را شخصي حسود معرفي نموده و بيان كرده كه محمد بن مسلمه 
به خاطر اينكه علي مرحب يهودي را در خيبر به هالكت رساند از علي خشمگين بود 

طعن و عيب وارد  2.ثمان را صادر كرداين عائشه بود كه فرمان قتل ع و بيان كرده كه
خوارج نيز گرچه در اين . باشد كردن به صحابه از بارزترين خصوصيات صحابه مي

باشند اما خوارج عموم صحابه را مورد طعن و عيب  خصوصيت با آنان مشترك مي
 3.دهند قرار نمي

مصعب بن بيان كرده كه مختار بن أبوعبيد از طرف  »اإلمامة والسياسة«كتاب  مؤلف •
كرد و  دعوت مي � اهل بيت رسول خدا به زبير به قتل رسيد زيرا وي مردم را

و اين رافضيان هستند  .4خرافات مختار و اينكه ادعاي وحي را داشت بيان نكرده است
اين خاطر كه از قاتالن حسين بن علي انتقام گرفت دوست دارند، اما  كه مختار را به

مختار را در شمار كساني ذكر كرده كه بر  )اب معارف خوددر كت(رحمه اهللا  ابن قتيبه
حاكم جامعه خروج كردند و بيان كرده كه او ادعاي اين را داشت كه جبرئيل نزد 

 .5 آيد وي مي
فقط بيست و پنج صفحه  � مؤلف اين كتاب در مورد خالفت ابوبكر و عمر و عثمان •

پس . ست صفحه نوشته استنوشته است، اما در مورد فتنه موجود ميان صحابه دوي
مؤلف آن دور از تاريخ اسالم را كه روشن و آشكار و تابناك است به صورت 

                                           
  .١/١٢السياسةاإلمامة و  -١
  .٥٥-١/٥٤مهان -٢
  .٩١ص، يانیعل، عقيدة اإلمام ابن قتيبة -٣
  .٢/٢٠اإلمامة و السياسة -٤
  .٤٠١ص ، املعارف -٥
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 مختصر بيان كرده و صفحات زيادي را به تاريخي جعلي اختصاص داده كه فقط
چنين كاري از اخالقيات معروف و شناخته شده . باشد اندكي از آن صحيح مي

  .بريم ي به خدا پناه مياز گمراهي و خوار. باشد رافضيان مي
از جملــه نيرنگهــا و : گويــد مــي ي اثناعشــري در مختصــر تحفــه محمــود شــكري آلوســي

كننـد و هـر كـس را     هاي رافضيان اين است به نامهاي مردان معتبر اهل سنت نگاه مـي  دسيسه
 پيدا كنند كه از حيث نام و لقب با يكي از آنها موافق باشد روايت حديث آن فرد شيعي را به

يايد كه  دهند و هر كس از اهل سنت كه به آن فرد آشنايي نداشته باشد اعتقاد مي او اسناد مي
كند، مانند سـدي كـه دو    او يكي از ائمه است قولش را معتبر دانسته و به روايت او اعتماد مي

سدي كبير از افراد ثقه اهل سنت است، اما . نفر هستند يكي سدي كبير و ديگري سدي صغير
يك  نيز مانند عبداهللا بن قتيبه كه. صغير از جاعالن و كاذبان و يك رافضي افراطي استسدي 

ايـن فـرد   . رافضي افراطي است و عبداهللا بن مسلم بن قتيبه كه از افراد موثق اهل سـنت اسـت  
نوشته اسـت و آن فـرد رافضـي هـم كتـابي را نوشـته و آن را       » المعارف«سني كتابي را به نام 

    1.يده است تا بدين وسيله گمراه گري كندنام» المعارف«
اإلمامة «دهد كه كتاب  اين باور را رجحان مي اين سخن از جمله داليلي است كه

ابن قتيبه سني و موثق؛ و مردم به خاطر تشابه نام  امام اثر ابن قتيبه رافضي باشد و نه »ةالسياسو
  2.اند اين دو، دچار اشتباه و اختالط شده

  هنهج البالغ -2
اين كتاب . از جمله كتابهايي كه در تحريف تاريخ صحابه سهم دارد كتاب نهج البالغه است

 �باشد، زيرا سه قرن و نيم بعد از وفات علي بن أبي طالب از حيث سند و متن مورد طعن مي
اند  شيعه تأليف اين كتاب را به شريف رضي نسبت داده. و بدون سند جمع آوري شده است

ديدگاه محدثان حتي اگر سندي را موافق با بدعت خود بيان كند مورد  اين شخص از كه
باشد، پس حال كه در اين كتاب بدون ذكر سند اين مطالب را جمع آورده است  قبول نمي

                                           
  .٣٢حمتصر التحفة األثنی عشريه، آلوسی، ص -١
  .٩٣ص، عقيدة اإلمام ابن قتيبة -٢
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علما در  1.باشد برادرش علي است چه وضعيتي دارد؟ كسي كه در نگاه محدثان متهم مي
  :اند، از جمله مورد نهج البالغه سخن گفته

علما در مورد كتاب نهج البالغه كه : گويد ميضي ابن خلكان در شرح حال شريف ر •
يا وي آن آ  دارند كه است با هم اختالف �مجموعه اي از سخنان علي بن أبي طالب

اين : اند را گردآوري كرده است يا اينكه برادرش رضي آن را گردآورده است؟ گفته
و به علي منسوب كرده آوري كرده  عنيست، بلكه كسي كه آن را جم � كالم علي

 2.و اهللا أعلم. است همان كسي است كه آن را جعل كرده است
يابد كه مطالب اين كتاب  مطالعه نمايد در ميهر كس نهج البالغه را : گويد ذهبي مي •

نسبت داده شده است، زيرا در آن آشكارا به ابوبكر  �به دروغ به أميرالمؤمنين علي
آن تناقض و  همچنين در. شده و منزلت آنان را پايين آورده است و عمر ناسزار گفته

چيزهاي ركيك و عباراتي وجود دارد كه هر كس به صحابه قريشي و غير قريشي از 
 3.يابد كه اكثر آن باطل است متأخران بعد از آنان شناخت داشته باشد يقين مي

كتاب به دروغ به علي  هاي اين دانند كه بيشتر خطبه علما مي: گويد ابن تيميه مي •
تر از آن به  به همين دليل غالب مطالب آن در كتابهاي قديمي. منسوب شده است

 4.اي ندارند خورد و مطالب آن سند معروف و شناخته شده چشم نمي
هر كس اين كتاب را : گويد كند و مي شريف مرتضي را به جعل متهم مي ،ابن حجر •

  5.به علي نسبت داده شده و اكثر آن باطل است يابد كه به دروغ مطالعه كند يقين مي
اين اخبار و اخباري ديگر تعدادي از پژوهشگران به بحث در مورد اين موضوع  با استناد به

  6.اند شده � اند و قائل به عدم صحت نسبت اين سخنان و مطالب به علي پرداخته
صحت انتساب نهج  ترين مواردي را كه علماي قديم و جديد در تشكيك به توان مهم مي

  :بيان كردند در موارد زير خالصه كرد � البالغه به علي

                                           
  .٥٣ص، نايف معروف، األدب اإلسالمی -١
  .٣/١٢٤الوفيات -٢
  .٣/١٢٤ميزان اإلعتدال -٣
  .٤/٢٤منهاج السنة -٤
  .٤/٢٢٣لسان امليزان -٥
  .٥٣ص، نائف معروف، ب اإلسالمیاألد -٦
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نداشتن سندهايي مؤيد كه نسبت كالم به گوينده آن را از حيث متن و سند و روايت  •
 .استحكام بخشيده و تقويت كند

ها، حفظ و ضبط آن  هاي زياد و طوالني، زيرا با كثرت و طوالني بودن خطبه خطبه •
با وجود  � هاي رسول خدا باشد، زيرا خطبه ز عصر تدوين دشوار ميها قبل ا خطبه

شدت اهتمام و توجهي كه به آنها بوده است به صورت كامل و سالم بدست ما 
 .نرسيده است

منسوب شده  �ها كه در نهج البالغه به علي بن أبي طالب تعدادي از اقوال و خطبه •
منسوب شده است و  � أبي طالباست در منابع معتبر به افرادي غير از علي بن 

ها را براي آن  افرادي كه به روش و سبك آن افراد آشنايي دارند اين اقوال و خطبه
 .كنند افراد تأييد مي

چيزهايي در مورد ابوبكر، عمر و  � در اين كتاب از زبان علي بن أبي طالب •
يز با ن. ذكر شده است كه نه در شأن علي است و نه در شأن آن سه نفر �عثمان

» شقشقيه«براي آنان قائل بود منافات دارد، مانند خطبه معروف به  � كه علي احترامي
كند و اين درست بر  تمايل زياد خود به خالفت را آشكار مي � كه در آن علي

 .خالف پرهيزكاري و زهدي است كه علي به آنها مشهور شده است
يرا تعدادي از اديبان شود، ز در نهج البالغه سجع به صورت زيادي ديده مي •

گرچه سجع  -اين كثرت سجع با عدم تكلف عصر علي در سخن گفتن معتقدند كه
 .سازگار نيست -باشد غير ارادي و زيبا از روح و مبناي آن روزگار به دور نمي

خورد كه از  هاي ادبيي به چشم مي رايهدر آن اهاي ادبي كه  كالم آكنده از صناعت •
ت ادبي عصر عباسي است، مانند آنچه كه در اين كتاب در ها و تزئينا نوع پيرايه

وصف طاووس و خفاش و زنبور و مورچه و كشت و زرع و ابر و امثال آن گفته شده 
 .است

كه در البالي نهج البالغه وارد شده است و فقط  استفاده از عبارات فلسفي و كالمي •
ر زماني كه كتابهاي در قرن سوم نزد مسلمانان شناخته شد و رواج يافت، يعني د
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دانان و  جمه شدند و بيشتر شبيه كالم منطقيوناني و فارسي و هندي به عربي تر
  1.باشد تا كالم خلفاي راشدين متكلمين مي

بايد از اين  � در هنگام بحث از صحابه و رويدادهاي ميان آنان و ميان امير المؤمنين علي
شود و آنچه از آن كه موافق قرآن و  كتاب پرهيز شود و نصوص آن بر قرآن و سنت عرضه

سنت بود اشكالي نيست كه مورد استفاده قرار گيرد و آنچه از آن كه مخالف قرآن و سنت 
  .باشد مورد توجه و استفاده قرار نگيرد

  األغاني -3
به حساب كتاب األغاني تأليف ابوالفرج اصفهاني كتابي در موضوع ادب، سمر و غزل 

تاريخي و فقهي نيست و نزد اديبان و مورخان از شهرت بااليي  و آيد و كتابي علمي مي
شهرت اين كتاب نبايد باعث شود تا درباره مشكالتي كه در آن وجود دارد  .برخوردار است

شاعر و  .از قبيل تعصبات نژادي، دروغ هاي شاخدار و انتقادها و عيوب بيجا سكوت نماييم
السيف اليماني في نحر «شمند را نوشته و آن را كتابي ارز استاد بزرگ عراقي، وليد أعظمي

وي در اين كتاب آستين همت را باال زده تا . نام نهاده است» األصفهاني صاحب األغاني
گرايي و نيرنگ را  شوخي و جدي و سم را از عسل متمايز ساخته و دروغها و آتشهاي ملي

ابد برمال سازد و هرزه ي ها به مانند غليان و جوشش آب در ديگ جوشش مي كه در سينه
 گوييهاي وي را در اخبار و حكايات دروغين و غير مؤثقي كه به خانواده بزرگوار رسول خدا

دهد و رفتار آنان را تحريف و زشت  كند و سيره آنان را مورد جرح قرار مي اسائه ادب مي �
يه بن أبو سفيان هم چنين ادعاهاي اصفهاني در مورد معاو. كند، ابطال نموده و پاسخ گويد مي

ابطال  ،آميز بيان شده است را كه با طرح روايات كذب و توطئهو ديگر خلفاي راشد اموي 
اي را كه در  همچنين اين استاد بزرگوار و شاعر گرانمايه اسالمي، حكايات پراكنده. نمايد

بر اسالم كتاب األغاني وجود دارد و عقيده و دين اسالم را مورد طعن قرار داده و جاهليت را 
  2.دهد و ديگر اباطيلي را كه در آن وجود دارد مورد نقد قرار داده است برتري مي

  
  
  

                                           
  .٥٥-٥٤ص، األدب اإلسالمی -١
  .١٤-٩ص، أعظمی، السيف اليمانی فی حنر اإلصفهانی -٢
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  :اند، از جمله علما از دير باز در مورد اين كتاب سخن گفته
ابوالفرج اصفهاني دروغگوترين مردم بود، وي كتابهاي : گويد خطيب بغدادي مي •

 1.ساخت ميخريد و همه روايات خود را از آن  زيادي را مي
به روايت فردي مانند او اعتماد نمي شود؛ زيرا وي مطالبي را در : گويد ميابن جوزي  •

كتابش صحيح قرار مي دهد كه باعث فاسق شدن او مي گردد و همچنين شراب 
خواري را امري بسيط و آسان جلوه مي دهد و چه بسا خودش را به عنوان شرابخوار 

غاني بيانديشد زشتي ها و منكرات زيادي را در معرفي مي كند و هر كس در كتاب ا
  2.نمايدآن مشاهده مي 

بن تيميه او را ضعيف و در مورد نقلياتش متهم اشيخ ما تقي الدين : گويد ذهبي مي •
  3.كرد گفت خوف انگيز عنوان مي دانست و چيزهايي را كه مي مي

  )ه290م(تاريخ يعقوبي -4
ن وهب بن واضح عباسي از اهالي بغداد و از وي احمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر ب

وي در دولت عباسي در نوشتن ديوانها فعاليت داشت و ملقب به . است مؤرخان شيعه امامي
وي . كند بيان مي را از ديدگاه شيعه امامي  يعقوبي تاريخ دولت اسالمي. كاتب العباسي شد

 گاه شيعه قبول دارد و عليو حسب تسلسل ائمه در ن شخالفت را فقط براي علي و فرزندان
پردازد،  مي � بيان تاريخي خالفت ابوبكر، عمر و عثمان به كه نامد و هنگامي را وصي مي �

وي در . فالني حكومت را بدست گرفت: گويد دهد، بلكه مي لقب خالفت را به آنان نمي
ان طعن به آن گويد زبان مورد هر كدام از آنان و همچنين بزرگان صحابه كه سخن مي

اخبار  7و معاويه بن أبوسفيان 6، عمرو بن عاص5، خالد بن وليد4وي در مورد عائشه. گشايد مي

                                           
  .١١/٣٩٨تاريخ بغداد -١
  .٤١-٧/٤٠املنتظم -٢
  .٣/١٢٣ميزان اإلعتدال -٣
  .١٨٣-٢/١٨٠تاريخ اليعقوبی -٤
  .١٣١مهان -٥
  .٢٢٢مهان -٦
  .٢٣٨-٢٣٢مهان -٧
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و در آن ادعا  1كند كند و خبر سقيفه را به صورتي زشت بيان مي آميزي را بيان مي توهين
باشد توطئه چيده  كند براي سلب خالفت از علي كه از ديدگاه او وصي رسول خدا مي مي

يا خبر را به طور  وش وي در بافتن اتهامات همان روش شيعيان روافض است كهر. شده است
يا اينكه خبر را در غير سياق و  3افزايد،  يا اينكه چيزهايي بر خبر مي 2بافد سازد و مي كامل مي

نكته قابل مالحظه ديگر . كند تا بدين طريق معناي آن را منحرف سازد جايگاه آن بيان مي
كه  نامد و هنگامي گويد آنان را شاه مي كه در مورد خلفاي اموي سخن مياينكه وي زماني 

همچنين دولت آنان . كند گويد آنان را خليفه توصيف مي در مورد خلفاي عباسي سخن مي
كننده نفاق و مخفي  اين چيزها منعكس 4.نهد نام مي »دولة المباركةال«» البلدان«را در كتاب 

اين كتاب نمايانگر تحريف ايجاد شده در نوشتن تاريخ  .شدن وي در پس پرده تقيه است
است كه به  گرايان همچنين اين كتاب منبع بسياري از خاورشناسان و غرب. است اسالمي

ارزشي  اين موارد از نظر علمي البته. اند و سيره مردان آن طعن وارد كرده  تاريخ اسالمي
قصص و خرافات و اساطير است و مطالب ندارند، زيرا غالب موارد مورد استفاده گروه اول 

دلوژي و روش تحقيق در همچنين از حيث مت. اند گروه اول از زاويه ديد حزبي نوشته شده
  5.روند از بين مي ترين قواعد مستند سازي علمي مقابل ساده

  )ه345م(مروج الذهب و معادن الجوهر تأليف مسعودي -5
بنا به قولي  6.است سعبداهللا بن مسعود نسلز وي ابوالحسن علي بن حسين بن علي مسعودي ا

خود تصريح دارد  ياند كه مسعود در جواب اين قول گفته 7.وي از اهالي مغرب بوده است
اگر منظور از بالد  8.كه از اهالي عراق است و به سرزمين مصر رفته تا در آنجا سكونت نمايد

مصر از سرزمينهاي غربي مغرب، عكس مشرق باشد در اين صورت اشكالي ندارد، زيرا 

                                           
  .١٢٦-١٢٣مهان -١
  .٤٣١ص، منهج کتابة التاريخ اإلسالمی -٢
  .مهان -٣
  .٤٣٢ص، يعقوبی، البلدان -٤
  .٤٣٢ص، منهج کتابة التاريخ اإلسالمی -٥
  .؛ سري أعالم النبالء١٧١ص، ابن ندمي، الفهرست -٦
  .١١٧ص، الفهرست -٧
  .٩٣-١٣/٩١معجم األدبا -٨
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كتب وي : گويد مسعودي فردي شيعه است، چه ابن حجر در مورد وي مي 1.است اسالمي
مسعودي  2.باشند كه وي شيعه و معتزلي است اي است كه بيانگر اين نكته مي سرشار از ادله

اين به بعد از . بر وصيت و تعيين جانشين بوده است روش و سنت ما از آدم تا پيامبر: گويد مي
اشاره  -يعني تعيين جانشين به وسيله نص يا انتخاب - اختالف مردم در مورد نص و اختيار

وي در  3.باشند را دارد كه قائل به نص مي وي در مورد جانشيني ديدگاه شيعه امامي . كند مي
كتاب مروج الذهب به حوادث مربوط به علي بن أبي طالب به قدري توجه كرده است كه به 

در اين كتاب به شكلي آشكار به  4.چنان اهتمام و توجهي ندارد � رسول خدازندگي 
و بدون اينكه احساس شرم و حيا  5خاندان علوي و جستجوي اخبار آنان توجه خاصي دارد

  .كند دست به تحريف تاريخ اسالم زده است
ست كه اين بود كه شما را از آنها بر حذر داشتيم؛ واقعيت اين ا اينها برخي از كتب قديمي

علي و .... الفتنة الكبري«كتابها  در نوشته هاي بعضي از معاصرين امثال طه حسين در كتاب 

آن  مجعول و ضعيف تأثير نهاده و آنان در دام روايات» العبقريات«و عقاد در كتاب  »بنوه
موده و در اند و در نتيجه راه صواب را نپي افتاده و تحليالت خود را مبتني بر آنها كرده كتابها

همچنين بر عبدالوهاب نجار در كتاب . اند حق صحابه خطاهاي شنيعي را مرتكب شده
اإلمامة «اند، زيرا وي نصوصي از روايات رافضيان را از كتاب  تأثير نهاده» الخلفاء الراشدون«

عمرو بن «نيز بر حسن ابراهيم حسن تأثير نهاده و او در كتاب . ذكر كرده است »السياسةو
كند كه عمرو بن عاص فردي  يو با استناد به روايات مجعول رافضيان بيان م» صالعا

آن براي وي شد كه در  ورز بوده است و فقط وقتي وارد كارها مي انديش و طمع مصلحت
   6.داشت مصلحت و منفعتي دنيوي وجود مي

                                           
  .٢٤٣ص، وايات التارخيية؛ أثر التشيع علی الر ٤٤ص، ريخامنهج املسعودی فی کتابة الت -١
  .٢٤٦ص، ؛ أثر التشيع علی الروايات التارخيية٤/٢٢٥لسان امليزان -٢
  .١/٣٨مروج الذهب -٣
  .٢٤٨ص، أثر التشيع علی الروايات التارخيية -٤
  .مهان -٥
  .٢٠٧-٢٠٦ص، حسن ابراهيم حسن، تاريخ عمرو بن العاص -٦
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روش  اند و به سبب دوري آنان از ديگري هم هستند كه همين راه را پيموده پژوهشگران
هاي انبوه روايات تاريخي وارد تونل هاي تاريكي  اهل سنت و جماعت در برخورد با توده

  .شده اند

  خاور شناسي و تاريخ اسالمي :هشتم
داشته است، شيعه رافضي با  هايي كه بيشترين تأثير را در تحريف تاريخ اسالمي از فرقه

هايي هستند كه سربرآوردند و  ترين فرقه اينها از قديمي. طوائف و فرق مختلف آن است
اين گروه . باشند مي -اما منحرف - اي عقيدتي و روشي فكري داراي سازماني سياسي و فلسفه

آنان بيشترين دشمني را با صحابه . اند بيشترين دروغها را عليه دشمنان خود سرهم كرده
بنيانها و اركان و ناسزاگويي به صحابه و تكفير آنان از  -اين موضوع ذكر خواهد شد - دارند

اي دارند و آنان را  دشمني جداگانه بباشد و خصوصاً با ابوبكر و عمر عقيده آنان مي
شيعيان تعداد زيادي راوي و اخباري دارند كه نشر اكاذيب و  1.نامند جبت و طاغوت مي

هايي در مورد وقائع تاريخ اسالمي،  هاي آنان و تدوين اين موارد در كتابها و رساله بهتان
گرايي و تعصبات در جعل اخبار  همچنين ملي. خلي را برعهده دارندخصوصاً وقائع دا

يك  و اعتال دادن به  تاريخي و حكايات و قصصي كه هدف آنها تحريف تاريخ اسالمي
طائفه بر طائفه ديگر يا اهل يك سرزمين بر اهل سرزمين ديگر يا يك جنس بر جنس ديگر و 

� - يعني معيار تقوا كنار نهادن معيار شرعي برتري m�{� vu�t�s�r�ql      

   ١٣: احلجرات                                                                                                                          
مچنين ه. تأثير داشته است »ترين شما است ترين شما در نزد خدا متقي گمان گرامي بي«
شناخت  گويان و انتشار آنها و جهل بيشتر اين افراد و كمي هاي منحرف از جعل قصه فرقه

اند و  باشد، بهره برده آنان از سنت و انحراف گروهي از آنان كه به دنبال كسب و كار مي
سرايان آنها را  اند و اين قصه آنان منتشر ساخته اكاذيب و حكايات و قصص جعلي را در ميان

از طريق اين افراد صدها . اند اند و ميان عامه منتشر ساخته دراك قبول كردهبدون آگاهي و ا
علماي اسالم منتشر شده كه موجب اسائه حديث دروغين و منسوب به صحابه و تابعين و 

اما فضل و توفيق الهي گروهي از علماي . شود ادب به آنان و تحريف تاريخ و سيره آنان مي
ي بزرگ و موفقي را در نقد راويان و روايات آنها انجام دهند و ناقد را مسخر نمود تا تالشها

علماي اهل . احاديث صحيح را از غير صحيح جدا نمايند و از عقيده و تاريخ امت دفاع كنند
                                           

  .٣٢ص، إحسان اهلی ظهري، الشيعة و السنة -١
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و اهل هوي و  سنت در بيان احاديث جعلي با تصريح به آن و بيان راويان ضعيف و افراد متهم
از . اند هاي زيادي را به انجام رسانده تالش ،روايات هوس و ايجاد روشي براي نقد و قبول

گوييهاي تاريخي و رد روايات جعلي و دروغين  سازي غلط بارزترين افرادي كه به روشن
العواصم من «قاضي ابن العربي در كتاب : توان به افراد زير اشاره كرد اند، مي همت كرده

هاي خود، خصوصاً كتاب  كتب و رسالهشيخ اإلسالم ابن تيميه در بسياري از  ،»القواصم
اد ذهبي در بسياري از حافظ نق» القدريةنقض کالم الشيعة و  يفنة النبوية منهاج الس«ارزشمند 

نقد  يفميزان اإلعتدال » «تاريخ اإلسالم« ،»سري أعالم النبالء«تأليفات تاريخي خود مانند كتاب 
و حافظ ابن حجر  ،»النهايةبداية و ال«حافظ ابن كثير، مفسر و مورخ در كتاب  ،»الرجال

و » ذيب التهذيب« ،»لسان امليزان« ،»شرح صحيح البخاری يففتح الباری «عسقالني در كتاب 
  .»الصحابة متييز يفاإلصابة «

تحريف وقائع تاريخي و بد نام ساختن نسل نخستين اين امت يعني لي كه براي وساي
  :توان به موارد زير اشاره كرد مي ند، از جمله آنهااند، زياد صحابه و تابعين بكار گرفته شده

 جعل و كذب •
افزايند يا اينكه  كنند و سپس چيزي را بر آن مي خبر يا حادثه صحيحي را ذكر مي •

كنند به طوري كه آن خبر يا حادثه از شكل افتاده و از اصلش  چيزي را از آن كم مي
 .خارج شود

دد و تأويل و تفسير و مقصود آن منحرف گرخبر در غير سياق آن تا از معنا  گذاشتن •
 و رويدادها باطل از حوادث

 ابراز نقائص و خطاها و مخفي ساختن حقيقت ها و واقعيت ها •
استفاده از صنائع شعري و سرقت ادبي جهت تأييد حوادث تاريخي مورد ادعا، زيرا  •

تندي مورد شعر عربي به عنوان يك سند تاريخي مورد توجه قرار گرفته و به عنوان مس
  .كند شود كه به موثق ساختن خبر و تأييد آن كمك مي استفاده واقع مي

هاي  هاي مجعول و كذب و منتسب ساختن آن به علما و شخصيت رساله و ها، كتاب وضع
را ساخته و به ابومحمد عبداهللا بن  »السياسةواإلمامة «كتاب  ،مشهور، آنچنان كه رافضيان
ليل شهرتش در نزد اهل سنت و اعتماد آنان به وي، منتسب مسلم بن قتيبه دينوري به د

  .اند ساخته
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در و دعوتگران به مسيحيت نويسندگان غربي از خاورشناسان در قرن گذشته علما و 
اين اكاذيب و تحريفات را قاپيده  -و استعمار آنها هاي اسالمي ضمن جنگ خود عليه سرزمين

براي بارز كردن آنها و تكيه و تمركز بر آنها تالش  اند و و گمشده خود را در آنها پيدا كرده
از جانب خود چيزهايي دروغين را  -از روي تعصب و كراهت خود از مسلمانان –اند و  كرده

اند، مانند ابداع رويدادهاي كه هيچ اصلي ندارند، يا تفسير مغرضانه رويدادهاي  بر آنها افزوده
سپس . نها حسب پندار و اعتقاد و باور خودتاريخي به قصد تحريف، يا تفسير اشتباه آ

از اين افراد پيروي كرده و هاي عربي و اسالمي  رقان در سرزمينگروهي از شاگردان مستش
طريقه و روش آنان را در بحث و فكر و پندارها در تحليل و تفسير تاريخ در پي گرفتند و بعد 

اين  ضرري كه. ن را بدست گرفتندهاي اسالمي، پرچم آنا از رفتن آن خاورشناسان از سرزمين
كنند بيشتر و بدتر از ضرر استادان خاورشناس آنان و اسالف بدعتگر و  افراد ايجاد مي
صرف و  ادعاي تبعيت از روح علمي -به مانند استادان خود -باشد، زيرا اينان گمراهشان مي

خود جدا و مجرد  در بحث را دارند، اما حقيقت اين است كه آنان فقط از اعتقاد روش علمي
درست در اثبات  اند، اما تجرد به معناي اخالص در برابر حق و پيمودن روش علمي گشته

رويدادهاي تاريخي، مانند مقايسه ميان روايات و شناخت ارزش منابع مورد استفاده و ميزان 
ر اساس امانتداري ناقالن و راويان و ضبط روايت و قياس اخبار و مورد توجه قرار دادن آنها ب

آنان  1.شود هاي آن، در نزد اين افراد مشاهده نمي وضعيت فرهنگي و تمدني بشري و طبيعت
اين  فقط اموري شكلي و ظاهري مانند حواشي و ترتيب منابع و چيزهايي شبيه   از روش علمي

محب الدين  2.در نزد آنان همين چيزها باشدفهوم روش علمي اند و چه بسا م را فهميده
يافته است  اند اين توهم بر آنان غلبه  كساني كه فرهنگ بيگانه را پذيرفته: گويد خطيب مي

كه آنان از اين گذشته بيگانه هستند و موضع آنان نسبت به مردان اين تاريخ، مانند موضع 
وكال نسبت به متهمان است و حتي برخي از آنان تمايل بسيار زيادي دارند كه نزد ديگران 

آنان اين كار را . هيچ پيوندي ندارند  دهند كه با گذشته عربي و اسالميخود را چنان نشان 
كنند شك  دهند، چه وقتي كه احساس اطمينان مي در پيروي از خاورشناسان انجام مي

خواند آنان به هوي و ميل خود  مي كه حق آنان را به كسب اطمينان فرا ورزند و هنگامي مي

                                           
  .٥٠٢ص، حممد صامل، ج کتابة التاريخ اإلسالمیمنه -١
  .مهان -٢



 سلي مرتضي ع     900
  

 

دهند و  ئلي بر چيزي داشته باشند در مورد قضيه حكم مييابند و قبل از اينكه دال گرايش مي
  1.كنند در مورد آن احساس آسودگي مي

به ن براي تحريف حقائق تاريخ اسالمي ترين وسائلي كه خاورشناسان و شاگردانشا از مهم
  :اند، موارد زير است كار برده
خود در آن  تفسير اشتباه از رويدادهاي تاريخي بر وفق مقتضيات روزگاري كه - الف

كنند و بر حسب آنچه كه در ذهنشان جريان دارد، بدون اينكه اوالً واقعه تاريخي  زيست مي
را خوب مورد تحقيق قرار دهند تا واقعه ثابت شود و بدون اينكه شرايط عصري را كه 
رويداد در آن روي داده است و احوال و نگاه مردم به قضايا را در نظر بگيرند و بدون اينكه 

عقيده و باور آنان نگاهي داشته باشند، زيرا قبل از تفسير يك رويداد الزم است كه ابتداء  به
وقوع آن ثابت شود و وجود آن در يك كتاب، براي ثابت شدن آن رويداد كفايت 

زيرا مرحله ثابت كردن رويداد، مقدم بر بحث و بررسي در تفسير رويداد تاريخي  ،2كند نمي
است كه تفسير همگام با منطوق و مدلول لفظ خبر تاريخي و موضوع همچنين شايسته . است

يا روزگار يا محيطي باشد كه واقعه در آن روي داده  جامعه  بحث و ويژگي و شرايط عمومي
باشند متعارض  يا وقائع ديگري كه ثابت شده مي  اين تفسير با واقعه نيز شرط است كه. است
چيزي كه  -ير تنها يك عامل مد نظر قرار بگيرد همچنين جايز نيست كه در تفس. نباشد

، بلكه بايد همه عوامل مؤثر در حديث و -خصلت و ويژگي مكاتب معاصر تاريخي است
اين عوامل هم در آن  تفسيري تاريخي كه همه. خصوصاً عوامل عقيدتي و فكري مد نظر باشد

ل خطا و صحت مراعات شود، بازهم چيزي فراتر از يك اجتهاد بشري نيست كه محتم
اند و براي بزرگ  هاي ضاله و منحرف را بسيار برجسته كرده برخي تاريخ فرقه. باشد مي

اند آنان را در سيماي يك گروه اصالحگر و  اند و خواسته كردن نقش آنها تالش كرده
اند،  اند كه انگار بر آنان حمله برده مظلوم نشان دهند و مورخان مسلمان را چنين نشان داده

و فاطميان و زنگيان و اخوان الصفا و خوارج همه   قرمطيان و اسماعيليه و روافض امامي مثالً
اصالح و عدالت و آزادي و برابري و قيامهايشان انقالبهايي براي در نگاه آنان داعيان به 

و مقابله سيرت مردان   اين جارو جنجال و بهتان به تاريخ اسالمي. باشد اصالح ظلم و جور مي
كه به  يان آن، با سيرت رهبران فرق منحرف، چيزي است كه طرح آن از جانب مردميو داع

                                           
  ه١٣٧٤سال، جملة األزهر، املصادر األولی لتارخينا -١
  .٥٠٤ص، حممد صامل، منهج کتابة التاريخ اإلسالمی -٢
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زيرا آنان بر اساس واقعيت عقيده خود با همه  اسالم باور ندارند، چيز عجيب و غريبي نيست،
از . كنند چيني و توطئه مي ليه اسالم دسيسهتوان خود و شب و روز و در نهان و آشكار ع

توان انتظار داشت كه  باشد و از ملل كفر فقط اين را مي امعلوم ميايمانشان ن كساني كه
اما چيزي كه شگفتي برخي از افراد را موجب . برادران خود را در گمراهي ياري دهند

شود اين است كه كساني بعد از سقوط دولت خاورشناسان پرچمدار تحريف و مكدر  مي
م داشته و از فرزندان مسلمانان هستند و اين گيرند كه نامهايي اسال سازي تاريخ را بر عهده مي

تجربه را از راه درست  كنند تا به وسيله آن افراد بي سمها را ميان افراد قوم خود منتشر مي
چسبند كه آنها را از  اين افرادي به روايات مشكوك و ضعيف و ساقطي مي. برگردانند

يا منسوب شده به افراد  -يهاي ملي، كتابهاي سرقت كتابهاي ادب و قصص، شعر، حكايت
اين نوع كتابها به اضافه روايات كذب وارد شده در تاريخ . گيرند و ضعيف بر مي -مشهور

اين  دانند كه دهد، حال آنكه خود نيز مي طبري و مسعودي غالب مستندات آنها را تشكيل مي
وصاً تاريخ خص -تجاوز بر تاريخ اسالم. آيند مراجع علمي و معتبري به حساب نميكتابها 

با تحريف و بد جلوه دادن آن، از طريق انتخاب موارد خاص و زوم كردن بر آنها  -صدر اول
مانند جنگها و نبردها و به تصوير كشيدن آنها به صورتي غير واقعي جهت زائل شدن صفت 

اين شكل است كه انگار نمونه مبارزات و  جهاد در راه خدا از آنها و نشان دادن آن به 
  :روشهاي آنان موارد زير است از ديگر. باشد هاي سياسي روزگار معاصر مينيرنگ

  شود؛ تجهيل، يعني مهمل گذاشتن آنچه انگيزه و عامل اقتدا و الگوي نيك مي
تشكيك، يعني متوجه ساختن تيرها به سوي تاريخ و رجال آن و مورخان مسلمان و ايجاد 

  شك در مورد معلومات و صداقت آنان؛
ها و بخشهاي جدا از هم، به نحوي  به حلقه ي تالش براي تجزيه تاريخ اسالميتجزيه، يعن

  .كه انگار هيچ ارتباطي ميان آنها وجود ندارد، مانند توزيع بر اساس سرزمين و نژاد و غيره
هاي  ما و محو نمودن نشانه خراب كردن تاريخ اسالمي ،اين وسائل و حمالت هدف همه

  .ز اينكه بتواند الگويي نيك بوده و در تربيت صحيح مؤثر باشدتابنده آن و دور ساختن آن ا
اين وسائل را شناخته و در مورد آنها بيدار  بر مؤرخ مسلمان الزم است كه ،به همين دليل

كنند بشناسد و فقط با رعايت  باشد و كساني را كه از آرا و روشهاي خاورشناسان پيروي مي
لماي ما بسياري از راويان را به سبب كسب علم آنان از ع. احتياط زياد از آنها چيزي بگيرند

اند، پس بر ما الزم  اهل كتاب و روايت روايات اسرائيلي مورد نقد قرار داده و ضعيف دانسته
اند توقف و  است در قبول اقوال و تفسيرات كساني كه از خاورشناسان كسب علم كرده
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دانيم مگر اينكه دليل و برهاني واضح و درنگ داشته باشيم و آنها را ساقط و غير معتبر ب
  1.آشكار داشته باشند

                                           
  .٥٠٧ص، حممد صامل، منهج کتابة التاريخ اإلسالمی -١



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  هفتمفصل 
 در قبال خوارج و شيعه سموضع اميرالمؤمنين علي 

  
  

  :اين فصل مشتمل بر چهار مبحث است
  خوارج: مبحث اول
  و فكر شيعه سامير المؤمنين علي: مبحث دوم

  .است) امامت(مهم ترين عقيده شيعه رافضيه : بحث سومم
روزهاي آخر از زندگي اميرالمؤمنين علي بن أبي : مبحث چهارم

  و شهادت او س طالب
  

  



 



 
  مبحث اول

  خوارج

  شكل گيري خوارج و شناخت آنان :اول
از جمله آنها تعريفي است كه ابوالحسن . اند اهل علم تعريفهاي زيادي از خوارج ارائه كرده

ه عليه چهارمين خليفه راشد، علي اي ك اَشعري بيان كرده است كه اسم خوارج بر آن طايفه
كند كه خروج آنان عليه علي،  شود، او بيان مي خروج كردند اطالق مي سبن ابي طالب

علت اين كه آنان خوارج : گويد در جايي كه مي. اين اسم است علت نام گذاري آنان به
  1.در هنگام پذيرفتن حكميت است سناميده شدند، خروج آنان عليه علي

بيان كرده است كه اسم خارجي به هر كسي كه همچون آن گروهي  چنين :زماما ابن ح 
خروج كردند، طغيان كند و در اعتقادات با آنان شريك باشد،  سكه عليه علي بن ابي طالب

گويد هر كس كه همچون خوارج حكميت را انكار كند و صحابه  او مي. گردد اطالق مي
كمان و امامان غير عادل و ماندگاري هميشگي بزرگوار را تكفير كند و به خروج عليه حا

صاحبان گناه كبيره در جهنم و جايز بودن امامت در ميان غير قريش، معتقد باشد، خارجي 
و آن مواردي كه ذكر كرديم با آنان  و اگر در ساير موارد اختالفي ميان مسلمانان. است

  2.مخالف باشد، خارجي نيست
ا با يك تعريف عام تعريف نموده و در آن خروج خوارج ر: گفته است يناما شهرستا

كه همه بر او و امامت شرعي او، توافق كرده باشند، در هر زماني كه باشد،  كردن عليه امامي
هر كس كه بر امام بر حقي كه : گويد او در تعريف خود از خوارج مي .داند خروج مي

اين خروج در   شود خواه ميجماعت بر او توافق كرده باشند، خروج كند، خارجي ناميده 
زمان صحابه بر امامان راشدين بوده باشد و يا بعد از آن بر تابعين نيكوي آنان و امامان در هر 

   3.زمان باشد

                                           
 )۱/۲۰۷(مقاالت إالسالميني  -١
 )۴۵۹(ص ، الباریهدی الساری فی مقدمة فتح  -٢
 )۲/۲۸۳(فتح الباری  -٣
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خوارج كساني هستند كه پذيرش حكميت از جانب : گويد ابن حجر در تعريف آنان مي
ا بري كردند و با آنان جنگيدند علي را ناشايست دانستند و از او و عثمان و فرزندان او خود ر

  1.هستند) اهل غلو(و اگر آنان را كافر بدانند آنان، غالي 
اي  اما خوارج گروهي هستند كه خروج كردند يعني طايفه: گويد او در تعريفي ديگر مي

اين نام  هستند كه اهل بدعت هستند و بدليل خروج عليه دين و خروج عليه بهترين مسلمانان به
   2.ندناميده شد

ال حكم «او معتقد است كه اولين خوارج كساني بودند كه فرياد زدند : اما ابوالحسن ملطي
در  دادحكم را به ابو موسي اشعري  ت هنگامي كهعلي كافر شده اس: گفتند و مي» هالّا لّل

در روز  �عليفرقه خوارج به دليل خروج عليه . حالي كه حكم جز براي خدا نيست
  3.كم الّا للّهال ح: ناميده شدند آنان حكميت را قبول نداشتد و گفتند اين نام حكميت به

آنان كساني هستند كه به خاطر معصيت وگناه تكفير : گويد اما دكتر ناصر عقل مي
  4..كنند كنند و بر امامان ستمكار خروج مي مي

حكميت را  �عليخوارج همان گروهي هستند كه در جنگ صفين بعد از اين كه 
، عليه او خروج كردند آنان غير از لقب خوارج لقبهاي ديگري دارند كه به آنها پذيرفت

آنان به  7 ه، مارقين، محكم6ه، شرا5مشهور هستند برخي از اين لقبها عبارتند از حرورية 
كردند كه همچون خارج شدن تير از  آنان انكار مي. اين لقبها به جز مارقين راضي بودند همه

  8).مارقين(خارج شده باشند بدن شكار، از دين 
دانند و ذو  مي صاهللا از ميان علما برخي آغاز شكل گيري خوارج را زمان رسول

آن را از يمن در داخل يك پوست دباغي  �عليالخويصره را كه در تقسيم شدن طاليي كه 

                                           
 .۴۵۹: ص، هدی الساری فی مقدمة فتح الباری -١
  .٢/٢٨٣، فتح الباری -٢
 )٤٧(التنبيه و الرد علی اهل األ هواء و البدع ص  -٣
 )۲۸(ص ، ناصر العقل، اخلوارج -٤
  .رفتند اين نام ناميده شدند چون در ابتدای کارشان به نزد حروراء اين دليل به به -٥
يعنــی مـا جــان خــود را در مقابــل اطاعــت . شــرينا انفسـنا فــی طاعــة اهللا: ايــن دليــل شــراة ناميـده شــدند چــون گفتنــد بـه -٦

 .خداوند و رسيدن به شت فروختيم
 .ال حکم اّال لّله: چون دو حکم را قبول نداشتند و گفتند، اين نام ناميده شدند اين دليل به به -٧
  )١/٢٠٧( مقاالت االسالمني -٨
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. دانند اعتراض كرد، اولين خوارج مي صاهللا شده با برگ درخت سلم فرستاده بود، به رسول
علي بن ابي طالب مقداري طال را كه : گويد روايت شده است كه مي سز ابو سعيد خدريا

. فرستاد صاهللا از خاك معدنش جدا نشده بود، داخل يك پوست دباغي شده براي رسول
بين عينيه بن حصن، أقرع بن حابس، زيد . او نيز آن را بين چهار نفر تقسيم كرد: گويد مي

  .مه بن عالثه و يا عامر بن طفيل بودالخيل و نفر چهارم يا علق
اين خبر به : گويد مي. ما براي اين طال از آنان مستحق تر هستيم: يكي از اصحاب او گفت

دانيد در حالي كه من امانتدار كسي  آيا مرا امين نمي« : او فرمود. رسيد صگوش پيامبر
مردي : گويد مي» .آورد هستم كه در آسمان است و صبح و شب خبر آسمان را براي من مي

هاي برآمده و پيشاني برجسته، ريش انبوه، سر تراشيده و  با چشمان در حدقه فرو رفته و گونه
واي بر تو آيا مگر من «  :فرمود» اهللا از خدا بترس اي رسول«: شلوار باالزده برخاست و گفت

روي سپس آن مرد : گويد مي» .مستحق ترين مردم روي زمين نيستم كه از خدا بترسد
« :فرمود . »دهيد گردنش را بزنم؟ ايا اجازه مي اهللا يا رسول« : برگرداند و خالد بن وليد گفت

چه بسيار نمازگزاراني كه با زبان چيزهاي « : خالد گفت. »شايد او نمازخوان باشد. نه
به من امر نشده است كه دل و « : فرمود صاهللا رسول» .گويند كه در قلبشان وجود ندارد مي

به او نگريست در حالي  صپيامبر: گويد مي 1.مردم را بشكافم و شكمشان را باز كنم قلب
كنند اما از  است كه كتاب خدا را تالوت مي  اين از تبار قومي« : كه پشت كرده بود و فرمود

شوند،  رود و همچون خارج شدن تير از بدن شكار از دين خارج مي حنجرههايشان فراتر نمي
اگر به آنان برسم آنان را همچون قوم ثمود خواهم « : كنم كه گفت مي گمان: گويد مي» 

  2».كشت
اولين خوارج و زشت ترين نوع آن، ذو : گويد اين حديث مي  اين جوزي درباره

يعني : اعدل: به او گفت صدر يك لفظ ديگر آمده است كه پيامبر. است  الخويصرة تميمي
بنابراين اين اولين  3».دل نباشم چه كسي عادل استواي بر تو اگر من عا« : فرمود. عادل باش

خارجي است كه در اسالم خروج كرد و آفت آن اين است كه او به رأي و نظر خود راضي 

                                           
بــه مــن دســتور داده شــده اســت کــه بــر اســاس ظــاهر قضــاوت کــنم و خداونــد مســئول اســرار : معنـايش ايــن اســت کــه -١

  .درون است
 .اند آن را استخراج کرده) ٢/٧٤٢(و مسلم ) ٢/٢٣٢(خباری  -٢
  ).٢/٧٤٠(مسلم آن را استخراج کرده است  -٣
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وجود  صاهللا اين داشت كه هيچ رأي و نظري باالتر از نظر رسول  بود هر چند كه او علم به
   1.مبارزه كردند سبن ابي طالبو پيروان اين مرد همان كساني هستند كه با علي . ندارد

اين امر كردند كه اولين خوارج ذوالخويصره بوده است، ابو  اشاره به از جمله كساني كه
برخي از علما . 3ل و النحل استلو همچنين شهرستاني در كتاب الم 2محمد بن حزم است

ل ظالمانه و اي كه منجر به قت و حوادث فتنه سمعتقدند كه نشأت خوارج با خروج عليه عثمان
. 4اي را كه آنان ايجاد كردند فتنه اول ناميده شد كينه توزانه او شد، آغاز گرديد و اين فتنه

و ابن كثير آشوب  5خوارج و شيعيان فتنه اول را درست كردند:گويد شارح الطحاويه مي
ضمن  در جايي كه در. گراني را كه بر عثمان شوريدند و او را به قتل رساندند، خوارج ناميد

خوارج آمدند و بيت المال را بردند و مقدار آن : گويد مي سيادآوري آنان بعد از قتل عثمان
  6.زياد بود

عليرغم ارتباط قوي بين : نظر و رأي ارجح درباره آغاز نشأت خوارج اين است كه
ذوالخويصره و آشوبگراني كه عليه عثمان خروج كردند و همچنين خوارجي كه به دليل 

خروج كردند، اصطالح خوارج به معني دقيق كلمه فقط بر خروج  �عليه حكميت علي
اي داراي  كنندگان به دليل حكميت منطبق است چون آنان يك گروه در شكل طايفه

يك اثر فكري و عقيدتي واضح و روشني را  گرايش سياسي و نظرات خاص خود بودند كه
   7.ايجاد كردند و اين عكس حالتهاي قبل از آن بود

  احاديثي كه متضمن مذمت خوارج هستند :مدو
صفتهاي نكوهيده و زشت  ودر مذمت و نكوهش  صاحاديث زيادي به نقل از پيامبر

از .دهد كه آنان را در پليدترين جايگاهها قرار مي  كه در آنها  ،است  روايت شدهخوارج 
است كه جمله احاديثي كه در آنها به مذمت و نكوهش آنان اشاره شده است، روايتي 

                                           
  ).٩٠(ص ، تلبيس ابليس -١
  ).٤/١٥٧(ل الفصل فی امللل والنح -٢
  ).١/١١٦(امللل و النحل  -٣
  ).٣/١١٤١(عقيدة اهل السنة فی الصحابة  -٤
  ).٥٦٣(ص ، شرح العقيدة الطحاويه -٥
  ).٧/٢٠٢(البدايه و النهايه  -٦
  ).٢٩٧(ص ، عبداحلميد، خالفة علی).١/٦٧(عواجی ، فرق معاصرة -٧
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كه ما  هنگامي: گويد اند كه مي روايت كرده سشيخين در صحيح خودشان از ابوسعيد خدري
بوديم و او چيزي را تقسيم كرد و ذوالخويصره كه مردي از تميم بود نزد  صاهللا نزد رسول

واي بر تو اگر من عادل نباشم چه كسي : فرمود. اهللا، عادل باش اي رسول: او آمد و گفت
اي : گفت سعمر. ديدم شدم و زيان وخسران مي اگر من عادل نبودم ناكام مي. عادل است

رهايش كن او اصحاب و ياراني دارد كه هر : فرمود. اهللا اجازه بده تا گردن او را بزنم رسول
يك از شما نماز خود را در مقايسه با نماز آنان و روزه خود را با روزه آنان حقير و ناچيز 

آنان از دين . رود خوانند در حالي از استخوان ترقوه شان فراتر نمي ميآنان قرآن . داند مي
شود كه به پيكان آن نگريسته  شوند همان گونه كه تير از بدن شكار خارج مي خارج مي

در آن نيست سپس به قسمت و نخ بعد از پيكان آن نگريسته ) اثري از خون(شود و چيزي  مي
شود و در آن هم چيزي  پس به خودش نگريسته ميشود و در آن جا هم چيزي نيست، س مي

و به سرعت در بدن شكار فرو رفته ) يعني در بخشهاي مختلف آن اثري از خون نيست(نيست 
يكي از  و از خون وسرگين داخل شكمش عبور كرده است، نشان آنان مردي است كه

و آنان در يك . كند بازوهاي او چون پستان زن سياه شده و يا مانند تكه گوشتي حركت مي
من : گويد ابو سعيد مي. شوند كنند و به عنوان يك فرقه از مردم جدا مي زمان خروج مي

دهم كه علي بن ابي  شنيدم و شهادت مي صاهللا اين حديث را از رسول دهم كه شهادت مي
ر طالب با آنان مبارزه كرد و من نيز همراه او بودم، كه دستور داده شد آن مرد را آوردند و ب

شيخين همچنين حديثي از ابي سلمه و عطاء  1.پيامبر به بدن او نگريسته شد اين وصفاساس 
اند كه آن دو نزد ابو سعيد خدري آمدند و از او درباره حروريه  بن يسار روايت كرده

» نگفت از اين امت  -در اين امت « : شنيدي كه فرمود صاهللا  يا از رسولآ  پرسيدند كه
د كه شما نماز خود را در مقايسه با نماز آنان ناچيز و كم ارزش شو خارج مي قومي

فراتر  -يا حنجرههايشان  -خوانند و اين قرآن خواندن از حلقوم آنان  و قرآن مي. شماريد مي
شود و تيرانداز به  شوند همان گونه كه تير از بدن شكار خارج مي رود و از دين خارج مي نمي

كند و سپس در شكاف انتهاي تير جستجو  د از پيكان آن نگاه ميند بعتير خود، پيكان آن، ب
كند و  و بخاري حديث اسيدبن عمرو را روايت مي. 2ايا خوني به آن رسيده است  كند كه مي
شنيدي كه چيزي درباره خوارج بگويد؟  صآيا از پيامبر: به سهل بن حنيف گفتم: گويد مي

از آن : عراق دراز كرده بود، فرمود از او شنيدم در حالي كه دستش را سوي: گفت
                                           

  ).٧٤٣، ٢/٧٤٤(مسلم  -١
  ).٧٤٣، ٢/٧٤٤(مسلم  -٢
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از اسالم خارج . رود كنند كه خواندن قرآن از استخوان ترقوه شان فراتر نمي خروج مي قومي
در اين سه حديث به روشني مذمت . شود شوند همان طور كه تير از بدن شكار خارج مي مي

كه از دين خارج اي  آنان را به طايفه صشود و پيامبر و نكوهش فرقه خوارج ديده مي
كنند و به محض  كند كه در دين بي جهت و بي مورد سخت گيري مي شوند، توصيف مي مي

برند و حتي حديث  اي نمي شوند و از آن بهره وارد شدن در دين از آن به سرعت خارج مي
كنند و  شود كه آنان با اهل حق مبارزه مي اول از اين احاديث سه گانه شامل اين مطلب مي

كنند و در ميان آنان مردي كه دستش چنين و چنان است و  ق نيز با آنان مبارزه مياهل ح
اين فرمايش  و درباره. خبر داده بود، اتفاق افتاد صاين موارد همان گونه كه پيامبر همه

  :رود دو احتمال وجود دارد آنان فراتر نمي) ها حنجره( هاي قرآن از ترقوه: كه فرمود صاو
فهمد و آن را بر غير از مراد و  ود دارد كه قلبهاي آنان قرآن را نمياين احتمال وج - 1

  .كنند هدف آن حمل مي
اين احتمال وجود دارد كه هدف از آن اين باشد كه تالوت آنان به نزد خداوند باال  - 2
   1.رود نمي

: اين است كه  آنان را به آنها مذمت نموده صاز جمله صفات نكوهيده آنان كه پيامبر
اند و داراي عقل و خرد ضعيف و  اي نبرده از ايمان جز به زبان آوردن خالي آن بهره آنان

كنند  خوانند بر اساس فهم نادرست خود به شدت گمان مي پستي هستند و وقتي كه قرآن مي
روايت  �عليحديثي از  :بخاري. كه قرآن با آنان است در حالي كه عليه آنان است

براي شما بگويم به خدا قسم اگر  ص اهللا من حديثي از رسول وقتي كه: گويد كند كه مي مي
از آسمان فرو بيفتم براي من دوست داشتني تر از آن است كه چيزي به دروغ از او بگويم و 

اين جنگ يك حيله : اگر درباره آن چه كه بين من و شما بوده است براي شما صحبت كنم
 3كم سن و سال  قومي 2در آخر زمان : ودشنيدم كه فرم صاهللا و نيرنگ است چون از رسول

                                           
  ).٧/١٥٩(آن چه که قاضی عياض در شرح نووی گفته است ). ٦/٦١٨(ی فتح البار  -١
زمــان خالفــت نبــوی اســت و در حــديث ســفينه کــه از ســنن و ، منظــور از آخــر زمــان: گويــد حــافظ ابــن حجــر مــی -٢

خالفـــت بعـــد از مـــن ســـی ســـال اســـت ســـپس «: صـــحيح ابـــن حبـــان و ســـايرين اســـتخراج شـــده اســـت آمـــده اســـت کـــه
در سـال سـی و هشـت هجـری  سيان خوارج و جنگ آنان در روان در اواخر خالفـت علـیو جر » شود پادشاهی می

  ).١٢/٢٨٧(فتح الباری . رخ داد
  ).٧/١٦٩(شرح النووی  -٣
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آورند و  خروج خواهند كرد در حالي كه بهترين سخنان مردم را به زبان مي 1و ضعيف عقل 
شوند همانطور كه تير  رود آنان از دين خارج مي ها فراتر نمي ها و ترقوه ايمان شان از حنجره

   2.شود از بدن شكار خارج مي
ايمان آنان چيزي جز به زبان  رج اين گونه آمده است كهدر اين دو حديث، نكوهش خوا

آورند نه  كند كه آنان به زبان ايمان مي آوردن آن نيست و حديث اول داللت بر اين امر مي
است، او در اين  �علياما اين حديثي كه حديث زيدبن وهب جهني به نقل از .3به قلب

ايمان  يث داللت بر اين امر دارند كهحديث ايمان را بر نماز اطالق كرده است و هر دو حد
رود و اين  هايشان فراتر نمي ها و ترقوه آنان در زبان و نطق شان محصور است و از حنجره

  .4شوند زشت ترين و قبيح ترين نكوهش براي كساني است كه به آن توصيف مي
 :اين است كه  آنان را به آنها مذمت كرده صاز جمله صفات زشت ديگري كه پيامبر

شوند و آنان بدترين مردم و  شوند و موفق به بازگشت به آن نمي آنان از دين خارج مي
بعد از من از ميان : گويد كند كه مي را روايت مي سحديث ابوذر :مسلم. مخلوقات هستند

رود و از  خوانند در حالي كه از حلقوم شان فراتر نمي خواهد آمد كه قرآن را مي امتم قومي
شود و سپس به آن باز  ند همان گونه كه تير از بدن شكار خارج ميشو دين خارج مي

  .5گردند و آنان بدترين مردم و مخلوقات هستند مي
ياد كردند كه در ميان امت او  از قومي صاز ابو سعيد روايت شده است كه پيامبر

شده  شوند و سر و رويشان تراشيده خواهند بود و به عنوان يك فرقه از ميان مردم خارج مي
هستند كه نزديك ترين آن دو  -يا از بدترين مردم  -آنان بدترين مردم « : فرمايد مي. است

  ».جنگد گروه به حق با آنان مي
اند اين  ، آنان با آن مورد مذمت قرار گرفتهصاهللا از صفات ديگري كه از زبان رسول

ن ابي رافع غالم حديث عبيداهللا ب. آنان مبغوض ترين مردم نزد خداوند هستند: است كه
در صحيح مسلم آمده است كه حرورية وقتي كه خروج كردند و عبيد اهللا نيز  صاهللا رسول

اين كلمه حقي است كه : گفت �علي. كم الّا هللاال ح: همراه علي بن ابي طالب بود، گفتند

                                           
  ).٦/٦١٩(فتح الباری  -١
  ).٢/٢٨١(خباری  -٢
  ).۲/۲۸۱(فتح الباری -٣
  ).٣/١١٨٣(عقيدة اهل السنة و اجلماعة فی الصحابة الکرم  -٤
  ).٢/٧٥٠(مسلم  -٥
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گروهي را توصيف كرد كه صفت آنان  صاهللا رسول. 1شود به وسيله آن امر باطل طلب مي
به حلق  -رود  اما از اين جا فراتر نمي. گويند شناسم و آنان با زبان خود سخن حق را مي يرا م

در ميان آنان يك مرد سياه . از مبغوض ترين بندگان خدا در نزد او هستند - خود اشاره كرد 
آن : وقتي علي با آنان مبارزه كرد گفت. يكي از دستهايش مثل پستان گوسفند است است كه

برگرديد به خدا قسم كه : او دو يا سه بار اين را گفت. اما آنان چيزي نيافتند. وييدمرد را بج
اي پيدا كردند و  من دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشده است، سپس او را در خرابه

من در آن جا حاضر و شاهد كار : گويد عبيداهللا مي. قرار دادند �عليآوردند و در مقابل 
  .2آنان بودم ورددر مآنان و سخن علي 

آنان از شناخت حق و  در احاديث به ثبت رسيده است اينكه كه آنان صفات قبيح از جمله
بن عمر به نقل از  مسلم در صحيح خود حديث اسيد. 3هدايت بر اساس آن محروم هستند

از جانب مشرق  قومي« : كند كه فرمود را روايت مي صسهل بن حنيف به نقل از پيامبر
را  صنووي هم اين سخن پيامبر 4».ند كه داراي سرها ي تراشيده هستندشو گمراه مي

  5)يتيه قوم ِقبل املشرق حملقة رؤوسهم( :گويد مي
اين معني است كه از راه راست و درست و راه  به» شوند از جانب مشرق گمراه مي قومي«

. دايت نشودبه معني اين است كه برود و به راه حق ه »تاه«: گويد مي. شوند حق خارج مي
  .واهللا اعلم

خبر داد كه در مورد آنان به وقوع  صاز صفات نكوهيده ديگر خوارج كه پيامبر
بتها و صليبها  بت پرستانپيوندد، اين است كه آنان معتقد به كشتن مسلمانان و ترك  مي
اند كه  خودشان حديث ابوسعيد خدري را روايت كرده ينشيخين در صحيح. 6شوند مي

                                           
) ۱۴۰/يوسـف(» إن احلکـُم اّال هللا « : فرمايـد اين کلمـه در اصـل درسـت اسـت خـداونر مـی معنی آن اين است که -١

  ).۱۷۴، ۷/۱۷۳(شرح نووی، خواهند به واسطه آن حکميت علی را انکار کنند اما آنا می
  ).۲/۷۴۹(مسلم  -٢
  ).٣/١١٨٤(عقيدة اهل السنة و اجلماعة فی الصحابة الکرام  -٣
  ).۲/۷۵۰(مسلم  -٤
  ).٧/١٧٥(شرح نووی  -٥
  ).٣/١١٨٤(عقيدة اهل السنة و اجلماعة فی الصحابة الکرام  -٦
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زماني كه در يمن بود مقداري طال را كه آميخته با خاك معدنش بود، نزد  �يعل: گويد مي
  ...آن را بين آن چهار نفر تقسيم كرد صاهللا فرستاد و رسول صاهللا رسول

: هاي بر آمده، پيشاني برجسته و سر تراشيده آمد و گفت مردي داراي ريش انبوه، گونه
من در برابر خدا عصيان كنم، چه كسي از اگر «: فرمود صاهللا اي محمد از خدا بترس رسول

: گويد مي» .دانيد او مرا امين اهل زمين قرار داده است آيا شما مرا امين نمي. كند او اطاعت مي
كنند خالدبن وليد بوده است، اجازه  آن مرد پشت كرد و يكي از افراد آن جمع كه روايت مي

آيد كه قرآن  مي از تبار اين مرد قومي: فرمود صاهللا  رسول. خواست كه او را به قتل برساند
جنگند و بت پرستان را  رود، با اهل اسالم مي هايشان فراتر نمي خوانند و قرآن از حنجره مي

شود،  شوند همان گونه كه تير از بدن شكار خارج مي كنند، از دين اسالم خارج مي رها مي
  .1اگر آنان را ببينم همانند قوم عاد آنان را خواهم كشت

وجود دارد به طوري كه همان گونه كه خبر  صاهللا اي آشكار از رسول در اينجا معجزه
شود و آنان شمشير خود را عليه اهل اسالم براي جنگ بر كشيدند و در برابر  دهد واقع مي مي

كه به خواست خداوند متعال بحث  2گذاشتند كفار يهود و مسيحيان آن را در غالف مي
  .درباره آن خواهد آمد

از صفات قبيح ديگري كه نكوهش و مذمت و عار وننگ براي خوارج است اين است 
دهد  كند و خبر مي در صورت ظاهر شدن آنان، به جنگ با آنان ترغيب مي صاهللا كه رسول

دهد كه  و خبر مي. برد آنان را همانند قوم عاد و ثمود از بين مي. كه اگر خودش آنان را ببيند
و خداوند . در روز قيامت در نزد خداوند متعال اجر و پاداش داردهر كس با آنان بجنگد 

چون آنان در زمان او . چهارمين خليفه راشد را به جنگ با آنان و كشتنشان مشرف گردانيد
ورشان را تشخيص داد و همراه از آنان، ظه صظهور كردند و او با توجه به توصيف پيامبر

آماده كرده بود، به سمت آنان رفت و در نهروان با آنان سپاهي كه براي مبارزه با اهل شام  با 
اندكي يعني كمتر از ده نفر، كسي از آنان نجات نيافت، كه بيان  مبارزه كرد و به جز تعداد

آن خواهد آمد او با آنان مبارزه نكرد تا اين كه آنان خون حرام ريختند و اموال مسلمانان را 
شان و زماني كه اعمال و سخنان  ن ظلم و گمراهيبراي بر طرف كرد سغارت كردند و علي

اين مقدار احاديث روايت شده  ما در اين جا به. شر خود را اظهار كردند، با آنان جنگ كرد
كنيم چرا كه احاديث وارد شده در مذمت آنان بسيار زياد هستند  در مذمت خوارج اكتفا مي

                                           
  ).٧٤٢، ٢/٧٤١(مسلم ، )٢/٢٣٢(خباری  -١
  ).٣/١١٨٥(عقيدة اهل السنة و اجلماعة فی الصحابة الکرام  -٢
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و به . 1خالي از اين صفات باشدشود كه  و به ندرت كتابي از كتب سنت مطهر يافت مي
خواست خداوند متعال در صفحات بعدي اين كتاب درباره آغاز ملحق شدن آنان به 

با آنان، عالقه اميرالمؤمنين علي به روشن نمودن و هدايت آنان،  سعباس حروراء، مناظره ابن
و اين  علل و اسباب جنگ نهروان و نتايج آن و اصول خوارج و مناقشه و بررسي آن اصول

يا افكار و گرايشات خوارج همچنان در ميان مردم وجود دارند؟ علل آن چيست؟ و آ  كه
  .ررسي و حل و فصل شوند؟، بحث خواهد شدبچگونه بايد 

  با آنان سعباس پيوستن خوارج به حروراء و مناظره ابن: سوم 
فه، جدا در حين بازگشت از صفين به كو �عليخوارج در قالب گروه فراواني از سپاه 

هزار نفر بوده است و در روايتي ديگر تعداد آنان  تعداد آنها در يك روايت چندين شدند كه
و در روايتي ديگر  3تعيين شده است و در روايتي ديگر هشت هزار نفر 2دوازده هزار نفر
تعيين شده است و اين روايتي  5و همچنين در روايتي ديگر بيست هزار نفر 4چهارده هزار نفر

اين افراد به مسافت  6تعداد آنان را بيست هزار نفر ذكر كرده است، بدون سند استكه 
چندين شبانه روز قبل از رسيدن سپاه به كوفه، جدا شدند و اين تفرقه و جدايي ياران علي را 
آشفته و دچار ترس كرد و علي به همراه آن دسته از باقي مانده سپاهش كه تحت اختيار و 

ارد كوفه شد بعد از اين كه به علي خبر رسيد كه خوارج گروه خود را مطيع او بودند، و
اند  اند و يك امير را براي نماز و اميري ديگر را براي جنگ انتخاب كرده سازمان دهي كرده

اينها   كنند كه همه و با خداوند عزيز و بزرگوار بيعت كرده و امر به معروف و نهي از منكر مي
ان عمالً از جماعت مسلمانان جدا شدند، به امور مربوط به آنان مشغول اين معني بود كه آن به

  .شد

                                           
  ).٣/١١٨(عقيدة اهل السنة فی الصحابة الکرام -١
  ).١/١٦٠(تاريخ بغداد -٢
  ).٦/٢٣٥(جممع الزوائد . سند آن صحيح است، )٧/٢٨٠٠٢٨١(البداية و النهاية -٣
  .با سند حسن، )١٦٠، ١٠/١٥٧(مصنف عبد الرزاق -٤
  ).١٩٢(تاريخ خليفه ص  -٥
  )٣٠٣(ص ، عبداحلميد، خالفة علی-٦
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دوست داشت آنها را به جمع مسلمانان بر گرداند بنابراين س امير المؤمنين علي
اين حادثه را  سعباس را به نزد آنان فرستاد تا با آنان مناظره كند و اينك ابن سعباس ابن

به نزد آنان رفتم در حالي كه بهترين لباس يمني خود را ... :گويد كند و مي براي ما روايت مي
مردي خوش  سعباس ابن. روز در يك خانه نزد آنان رفتم بر تن كردم و پياده رفتم و در نيم

، اين لباس زيبا چيست؟ سعباس خوش آمدي اي ابن: گفتند. چهره و داراي صدايي بلند بود
بهتر از اين لباسها را بر تن  صاهللا رسول گيريد؟ من ديدم كه چرا بر من عيب مي: گفت

  :و اين آيه نازل شد. كرد مي
�m�o�^]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�Sl ٣٢: األعراف  

زيورهايي را كه خدا براي بندگان پديد آورده و نيز روزيهاي پاكيزه را : اي پيامبر بگو« 
  »چه كسي حرام گردانيد؟

از مهاجرين و  صنب صحابه پيامبرمن از جا: اي؟ گفت براي چه كاري آمده: گفتند 
ام، آنان در  كه قرآن بر آنان نازل شد آمده صانصار و از جانب پسر عمو و داماد پيامبر

تأويل قرآن از شما عالم تر هستند و در ميان شما كسي از آنان نيست و هر چه را كه آنان 
. رسانم الع آنان ميگوييد به اط رسانم و هر چه را كه شما مي گويند به اطالع شما مي مي

و پسر  صاهللا به چه دليل بر اصحاب رسول: گفتم. اي از آنان به سمت من آمدند عده
: د؟ گفتندآن داليل كدام هستن: گفتم. به سه دليل: ايد، بگوييد؟ گفتند عمويش خشم گرفته

م قرار داد در حالي كه َكح او مرداني را در امر خداوند :اولين آنها اين است كه
مردان را چه به حكم و "كم جز براي خداوند نيست ح"» كم الّا ّللهان الح«:رمايدف مي

اما ) در جنگ جمل(اين كه او جنگ كرد  اما دومي: گفتند.اين يك دليل: حكميت؟ گفتم
اگر آنان كافر بودند بنابراين اسير كردن آنان نيز . اسير نگرفت و غنايم جنگي جمع نكرد

اين : گفتم.ودند، نه اسير كردن آنان نه مبارزه با آنان حالل نبودحالل بود و اگر مومن ب
بنابراين . لقب اميرالمومنين را از نام خود جدا كرد: دومين دليل، سومين كدام است؟ گفتند

آيا غير از اين موارد، مورد ديگري هم : گفتم. اگر او اميرمومنان نبود پس امير كافران است
نظرتان چيست اگر من از كتاب : به آنان گفتم. كنيم رد اكتفا مياين موا ما به: هست؟ گفتند

چيزي را برايتان بخوانم كه به ادعاهاي شما پاسخ  صخداوند بزرگوار و سنت پيامبر او
او در امر خداوند : گوييد اين كه مي: گفتم. بله: گرديد؟ گفتند آيا از موضع خود باز مي. دهد

خوانم كه خداوند حكم  از كتاب خداوند را برايتان ميمن بخشي . دو مرد را حكم قرار داد
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. كند كه آنان در آن مورد حكم كنند خود را درمورد ارزش ربع درهم به بندگان واگذار مي
  :فرمايد ايد كه خداوند تبارك و تعالي مي آيا ديده

�m��¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³²�±�°�¯�®�¬�«�ª
�â�Ã�Â�Á�À�¿l ٩٥: املائدة  

ايد در حالي كه محرميد شكار را نكشيد و هر كس از شما  ايمان آورده هاي كساني ك« 
كه نظير بودن . اي بدهد از چهار پايان كفاره. عمدا آن را بكشد بايد نظير آن چه كشته است

  »آن را دو تن عادل از ميان شما تصديق كنند
ل درباره يا حكم رجاآ  دهم كه شما را به خدا قسم مي. و اين حكم كردن رجال است

اصالح بين دو طرف و جلوگيري از خونريزي خوب است يا درباره كشتن يك 
و در مورد مسئله ميان زن و مرد نيز نازل شده : اين بهتر است گفتم. بله: خرگوش؟گفتند

  است 

�m�e�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nl  

  ٣٥: النساء 
انواده آن شوهر و و اگر از جدائي ميان آن زن و شوهر بيم داريد پس داوري از خ« 

  » داوري از خانواده آن زن تعيين كنيد
دهم بگوئيد كه حكم كردن رجال براي اصالح رابطه بين آنان  پس شما را به خدا قسم مي

و جلوگيري از ريخته شدن خون شان بهتر است يا درباره رابطه با زن؟ آيا از اين امر خارج 
او مبارزه كرد اما اسير نگرفت و غنايم : گوئيد يشما كه م دوماما قول : گفتم.بله: شدم؟ گفتند

در مورد  گيريد و آنچه را آيا شما مادرتان عايشه را به اسيري مي. جنگي جمع آوري نكرد
و اگر شما . ، قطعا شما كافر شديددداني درباره او نيز حالل مي دداني ساير زنان حالل مي

   .او مادر ما نيست باز هم شما كافر شديد: بگوئيد
�m�Ê�±°�¯�®¬�«�ª�©�¨l ٦: األحزاب   

  » .پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر و نزديكتر است و همسرانش مادران ايشانند«
آيا از . بنابراين شما بين دو گمراهي قرار داريد، پس يك راه براي خروج از آن بياوريد

ؤمنين را از نام خود حذف اما اين كه لقب اميرالم: گويد مي. بله: اين امر خارج شدم؟ گفتند
در روز حديبيه با  صپيامبر خدا. آورم كه عليه شما است كرد، من چيزي را براي شما مي
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اي علي بنويس آنچه كه محمد رسول خدا بر اساس آن : مشركان صلح كرد و به علي گفت
 جنگيديم، اگر ما معتقد بوديم كه تو رسول خدا هستي با تو نمي: گفتند. صلح كرده است

اي . داني من رسول خدا هستم پروردگارا تو كه مي. اي علي پاك كن: فرمود صاهللا رسول
اين چيزي است كه محمدبن عبداهللا بر اساس آن صلح كرده است «: علي پاك كن و بنويس

به خدا قسم رسول خدا بهتر از علي است او عنوان رسول خدا را از نام خود پاك كرد و . »
: آيا از اين امر هم خارج شدم؟ گفتند. عني پاك شدن از نبوت نبوداين پاك كردن او به م

بنابراين دو هزار نفر از آنان باز گشتند و بقيه خروج كردند و بر اساس گمراهي خود . بله
   1.مبارزه كردند و مهاجرين وانصار با آنان جنگيدند و آنان را به قتل رسانند

سها و عبرتها و حكمتهايي استخراج كرد كه با خوارج در سعباس توان از مناظره ابن مي
  : برخي از آنها عبارتند از

اميرالمؤمنين علي، پسرعمويش عبداهللا : انتخاب فردي مناسب براي مناظره با مخالفان - 1
مترجم و مفسر قرآن بود انتخاب كرد چون آنان   و انديشمند امت را كه بزرگ سبن عباس

تند و درباره اعتقاد خود استدالل آنان بر اساس قرآن را شناخ افراد پارسا و پرهيزكار را مي
بنابراين مناسب ترين فرد براي مناظره با آنان، آگاه ترين و عالم ترين مردم به . قبول داشتند

اين  عباس در اين مناظره، بي نظير و تك بود به توان گفت ابن و مي. تفسير و تأويل قرآن بود
ت براي خدا، دوري از هوي و هوس، آراسته به بردباري و دليل كه او آراسته به اخالص ني

در مقابل مخالفان، گوش فرا دادن نيكو به همه مخالفان، دوري از  صبر، تأمل و نرمي
  .ئه استدالل واضح و روشن و دليل قوي بوداكشمكش و ار

ابي  اميرالمؤمنين علي بن: شروع كردن از نقاط مورد اتفاق نظر، لفاندر مناظره با مخا - 2
، صمخالف خود در دريافت از كتاب خداوند و سنت پيامبرش محمد. طالب با خوارج
گوئيد اگر من  چه مي: به آنان گفت ساين گونه بود كه عبداهللا بن عباس. اتفاق نظر داشتند

گرديد؟ با وجود اين  از كتاب خدا و سنت پيامبرش چيزي در جواب شما بخوانم، آيا باز مي
 .شروع مناظره از آنان اطمينان گرفتعباس قبل از  ابن

شناخت استداللهاي مخالفان و بررسي آنها و آمادگي براي پاسخ به آنها قبل از شروع  - 3
قبل از مناظره با آنان از استداللهايشان  �عليمناظره والبته كه ما توقع داريم اميرالمؤمنين 

 .پاسخ دهند مطلع بوده باشد و به اصحاب خود بياموزد كه چگونه به آنها

                                           
  . است سند آن حسن) ٢٠٠(ص . حتقيق امحد بلوچی، النسائی، خصائص امرياملؤمنني علی بن ابی طالب -١
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تا اين كه استدالل و حجتي براي آنان : رد ادعاهاي مخالفان، يكي پس از ديگري - 4
در مناظره با آنان روشن است كه هر گاه  سعباس باقي نماند همان گونه كه از سخنان ابن

 گويد آيا از اين خارج شدم؟ كند مي يك حجت را به طور كامل رد مي كه
در ابتداي كار و قبل  سعبداهللا عباس: اش حق باشد ه نتيجها آن چه كبشروع مناظره  - 5

ام و قرآن برآنان  و داماد او نزد شما آمده صمن از جانب اصحاب پيامبر: گويد از مناظره مي
 . 1نازل شد و آنان در تأويل آن از شما آگاه تر هستند و يكي از آنان در ميان شما نيست

تا اينكه از اين طريق به آن : قابل در حين مناظرهبه رأي و نظر طرف م گذاشتن احترام - 6
گويد گوش دهد و او را بر احترام به رأي خودش سوق دهد و اين در مناظره  چه كه مي

 .2با خوارج ظاهر و پيدا است  سعباس ابن
چون تعداد خوارج : خداوند عزيز و بزرگوار هزاران نفر از آنان را توفيق و هدايت داد - 7

كه به خواست خداوند  -وان حضور داشتند كمتر از چهار هزار نفر بود كه در جنگ نهر
اين دليل بود كه آنان حق را شناختند و به فضل و عنايت  به -درباره آن بحث خواهيم كرد 

با علم، قوت و  سعباس خداوند شبهه از آنان برداشته شد و سپس به دليل آن مطالبي كه ابن
ن استداللهايشان را با تفسير آياتي كه آنها تفسير صحيح آن استدالل و وضوح بيان كرد، بطال

بودند و به وسيله سنت روشن گر نبوي كه معاني قرآن كريم را توضيح  را تأويل كرده
 .3دهد، برايشان روشن و آشكار كرد مي

اين نص صريحي : 4كسي از آنان در ميان شما نيست: كه گفت سعباس اين سخن ابن - 8
كسي از  ودر ميان خوارج نبودند،  صاهللا ه كسي از اصحاب رسولاين ك است درباره

خوارج به دليل اين حرف به او اعتراض نكرد و اين روايت صحيح و ثابت شده است، 
در ميان خوارج، : نگفته است كه - از لحاظ علمي -همچنين هيچ يك از علماي اهل سنت 

گويند در ميان خوارج صحابه  كه ميو اما اين ادعا . اند بوده صاهللا كسي از ياران رسول
موثق براي اين  اند يك ادعا از نظر مذهب خوارج است و هيچ دليل علمي بوده صاهللا رسول

 . سخن خود ندارند

                                           
  .سند آن حسن است) ١٩٧(ص . خصائص امرياملؤمنني علی بن ابی طالب -۱
  ).٣٣٩(ص ، منهج علی بن ابی طالب فی الدعوة الی اهللا -٢
  ).٣٠٧(ص . عبداحلميد، خالفة علی بن ابی طالب -٣
  .بلوچی، اسناد آن حسن است، )٢٠٠(ص، نسائی، خصائص علی بن ابی طالب-٤
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گوئيد اگر از كتاب خدا و سنت رسول او  چه مي: گويد ميس عباس ابن: تعيين مرجع - 9
عباس  بنابراين در اين سخن ابن. لهب: گرديد؟ گفتند در جواب ادعاي شما بخوانم آيا باز مي

وجود دارد كه براي دو طرف مناظره مرجع تعيين شود تا در خالل مناظره بتوان  درس مهمي
  .اي رسيد يك نتيجه به

براي مناظره با بقيه خوارج و سياسـت او در   سحركت امير المؤمنين  :چهارم
دوباره  شورش و سپس حركت و به كوفه برخورد با آنان بعد از بازگشت آنان

  آنان
با خوارج و استجابت دو هزار نفر از آنان از دعوت او،  سعباس بعد از مناظره ابن

خودش به نزد آنان رفت و با آنان صحبت كرد وآنان باز گشتند و وارد  ساميرالمؤمنين علي
كوفه شدند اما اين توافق زياد طول نكشيد چون خوارج اين گونه از سخنان علي متوجه 

 - به زعم آنان  -كه او از نظر خود درباره حكميت بازگشته است و از خطاي خود شدند 
توبه كرده است و اين حدس و گمان خود را در ميان مردم منتشر كردند و اشعث بن قيس 

 �علي. اي گويند كه تو از كفر باز گشته مردم مي: كندي نزد اميرالمؤمنين آمد و به او گفت
بعد از حمد و ستايش خداوند، از خوارج و مخالفت آنان با مردم روز جمعه سخنراني كرد و 

در روايت ديگري . 1اي كه باعث شد آنان به خاطر آن دچار تفرقه شوند سخن گفت و مسأله
ال حكم الّا : كم الّا اهللا، سپس يك نفر ديگر گفتال ح: مردي آمد و گفت: آمده است كه

با  �علي. كم الّا اهللا سر دادندستند و نداي ال حهاي مسجد افرادي برخا اهللا، سپس از گوشه
اين كلمه حقي است كه با . كم الّا اهللابله، ال ح: و گفت. دست به آنان اشاره كرد كه بنشينيد

و بر باالي منبر آنان را  2من منتظر حكم خدا درباره شما هستم ،كنيدميآن امري باطل طلب 
انگشت را در گوشهايش قرار داده بود، برخاست و كرد و يك نفر كه دو  با اشاره ساكت مي

  :گفت

�m� �̄®�¬�«�ª�©�¨��§l ٦٥: الزمر  
  » اگر شرك بورزي حتماً كردارت تباه و مسلماً از زيانكاران خواهي شد« 

  :اميرالمؤمنين علي نيز با اين آيه به او جواب داد
�m�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×Ö�Õ�Ô�Ó�Òl ٦٠: الروم   

                                           
  ).١١٨، ٨/١١٩(داند  آلبانی آن را در ارواء الغليل صحيح می، )٣١٢، ١٥/٣١٣(مصنف ابن ابی شيبة  -١
  ).۴۵۲(ص ، مرويات ابی خمنف فی تاريخ طربی -۲
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يقين ندارند تو را به  حق است و زنهار تا كساني كهپس صبر كن كه وعده خدا «
  ».سبكسري وا دارند

اميرالمؤمنين سياست عادالنه و روشن گر خود را در برابر اين جماعت افراطي اعالم كرد 
  : شما در نزد ما در سه مورد حق داريد: و به آنان گفت

 .شويم مانع نماز خواندن شما در اين مسجد نمي - 1
 . كنيم سهمتان از فيء كه در آن دست داشتيد، محروم نميشما را از  - 2
 .1كه با ما جنگ نكنيد جنگيم مادامي با شما نمي - 3

گيرد تا زماني كه با خليفه جنگ  اين حقوق را براي آنان در نظر مي ساميرالمؤمنين علي
نكنند و عليه جماعت مسلمانان خروج ننمايند و همزمان تصورات خاص خود را در چار 

حق اختالف نظر . كند آنان را از اسالم خارج نمي در ابتدا، داشته باشند وب عقيده اسالميچ
براي آنان محفوظ است بدون اين كه منجر به فرقه گرايي و جدايي و به كار بردن سالح 

هاي زندان نينداخت و بر آنان جاسوس قرار نداد و  امير المؤمنين خوارج را پشت ميله 2.شود
عالقه مند بود كه براي آنان و ساير كساني  سان را سلب نكرد اما آن حضرتآزاديهاي آن

و حق را . كه فريفته آراء و ظاهر كار آنان شده بودند، حجت و استدالل را روشن نمايد
او به ندا دهنده خود دستور داد كه قاريان قرآن نزد او بروند و جز كساني كه . نمايان كند

او مصحف . د، نزد او نروند، بنابراين خانه او پر از قاريان قرآن شدقرآن را از حفظ داشته باشن
اي : گفت زد و مي بزرگ امام را در خواست كرد و شروع كرد با دست بر روي آن مي

يا اميرالمؤمنين چه چيزي را از : مصحف براي مردم سخن بگو، مردم او را صدا زدند و گفتند
ما درباره آن چه كه از آن آگاه و مطلع  پرسي، آن فقط جوهر و كاغذ است و آن مي

اين دوستان شما كه در مورد آن چه ميان : خواهي؟ گفت تو چه مي. گوييم ايم، سخن مي شده
خداوند متعال در كتاب . اند دهند و خروج كرده من و آنان است، كتاب خدا را قرار مي

  :فرمايد وخود در رابطه زن و شوهر مي

                                           
با سند ضعيف بـه ) ۵/۶۸۸(تازيخ طربی ). ۴/۱۳۶(شافعی در االم ، )۳۲۷، ۱۵/۳۲۸(مصنف ابن ابی شيبة  -۱

البــانی آن را در ارواء الغليــل گفتــه . رد تبعيــت قــرار گرفتــه اســتايــن ســند شــواهدی دارد و مــو  دليــل انقطــاع بــر ايــن امــر کــه
  ).۱۱۷، ۸/۱۱۸(ص ، است

  ) ٤٧(ص، حامد عبداملاجد، الوظيفة العقد ية للدولة االسالمية -٢
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�m�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�{�z���y
�e�_~�}�|l ٣٥: النساء  

پس داوري از خانواده شوهر و . بيم داريد) زن و شوهر(و اگر از جدايي ميان آن دو « 
داوري از خانواده زن تعيين كنيد اگر سر سازگاري دارند خداوند ميان آن دو سازگاري 

  ».خواهد كرد
اين  به. و شوهر است بنابراين خون و حرمت امت محمد بزرگ تر و مهم تر از رابطه زن 

علي ابن ابي : ام ام و نوشته اند كه من با معاويه مكاتبه كرده دليل بر من خشم گرفته
بوديم از زماني كه با قوم  صما در حديبيه همراه رسواهللا) بدون لقب اميرالمؤمنين(طالب

رحمن بسم اهللا ال« :نوشت صاهللا رسول. خود، قريش صلح كرد، كه سهيل بن عمر نزد ما آمد
نويسي؟  پس چگونه مي: فرمود. »بسم اهللا الرحمن الرحيم«: نويسم نمي: سهيل گفت» الرحيم
من هم . بنويس: فرمود صاهللا رسول» پروردگارا با نام تو« : باسمك اللهم: مينويسم: گفت

بر اساس آن صلح  صاهللا  اين چيزي است كه محمد رسول«: بنويس: نوشتم، سپس فرمود
سپس » .كردم دانستم با تو مخالفت نمي اگر من تو را رسول خدا مي« : و گفتا» . كرده است

خداوند . اين چيزي است كه محمد بن عبداهللا بر اساس آن با قريش صلح كرده است: نوشت
  :فرمايد در كتاب خود مي

�m�Ò��Î�Í�Ì�Ë���Ê��É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã��Â�Ál� �
  1 ٢١: األحزاب 

ل خدا سرمشقي نيكوست براي آن كس كه به خدا و قطعاً براي شما در اقتدا به رسو« 
  ».روز بازپسين اميد دارد

وقتي كه خوارج يقين پيدا كردند كه اميرالمؤمنين تصميم گرفته است كه ابو موسي 
م بفرستد، از او خواستند كه از اين كار خود داري كند، علي اين را َكاشعري را به عنوان ح

ما بين خود و . اين يك بي وفايي و نقض عهد و پيمان است نپذيرفت و برايشان بيان كرد كه
  : فرمايد وخداوند متعال مي. ايم آنان عهد و پيمانهايي بسته

m�i� h� g� f� e� d� c� b� a� �̀ _� ~� }
�r�lk�jl ٩١: النحل   

                                           
 .دارای سند صحيح است: گويد امحد شاکر می، )٢/٦٥٦(مسند امحد  -١
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و چون با خدا پيمان بستيد به پيمان خود وفا كنيد و سوگندهاي خود را پس از استوار « 
  ».ايد اينكه خدا را بر خود ضامن قرار داده كردن آنها، مشكنيد با

بنابراين خوارج تصميم گرفتند كه از اميرالمؤمنين علي جدا شوند و يك امير براي خود 
از اين رو در منزل عبداهللا بن وهب راسبي جمع شدند و او براي آنان خطبه بليغي . تعيين كنند

ت و بهشت فرا خواند و آنان را به امر ايراد كرد و آنان را به دوري از دنيا و رغبت به آخر
اي كه اهل  اي برادران با ما از اين منطقه: و سپس گفت ،معروف و نهي از منكر تشويق نمود

آن ظالم هستند به سمت حومه و اطراف آن و سينه كوهها و برخي از مداين كه با اين احكام 
بعد از حمد و ستايش  سپس حرقوس بن زهير برخاست و. ظالمانه ناآشنا هستند، برويم

اين دنيا ناچيز واندك است و زمان دور شدن از آن نزديك است   خداوند گفت كاال و بهره
  .بنابراين زينت و درخشش آن شما را از حق طلبي و انكار ظلم منصرف نكند

�m�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñl ١٢٨: النحل  
  » . نيكو كارنداند و آنان كه  در حقيفت خدا با كساني است كه پروا داشته« 

اي مردم، رأي همان است كه شما داريد وحق آن است كه : حمزة بن سنان اسدي گفت
گويد، پس كسي را مسئول و امير خود گردانيد، شما بايد بزرگان و سرنيزهها و بيرقي  شما مي

آنان كسي را به دنبال زيد بن : براي بر افراشته كردن و برگشتن به سمت آن داشته باشيد
فرستادند و فرماندهي را به او پيشنهاد كردند، اما او  -كه از سرانشان بود  -طايي حصن 

سپس بر حرقوس بن زهير عرضه كردند، او هم نپذيرفت و آن را به حمرة بن سنان . نذيرفت
پيشنهاد كردند، او نپذيرفت، بر شريح بن ابي أوفي عبسي عرضه كردند، او هم نپذيرفت و بر 

به خدا قسم من اين را براي : راسبي پيشنهاد كردند كه او پذيرفت و گفتعبداهللا بن وهبي 
  1.كنم ام و به خاطر فرار از مرگ هم آن را رها نمي رسيدن به دنيا قبول نكرده

آنان همچنين در خانه زيدبن حصن طائي سنبيسي گرد آمدند و او برايشان سخنراني كرد 
تشويق نمود و آياتي از قرآن را براي آنان تالوت و آنان را به امر به معروف و نهي از منكر 

  :فرمايد كرد، اين آيه كه مي
�m�Ø� ×� Ö� Õ� Ô� Ó� Ò� � Ñ� Ð� Ï� Î� Í� Ì� Ë� � Ê� É

�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�ÚÙl ٢٦: ص  

                                           
 ).٥/٦٨٩(تاريخ طربی ، )٧/٣١٢(البدايه النهايه  -١
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اي داوود ما تو را در زمين خليفه گردانيديم پس ميان مردم به حق داوري كن زنهار از « 
اه خدا به در كند به سزاي آنكه روز حساب را فراموش هوس پيروي مكن كه تو را از ر

  ».اند عذابي سخت خواهند داشت كرده
  : فرمايد و اينكه مي

�m�}�|�{�z�y�x�w�v�u�tl ٤٤: املائدة   
و » اند آنان خود كافرانند  و كساني كه به موجب آن چه خدا نازل كرده، داوري نكرده«

  :فرمايد اينكه مي

�mÂ�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�l ٤٥: املائدة  
  ».اند آنان خود ستم گرانند و كساني كه به موجب آن چه خدا نازل كرده داوري نكرده« 

  :فرمايد ي بعدي مي و در آيه

�m�n�m�l�k�j�i�h�g�f�el ٤٧: املائدة  
  »و كساني كه به آن چه كه خدا نازل كرده حكم نكنند آنان خود نافرمانانند « 

دهم كه آنان از هوس پيروي  و اهل قبله مان شهادت ميمن بر اهل دعوتمان : سپس گفت
اند و جهاد با آنان بر مؤمنان  كرده و حكم كتاب را كنار نهاده و در گفتار و عمل ظلم كرده

شد گريه كرد و سپس آنان  ناميده مي مردي از آنان كه عبداهللا بن شجرة سلمي. واجب است
شان را با  صورت و پيشاني: خنانش گفترا بر خروج عليه مردم تشويق كرد و در ميان س

شمشيرها بزنيد تا اين كه خداوند رحمان و رحيم اطاعت شود اگر شما پيروز شويد و خداوند 
رسد و  خواهيد، ثواب اطاعت كنندگان به امر او به شما مي اطاعت شود همان طور كه شما مي

و خشنودي خدا و  اگر شكست بخوريد، پس چه چيزي بهتر از سرنوشت رسيدن به رضايت
   1.بهشت او وجود دارد

ابن كثير بعد از اين كه آن چه را كه شيطان بر آنان ديكته كرده است و بيان شد، ذكر 
اين نوع از مردم از غريب ترين نوع فرزندان آدم هستند پاك و منزه است : گويد كند، مي مي

از پيش مقدر عظيم  خدايي كه مخلوقات خود را همان گونه كه خواست، متنوع آفريد و
آنان در اين قول : گويد و يكي از گذشتگان درباره خوارج چه زيبا مي: خود را فرستاد

  :فرمايد اند كه مي خداوند ذكر شده

                                           
 )٧/٣١٢(داية و النهاية الب -١
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�m�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c
�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x����w�v�u�tl   

  ١٠٥ – ١٠٣: الكهف
ن در يشاا دم آگاه گردانيم؟ آنان كسانياند كه كوششمر ترينآيا شما را از زيانكار: بگو«

آنان ) آري(دهند،  پندارند كه كار خوب انجام مي زندگي دنيا به هدر رفته و خود مي
يات پروردگارشان و لقاي او را انكار كردند در نتيجه اعمالشان تباه گرديد و آ  اند كهكساني

  »در روز قيامت براي آنها ارزشي نخواهيم نهاد 
مقصود اين است كه آنان همان جاهالن گمراه و در سخنان و اعمال خودشان بدبخت 
هستند و آنان بر خروج از ميان مسلمانان اجماع كردند و موافقت كردند كه به مدائن بروند تا 

انديشان و هم  ا به دست بگيرند و در آن جا تحصن كنند و از آن جا به دنبال همرآنجا 
خود در بصره و ساير نواحي بفرستند تا به آن جا بيايند ودر آن جا  مسلكان و هم مذهبان

در آن جا سپاهي  توانيد به مدائن برويد نمي: زيدبن حصن طائي به آنان گفت. اجماع كنند
اما با . كنند توانيد در مقابل آنان قرار گيريد و شما را از ورود به آن منع مي است كه نمي

انه جوخي قرار بگذاريد و به صورت دسته جمعي از كوفه خارج برادرانتان در كنار پل رودخ
  .يكي يكي برويد تا عليه شما ترفندي نشود نشويد بلكه

اي كلي و عام به همه هم مذهبان و هم مسلكان خود در ميان اهل بصره و  بنابراين نامه
همچون دستي ساير جاها نوشتند و براي آنان فرستادند كه در كنار آن رودخانه جمع شوند تا 

سپس مخفيانه و يكي يكي رفتند تا كسي متوجه آنان نشود و آنان را . واحد عليه مردم باشند
ها رفتند واز ساير  بنابراين آنان با پدران و مادران و دايي و خاله. از رفتن باز ندارند

موجب اين امر كه  خويشاوندان جدا شدند، چون معتقد بودند كه آنان نادان هستند و نسبت به
اندكي برخوردارند، در حالي كه  رضايت پروردگار آسمانها و زمين است، از علم و خرد

خودشان ندانستند كه آن كار از بزرگترين گناهان هالك كننده و اشتباهي عظيم است و 
چيزي است كه ابليس شيطان و رانده شده و طرد شده از آسمانها برايشان زينت داده است 

ني را در مقابل پدرمان آدم و بعد از او فرزندانش قرار داد تا زماني كسي كه عداوت و دشم
گروهي از مردم به برخي از فرزندان و برادرانشان . كه روح در بدنشان در حركت باشد

و برخي از آنان همچنان . رسيدند و آنان را باز گرداندند و آنان را سرزنش و توبيخ كردند
انواده خود فرار كردند و دوباره به خوارج ملحق مقاومت كردند و برخي هم از دست خ
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شدند و در روز قيامت زيانكار شدند و بقيه به آن مكان رفتند و آن دسته از اهل بصره و ساير 
جاها كه برايشان نامه نوشته شده بود، به آنان رسيدند و همه در نهروان جمع شدند و داراي 

   1قدرت و عظمت و نيروي باز دارنده شدند
به خوارج كه در  سم با نارضايتي از هم جدا شدند، اميرالمؤمنين عليَكي كه دو حوقت

نهروان جمع شده بودند، نامه نوشت كه شما به حالت اوليه خود بازگرديد و با ما به جنگ با 
. مگر اينكه بر كفر خود شهادت بدهي و توبه كني: اهل شام بياييد اما آنان نپذيرفتند و گفتند

     2.را نپذيرفت علي هم اين
تو به خاطر پروردگارت خشمگين . اما بعد«: در روايتي آمده است كه آنان به علي نوشتند

نشدي بلكه فقط به خاطر خودت خشمگين شدي، پس اگر بر كفر خودت شهادت بدهي و 
در غير اين . كنيم توبه را قبول كني، در مورد آنچه كه بين ما و بين تو بوده فكر و بررسي مي

وقتي كه علي نامه آنان را » خداوند خائنان را دوست ندارد. شويم ورت از تو كامالً جدا ميص
خواند از آنان نا اميد شد و تصميم گرفت كه آنان را رها كند و مردم را براي مقابله با اهل 

  3.شام ببرد تا به آنان برسد و با آنان مبارزه كند
كافر شده است و از او خواستند كه توبه  ساين قضيه كه خوارج اعالم كردند كه علي

عثمان و امتحان ، شود اما با نظر خوارج درباره تكفير علي ثابت نمي ها روايتكند، با اين 
  4.مردم به واسطه آن سازگاري دارند

  )هجري 38سال (جنگ نهروان  :پنجم

  علت جنگ -1
ني را نريزند و هيچ كس شرطهايي كه اميرالمؤمنين علي از خوارج گرفته بود اين بود كه خو

وقتي آنان اين تخلفات را مرتكب شدند او عليه آنان . را نترسانند و راهي را بر كسي نبندند
كردند و خون ومال  اين كه خوارج مخالفان خود را تكفير مي اعالم جنگ كرد و با توجه به

ي ها روايتاليكه در ح، دشمردند، به ريختن خونهاي حرام در اسالم پرداختن آنان را مباح مي

                                           
  ).۳۱۲، ۷/۳۱۳(البداية و النهاية  -١
 .با سندی که ضعف دارد و شواهدی دارد) ٢/٦٣(انساب األشراف  -٢
 ).۳۱۹(، عبداحلميد، خالفة علی بن ابی طالب -٣
 ).٣١٨(ص ، مهان -٤
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ي صحيح، ها روايتاين  از جمله. متعددي درباره اعمال ممنوع و حرام آنان وجود دارد
روايت . يك شاهد عيني كه خود از خوارج بود وسپس آنان را ترك كرد روايتي است كه

ياران نهروان بودم سپس كار آنان را ناپسند دانستم اما اين امر   من همراه: گويد كند و مي مي
در حالي كه من همراه گروهي از . را به خاطر ترس از اين كه مرا به قتل برسانند كتمان كردم

آنان بودم به روستايي آمديم و مابين ما و روستا يك رودخانه بود كه ناگهان مردي ترسناك 
مگر ما تو را : به او گفتند. كشيد اش مي از روستا خارج شد در حالي كه رداي خود را از پي

به خدا قسم آنان او را : گفتم. نه، ترسي براي تو نيست: گفتند. بله: ايم؟ گفت ندهترسا
هستي؟  صاهللا آنان گفتند تو پسر خباب صحابي رسول. شناسم شناسند و من او را نمي مي

: داري كه براي ما بگويي؟ گفت صآيا حديثي از پدرت به نقل از پيامبر: گفتند. بله: گفت
كسي كه در آن : اي شنيده بود كه فرمود درباره فتنه صاو از پيامبر: تگف از او شنيدم كه مي

ه بهتر  بنشيند از ايستاده بهتر است و ايستاده در آن از رونده بهتر و رونده در آن از تالش كنند
آنان او و زن همراهش را . اگر تو در زمان آن جنگ باشي پس بنده مقتول خدا باش. است

اي از درخت نخل گذر كرد و آن را برداشت و در دهانش  ميوه افتاده يكي از آنان بر. گرفتند
كني؟  يكي از آنان گفت اين يك ميوه مورد عهد و پيمان است چگونه حاللش مي. قرار داد

بر  يك خوك رسيدند يكي از آنان با شمشير خود به آرامي سپس به. انداخت آن را از دهانش
و مورد عهد و پيمان، با چه چيزي حاللش  يك خوك حرام: خوك زد و يكي ديگر گفت

خواهي شما را به چيزي كه بيشتر از اين بر شما حرام  آيا مي: كني؟ عبداهللا بن خباب گفت مي
آنان او را به كنار رودخانه آوردند و . آن من هستم: گفت. بله: است راهنمايي كنم؟ گفتند

خون او بر روي آب جاري شد  ديدم كه: گويد راوي مي. گردنش را با شمشير قطع كردند
سپس آن . 1همانند بند كفش بر روي آب بود و آب آن را دور كرد تا از ديد آنان پنهان شد

زن را كه آبستن بود خواستند و شكمش را گشودند و آن چه را كه در آن بود بيرون 
با آنان تر و بدتر از همراهي  براي من منفور همراهي با هيچ قومي: گويد راوي مي. آوردند

  . 2تا اين كه در نهايت در يك جاي خلوت از نزد آنان متواري شدم. نبود

                                           
  ).٢٠٥، ١/٢٠٦(تاريخ بغداد . يعنی با آب خملوط نشد -١
  .با سند صحيح، )۳۱۱، ۱۵/۳۱۰(مصنف ابن ابی شيبة  -٢
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اين عمل وحشيانه آنان در ميان مردم سر و صدايي به پا كرد و ميزان ترس و وحشت آنان      
اين  آنان تنها به. با شكافتن شكم آن زن و بريدن سر عبداهللا همچون سر گوسفند، روشن شد

تا جايي كه برخي از خود آنان اين . نمودند ند و مردم را تهديد به قتل ميموارد اكتفا نكرد
واي بر شما، ما براي اين كارها از علي جدا : گفتند دانستند و مي عمل شان را ناشايست مي

عليرغم اعمال زشت و ناپسندي كه خوارج مرتكب شدند، اميرالمؤمنين علي به . 1نشديم
اي را نزد آنان فرستاد تا قاتالن را براي اجراي حد بر  فرستادهجنگ با آنان اقدام نكرد بلكه 

بنابراين . 2همه ما قاتل هستيم: آنان، تسليم او كنند، اما آنان با عناد و تكبر جواب دادند
با سپاهي كه براي مبارزه با اهل شام آماده كرده بود، در ماه محرم سال سي و هشت  سعلي

در كرانه غربي رودخانه نهروان اردو زد و خوارج نيز  به طرف آنان حركت كرد و. 3هجري
 .4بر كرانه شرقي آن روبه روي شهر نهروان قرار داشتند

  كند اميرالمؤمنين علي سپاه خود را براي جنگ تحريك و ترغيب مي -2
آنان را به خروج از  صاهللا اين گروه همان كساني هستند كه رسول اميرالمؤمنين دريافت كه

بنابراين در جريان حركت به سمت آنان ياران خود را ترغيب و آنان . رده بوددين توصيف ك
در باره خوارج اثر زيادي بر صحابه و  صاهللا احاديث رسول. كرد را به جنگ تحريك مي

كرد كه ابتدا و قبل از  سپاه خود را ترغيب مي �علي. داشت �عليپيروان اميرالمؤمنين 
 صاهللا اي مردم من شنيدم كه رسول: گفت او مي. ه بر دارنداهل شام، اين خوارج را از سر را

خوانند و قرائت شما در مقابل  شوند كه قرآن مي گروهي از امت من خارج مي« : فرمود
قرائت آنان و نمازتان در مقابل نماز آنان و روزه تان در برابر روزه آنان چيزي به حساب 

د كه قرآن با آنان است در حالي كه عليه آنان كنن خوانند و گمان مي آنان قرآن مي. آيد نمي
شوند همان  آنان از اسالم خارج مي. رود نمازشان از استخوان ترقوه شان فراتر نمي. است

شود،  اگر اين سپاهي كه با آنان مواجه مي. »گردد گونه كه تير از بدن شكار خارج مي
ه است، در عمل تنبلي و براي آنان مقدور شد صدانست كه چه چيزي از زبان پيامبر مي

كه در ميان آنان مردي است كه بازو  آنان اين هست عالمت شاخصو . كردند سستي نمي

                                           
  .سند آن صحيح است). ٢٣٧، ٢٣٨/ ٦(جممع الزوائد  -٣
  .با سند صحيح، )٣٠٨، ١٥/٣٠٩(مصنف ابن ابی شيبة  -٢
  ).۳۲۲(ص، عبداحلميد، خالفة علی. با سندی که در آن يک جمهول قرار دارد، )۲/۶۳(انساب االشراف  -٣
  ).۲۰۵، ۱/۲۰۶تاريخ بغداد  -٤
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دارد ولي ساعد ندارد و بر سر بازوي او چيزي همانند پستان است كه برجستگيهايي مانند 
در رويد و اين خوارج را  شما به سمت معاويه و اهل شام مي. هاي سفيد جو قرار دارد دانه

. به خدا قسم من اميدوارم كه آن قوم آنان باشند. گذاريد ميان فرزندان و اموال خود باقي مي
اند، پس با نام خدا به  اما آنان خون حرام ريخته و اموال و حيوانات مردم را غارت كرده

 . 1سمت آنان برويد
. »گم به من دستور داده شده است كه با مارقين بجن« : در جنگ نهروان گفت �علي

سپاه در مقابل خوارج اردو زده بود و رودخانه نهروان بين آنان . 2اينان همان مارقين هستند
مگر اين كه . علي به سپاه خود دستور داد كه جنگ و مبارزه را ابتدا شروع نكنند.قرار داشت

 نمايندگان خود را نزد آنان فرستاد و آنان �علي. خوارج به سمت غربي رودخانه عبور كنند
را نزد آنان فرستاد و او به  ساو براء بن عازب. را به خدا قسم داد و دستور داد كه بازگردند

و فرستادگان علي پياپي نزد . 3مدت سه روز از آنان خواست كه بازگردند، اما آنان نپذيرفتند
ار وقتي كه خوارج ك. 4رفتند تا اين كه فرستادگان او را كشتند و از رودخانه گذشتند آنان مي

اين حد رساندند و همه اميد و آرزوها براي تالشهاي صلح آميز و جلوگيري از خون  را به
ريزي قطع شد، و خوارج با سركشي و تكبر بازگشت به حق را رد كردند و بر جنگ اصرار 

او . 5داشتند، اميرالمؤمنين اقدام به مرتب نمودن سپاه نمود و آن را براي جنگ آماده كرد
بر سمت راست سپاه، شبث بن ربعي و معقل بن قيس بن رياحي را بر سمت  حجر بن عدي را

چپ آن، ابو ايوب انصاري را بر سواره نظام و ابو قتاده انصاري را بر پياده نظام و قيس بن 
علي به ابو ايوب انصاري . سعد بن عبادة را بر اهل مدينه كه هفتصد نفر بودند، گماشت

هر كس به نزد اين : براي خوارج برافرازد و به آنان بگويد يك بيرق امان را دستور داد كه
ما كاري با شما . بيرق بيايد، در امان است و هر كس به كوفه و مدائن بازگردد، در امان است

اين ترتيب گروههاي زيادي  به. جنگيم نداريم فقط با كساني كه برادرانمان را كشتند مي
د و از خوارج جز هزار نفر و يا كمتر از آن به همراه برگشتند كه تعدادشان چهار هزار نفر بو

                                           
  ).٧٤٨، ٧٤٩(مسلم  -١
  :.حتقيق ألبانی ، ابن ابی عاصم، السنة-٢
  ).٣٢٤(عبداحلميد ص ، خالفة علی، )٨/١٩٧(بيهقی ، السنن الکربی -٣
  ).٣٢٧، ١٥/٣٢٥(مصنف ابن ابی شيبة  -٤
  ).٣٢٤(ص ، عبداحلميد، خالفة علی-٥
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و به سمت علي بازگشتند كه زيدبن حصن طائي . عبداهللا بن وهب راسبي باقي نماندند
سنبيسي بر سمت راست آنان و شريح بن أوفي بر سمت راست، حمزة بن سنان بر سواره نظام 

و يارانش  سو ايستادند و با علي كردند و حرقوص بن زهير سعدي بر پياده نظام فرماندهي مي
  .1به جنگ پرداختند

  شروع جنگ -3
قرار او و تيراندازان در پس  ،اوپيشاپيش  سوار نظام سرفتند و علي سخوارج به سمت علي

كاري با آنان : گفت ياران خود مي او به. داشتند و صف پياده نظام در پشت سوار نظام بود
، »لّا اهللاإكم ال ح« : گفتند و خوارج مي. تدا به شما حمله كنندمگر اين كه آنان اب. نداشته باشيد

در ابتدا قرار داده بود حمله  سكه علي سپس به سوار نظامي. حركت، حركت به سوي بهشت
اي ديگر به  اي از آنان به سمت راست و عده كردند و آنان را متفرق كردند به طوري كه عده

ا تيراندازي در مقابل شان قرار گرفتند و به سمت آنان تير سمت چپ سپاه رفتند و تيراندازان ب
پرتاب كردند و سواره نظام هم از سمت چپ و راست به آنان هجوم آوردند و پياده نظام هم 

و بر زمين در زير  ندها و شمشيرها در مقابل آنان قرار گرفتند و خوارج كشته شد با نيزه
ان، عبداهللا بن وهب، حرقوص بن زهير، شريح بن هانش سمهاي اسبها قرار گرفتند و فرمانده

با نيزه بر بدن يكي از : گويد ابو ايوب مي. 2نيز كشته شدند عوفي و عبداهللا بن سخبره سليمي
او . اي دشمن خدا، مژده جهنم بر تو باد: خوارج زدم كه از پشت او بيرون زد و به او گفتم

. 3در آتش جهنم مستحق تر هستيم خواهي دانست كه كدام يك از ما براي سوختن: گفت
اي كه از عبداهللا بن وهب راسبي شنيدند، از جنگ كناره  بسياري از خوارج به خاطر جمله

و اين هنگامي ، آنان بوداي كه نشان دهنده ضعف بينش و يقين سست  گيري كردند، جمله
است چه خوش : يك نفر از خوارج را با شمشير خود زد، آن خارجي گفت �علي بود كه

يك نفر از بني سعد . 4دانم به بهشت يا به جهنم نمي: رفتن به بهشت، و عبداهللا بن وهب گفت
اين جنگ آمدم و االن  من فريب اين مرد را خوردم و به: كه فروة بن نوفل اشجعي بود گفت

بنابراين گروهي از ياران خود را كنار كشيد و با هزار . بينم خودش دچار ترديد شده است مي

                                           
  .خمتصری از البداية و النهاية، )٤٢٥(حممد کنعان ص ، تاريخ اخلالفة الراشدة -١
  ).٤٢٥(ص ، منبع مهان -٢
  ).٤٢٥(ص ، مهان منبع-٣
  ).٣٢٥(ص ، خالفة علی، )٢١(ص ، مربد، اخبار اخلوارج از الکامل -٤
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جنگ . 1رفتند رفت و مردم نيز آهسته به آن سمت مي سبه سمت ابو ايوب انصاري نفر
سخت و كوتاه مدتي بود كه در بخشي از روز نهم ماه صفر سال سي و هشت هجري 

و اين جنگ سريع منجر به كشته شدن افراد زيادي از خوارج  2صورت گرفت) هـ9/2/38(
برعكس بود و بر اساس آن چه كه مسلم در  كامالً �عليشد در حالي كه شرايط براي سپاه 

فقط دو نفر  سهاي سپاه عليصحيح خود از زيد بن وهب استخراج كرده است، تعداد كشته
دوازده و يا سيزده نفر  ساز ياران علي: در روايت ديگري با سند صحيح آمده است. 3بودند

 مسلمانان، منظور او از: گويد مي 5در روايت صحيح آمده است كه ابو مجلز . 4كشته شدند
و از او سوال كن و  6خواهي برو نزد ابو برزة  اگر مي. بود، جز نه نفر كشته نشدند سسپاه علي

كنند كه همه  ذكر مي ها روايتاما كشته شدگان خوارج، . 7دهد ر اين امر شهادت ميبو او 
كرد، بعد  نمي اندكي كه از ده نفر تجاوز كند كه تعداد و مسعودي ذكر مي 8آنان كشته شدند

  .9از شكست سخت گريختند
  
  
  

  سفلج و اثر كشته شدن او بر سپاه علي مرد يا هذوالثدي -4
از  ها روايتي مختلفي درباره شخصيت ذوالثدية وجود دارند كه بعضي از اين  ها روايت

در احاديث نبوي اوصاف و مشخصات . لحاظ سند ضعيف و برخي ديگر قوي هستند

                                           
  ).٣٢٥(ص ، عبداحلميد، خالفة علی، )٢١(ص ، مهان منبع -١
  .با سندی که در آن فردی جمهول است، )٦٣/ ٢(انساب االشراف  -٢
  ).٢/٧٤٨(مسلم  -٣
  .با سند حسن، )١٩٧(ص ، تاريخ خليفة، )٥/٣١١(مصنف بن ابی شيبة  -٤
  .الحق بن محيد سدوسی بصری فردی موثق از طبقه سوم است -٥
  . ق از دنيا رفت.-ه ٦٥اش است و در سال  مشهور به کنيه، صحابی نله بن عبيد اسلمی -٦
  ).١٨٢/ ١(تاريخ بغداد ). ٣/٣١٥(املعرفة التاريخ  -٧
  ).٣٣٨(ص ، اخبار اخلوارج من الکامل -٨
  ).۱۹۷(ص ، تاريخ خليفة، )۳۲۹(ص ، خالفة علی -٩
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و در روايت حبشي آمده است كه  1اين كه سياه پوست بود  ند، از جملها ذوالثدية ذكر شده
دست او شل و جمع شده و ناقص بود و فقط از شانه تا بازو بود يعني ساعد نداشت و در 
انتهاي بازويش چيزي مثل نوك پستان بود و بر روي آن برجستگيهايي سفيدي همانند جو 

ن كه بدون استخوان بود چون بي اختيار حركت وجود داشت و بازوي او ثابت نبود گويا اي
اما عبارتهاي مخدج اليد، مودون اليد، مثدون اليد در احاديث همگي به معناي دست . كرد مي

همان حرقوص بن زهير سعدي  »7$ذوالثد«اند  اما در باره اسم او كساني كه گفته. 2ناقص است
نقش داشت  ه در فتوحات اسالميحرقوص مردي مشهور بود ك. 3اند بوده است اشتباه كرده

 بجمل كه زبير و طلحه) كوچك(خروج كرد و بعد از جنگ اول  سسپس عليه عثمان
حرقوص يكي از رهبران . در بصره را به قتل رساندند او گريخت سدر آن قاتالن عثمان
بوده است اما ) حرقوس( »7$ذوالثد«اما در روايتي آمده است كه اسم . 4سرشناس خوارج شد

چون . و در روايتي ديگر آمده است كه اسم او مالك بوده است. شناسد پدرش را نمي كسي
اهللا : پيدا كردند علي گفتوي را ها  ران علي به دنبال او گشتند و در ميان كشتهاي  وقتي كه

اين مالك . اين مالك است: گفتند گويد كه پدرش كيست؟ مردم مي اكبر، كسي از شما مي
در روايتي كه طبري آن را . اما كسي پدرش را نشناخت 5كيست؟پسر : علي گفت. است

همان طور كه ابن ابي شيبة و ابو . بود 7$داند آمده است كه اسم او نافع ذوالثد صحيح مي
اند اما طريق روايت هر دو يكي است و آنچه كه در اين سه منبع  داوود نيز اين را ذكر كرده

از آغاز بدعت خوارج  �علي. 6آيد ب ميآمده است يك روايت با يك طريق به حسا
ي  كرد و اينكه او نشانه ياد مي  7$كرد و در بسياري از موارد از ذوالثد درباره آنان صحبت مي

  دستور داد كه �عليكرد و بعد از پايان جنگ سخت  آنان است و اوصاف او را بيان مي
هاي بر حق و راه  از نشانهجسد ذوالثديه را پيدا كنند چون وجود او در ميان خوارج يكي 

بعد از مدتي جستجو، اميرالمؤمنين در كنار رودخانه گروهي از . بود �عليدرست بودن 
آنها را از هم جدا كنيد كه ناگهان : جسدها را ديد كه بر روي همديگر افتاده بودند، گفت

                                           
  ).١٠/١٤٦(مصنف عبدالرزاق  -١
  ).٢٩٤، ١٢/٢٩٥(فتح الباری ، )١٢، ١٣/ ١(النهاية فی غريبة احلديث  -٢
  ).١/١١٥(امللل و النحل  -٣
  ).١/١٣٩(االصابة ، )١٢/٢٩٢(فتح الباری  -٤
  ).٢٩٤، ٧/٢٩٥(البداية و النهاية ، با اسناد حسن ).٢٣/١٥٥(الفتح الربانی علی مسند االمام امحد  -٥
  ).٣٣٤(ص ، عبداحلميد، خالفة علی -٦
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خداوند : علي تكبير سر زد و سپس گفت. ذوالثديه در زير همه آنان و به زمين چسبيده بود
گويد و رسول او خبر را به درستي رساند سپس سجده شكر به حاي آورد و مردم  راست مي

 .1وقتي او را ديدند خوشحال شدند و تكبير گفتند

  با خوارج سبرخورد و رفتار اميرالمؤمنين -5
قبل از جنگ و بعد از جنگ با خوارج به عنوان مسلمان بر خورد كرد و  �علياميرالمؤمنين 

محض اين كه جنگ پايان يافت به سربازان خود دستور داد كه به دنبال كسي كه فرار به 
شقيق بن سلمه . و به مجروحان نزديك نشوند و يا كشته شدگان را مثله نكنند. كرده نروند

همراه او بود  �عليمشهور به ابو وانل يكي از فقهاي تابعين و كسي كه در جنگهاي 
او وسايل به . 2مل و جنگ نهروان كسي را به اسارت نگرفتعلي در روز جنگ ج: گويد مي

شناسد  هر كس چيزي از وسايل خود را كه مي: جا مانده اهل نهروان را به كوفه برد و گفت
بر دارد و مردم آنها را برداشتند تا اين كه فقط يك ديگ ماند و يك مرد آمد و آن را براي 

و چيزي جز آن ابزار و سالح و  3شده است اين روايت از چندين طريق نقل. خود برداشت
. حيواناتي كه خوارج به ميدان جنگ آورده بودند، چيزي را بين سربازان خود تقسيم نكرد

خوارج را تكفير نكرد چون قبل از جنگ تالش كرد كه آنان را به جمع  �علياميرالمؤمنين 
وعظه كرد و تهديد به قتل اوهمچنين آنان را م. بازگرداند و بسياري از آنان هم بازگشتند

او همان گونه بود چون هدف او منصرف كردن آنان و دفع شرشان : گويد ابن قدامه مي. نمود
اگر فقط اين را هم به زبان آورده باشد، اين بهتر از جنگ بود چون ضرر . بود نه كشتن آنان

. لمانان بودنداي از مس كند كه خوارج فرقه رسيد و اين داللت مي جنگ به هر دو گروه مي
نامد  آنان را فاسق مي سسعدبن ابي وقاص.4همان گونه كه بسياري از علما اين نظر را دارند

اين آيه پرسيدم كه خداوند  از پدرم درباره: از مصعب بن سعد روايت شده است كه ميگويد
  :فرمايد مي

                                           
  .با سند صحيح، )٣١٩ -٣١٧/ ١٥(مصنف ابن ابی شيبة  -١
  .با سند صحيح، )٨/١٨٢(بيهقی ، السنن الکربی -٢
  ).٤/٤٧(التلخيص احلبري  -٣
  ).٨/١٨٢(نيل األوطار ، )٣٠٠، ١٢/٣٠١(فتح الباری  -٤
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�m�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c
�tl� ١٠٤ - ١٠٣: الكهف   
شما را از زيان كاران مردم اگاه گردانيم؟ كسانياند كه كوششان در زندگي دنيا بگو آيا «

  .»دهند  پندارند كه كار خوب انجام مي به هدر رفته و خود مي
آنان يهوديان ومسيحيان اهل . نه: هستند؟ گفت) خوارج(يا آنان حروريها آ پرسيدم كه 

يحيان به بهشت كافر بودند و را تكذيب كردند و مس صيهوديان كه محمد. كتاب هستند
  : اما حروريها اينها هستند. در آنجا غذا و شرابي وجود ندارد: گفتند
�m�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p

�¬�«�ª�©�¨§�¦�¥��¤�£�¢�¡���l ٢٧ - ٢٦: البقرة   
كند هماناني كه پيمان خدا را پس از بستن آن  و جز نافرمانان را با آن گمراه نمي« 

گسلند و در زمين به فساد  و آنچه را خداوند به پيوستن آن امر فرموده مي شكنند مي
  .»آنان كه زيان كارانند . پردازند مي

و در روايت ديگري از سعد نقل شده است وقتي از او درباره . 1نامد سعد آنان را فاسق مي 
را منحرف بودند كه منحرف شدند و خداوند قلبهايشان   آنان قومي: خوارج سوال شد گفت

 .2نمود
گفته . آنان از كفر فرار كردند: يا خوارج كافر هستند؟ گفتآ  سوال شد كه �علياز 

پس : گويند، گفته شد اندك ذكر خدا نمي منافقان جز به مقدار: آيا منافق هستند؟ گفت: شد
. ديمبودند كه عليه ما طغيان كردند و ما با آنان مبارزه كر  آنان قومي: آنان چه هستند؟ گفت

بودند كه عليه ما طغيان كردند و ما بر آنان پيروز  آنان قومي: در روايت ديگري آمده است
اي شدند و در آن كر  بودند كه گرفتار فتنه  آنان قومي: در روايت ديگري آمده است. شديم

  . 3و كور شدند
مام اگر با ا: را نصيحت كرد و گفت بعد از آن سپاه خود و امت اسالمي �عليهمچنين 

عادل مخالفت كردند با آنان بجنگيد و اگر با امام ستمگر مخالفت كردند با آنان مبارزه نكنيد 

                                           
  ).۵/۸۴۲(فتح الباری ، حيح خباریص -١
  ).١/٦٢(شاطبی ، االعتصام، )٣٢٦، ١٥/٣٢٥(مصنف ابن ابی شيبة  -٢
  .با سند صحيح، )۱۵/۳۳۲(مصنف ابن ابی شيبة ، )۱۰/۱۵۰(مصنف عبدالرزاق  -٣
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با خوارج و  �عليآنچه كه در مبارزه اميرالمؤمنين . 1چون آنان حرفي براي گفتن دارند
از جنگ خود در  �عليجنگ او در در جمل و صفين قابل مالحظه است اين است كه 

شيمان و ناراحت شد، اما در جنگ با خوارج اظهار خوشحالي و سرور جنگ جمل و صفين پ
او به نص حديث . نص و اجماع بين اين دو متفاوت بود: گويد ابن تيميه مي. كند مي

در  شو كسي از صحابه. كرد اين دليل خوشحالي مي با خوارج مبارزه كرد و به صاهللا رسول
ين ناراحتي و پشيماني به دليل جنگ از او اما در جنگ صف. اين مورد با او مخالفت نكرد

  .2ديده شد

  ساحكام فقهي بر گرفته از جنگهاي امير المؤمنين علي :ششم
به واسطه علم فراوان و دانش فقهي گسترده خود توانست قواعد و  �علياميرالمؤمنين 

مان و را وضع كند كه در واقع قوانين شرعي در مبارزه با طغيانگران هستند سپس اما احكامي
گر  فقهاء اهل سنت بر اساس سيره او در برخورد با طغيان گران عمل كردند و از شيوه روشن

اگر : گويند او احكام و قواعد فقهي را در اين زمينه استنباط كردند به طوري كه همه علما مي
  .3شد جنگهاي علي با مخالفانش نبود، سنت جنگ با اهل قبله مشخص نمي

اگر من در ميان مردم نبودم : گويد روايت شده است كه مي �علياين مطلب از خود 
اي علي، قوم ما : احنف به علي گفت 4كرد؟ بگوئيد چه كسي اين سيره را برايشان عملي مي

كردند كه اگر تو فردا بر آنان چيره شوي، مردان آنان را كشته و زنانشان  در بصره گمان مي
آيا اين كار . رود عملي از كسي چون من نمي بيم چنين: علي گفت. گيري را به اسارت مي

  زند؟ ورزد، سر مي جز از كسي كه مرتد شده و كفر مي
  : بنابراين جنگ با اهل قبله از چندين جهت با جنگ با كفار و مرتدين متفاوت است

                                           
  .در نزد طربی دارای سند صحيح است) ١٢/٣٠١(فتح الباری ) ١٥/٣٢٠(مصنف ابن ابی شيبة  -١
  ).٢٨/٥١٦(وی جمموع الفتا -٢
  ).٢/٢٩٥(حتقيق مواقف الصحابة ، )٢٢٩(ص ، باقالنی، التمهيد -٣
  ).١٠/١٢٤(مصنف عبدالرزاق  -٤
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بايد در جنگ با اهل قبله هدف بازگرداندن آنان باشد و كشتن آنان به عمد انجام  - 1
 در حاليكه، زگرداندن آنان به اطاعت و دفع شر آنان است نه كشتن شاننشود چون هدف با

  .1مشركان و مرتدين جايز است كشتن عمدي
اگر همراه با طغيانگران بردگان، زنان و كودكاني به جنگ بيايند، حكم همه آنان  - 2

ار حكم يك مرد بالغ آزاده، است كه وقتي حمله كنند بايد با آنان جنگيده شود و وقتي فر
چون جنگ با آنان براي برطرف نمودن آزار و اذيت . كردند و پشت نمودند بايد رها شوند

 .2شان است در حالي كه جنگ با مرتدين و كافران در حالت حمله و فرارشان جايز است
ران جنگ را ترك كردند، خواه به دليل بازگشت به اطاعت، به زمين گهرگاه طغيان - 3

شكست و يا به واسطه ناتواني به خاطر زخميها، بيماري و يا اسارت  گذاشتن سالح، يا به دليل
اما حمله به مجروحان مشركان ، جايز نيست و كشتن اسرايشان باشد، حمله بر مجروحان آنان

روايت  �عليدر مصنف خود از  هابن ابي شيب. و مرتدين و كشتن اسرايشان جايز است
كرد، دنبالش نرويد و بر مجروح حمله  كسي كه فرار: كرده است كه در جنگ جمل گفت

در روايت ديگر . 3آنان سالحش را بر زمين بگذارد در امان است زنكنيد و هر كس ا
: به جارچي خود دستور داد كه در جنگ بصره ندا دهد سعبدالرزاق آمده است كه علي

هر كس  كسي به دنبال فراري نرود و به مجروحي نزديك نشود و اسيري را به قتل نرساند و
اش را ببندد و يا سالحش را بر زمين بگذارد، در امان است و چيزي از وسايل او  در خانه

دنبال كسي كه فرار كرده نرويد و بر مجروح : علي در جنگ جمل گفت.4شود گرفته نمي
با زنان كاري نداشته باشيد حتي اگر به شما و . حمله نكنيد و اسيري را به قتل نرسانيد

ايد كه مردي از ما عربها با يك  در جاهليت ديده. شما فحش و ناسزا بگويندفرمانروايان 
زد بعد از آن، او و قوم او مورد عيب و سرزنش قرار  شاخه درخت خرما و يا چماق زني را مي

در جنگ صفين حاضر بودم : گويد روايت شده است كه مي سأمامة باهليابو از. 5گرفتند مي
اي را  كشتند و شكم كشته شده كردند و اسير را نمي و آنان به مجروح حمله نمي

 .6شكافتند نمي
                                           

  ).١٢٦ -٨/١٠٨(املغنی  -١
  ).٦٠(ص ، االحکام السلطانية، )٨/١١٠(املغنی  -٢
  .سند آن صحيح است، )١٣/٥٧(الفتح ، )١٥/٢٣٦(مصنف ابن ابی شيبة  -٣
  ).٢/٢٩٦(حتقيق مواقف الصحابة ، )١٢٣، ١٠/١٢٤(مصنف عبدالرزاق  -٤
  ).٢/٢٩٧(حتقيق مواقف الصحابه ، )٣/٤٦٣(نصب الراية  -٥
  .سند آن صحيح است و ذهبی با آن موافق است، )٢/١٥٥(املستدرک  -٦
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اين گونه است كه اگر از عدم بازگشت او به جنگ اطمينان  حال اسراي طغيانگر به - 4
شود و اگر كسي از عدم بازگشت او به جنگ اطمينان حاصل نشود تا  حاصل شود، آزاد مي

. چون جايز نيست بعد از آن زنداني شود گردد شود و سپس آزاد مي پايان جنگ زنداني مي
 .1اما جايز است كه كافر در اسارت بماند

اما در . شود كمك گرفته نمي در مبارزه به خوارج از مشرك هم پيمان و يا ذمي - 5
 .2توان از آنان كمك گرفت جنگ با مرتدين و محاربين مي

رفتن مال با آنان سازش كند نبايد امام با آنان تا مدت معيني صلح و سازش كند و با گ - 6
پس اگر با آنان تا مدتي صلح كرد، رعايت اين صلح براي امام الزم نيست و اگر براي مبارزه 
با آنان ضعيف شد بايد منتظر باشد تا دوباره در برابر آنان قوي شود و اگر با گرفتن مال از 

و اگر آن مال از فيء  شود شود و آن مال نگه داشته مي آنان سازش كند، آن سازش باطل مي
ها در ميان اهل آن و فيء براي  گرداند و صدقه هاي آنان باشد، آن را به آنان باز نمي و صدقه

شود و اگر هم از اموال خالص آنان باشد، نبايد امام آن را براي خود  مستحق آن صرف مي
 .را حالل نكرداموال اهل جمل  �علياز اين رو . 3بردارد و بايد به آنان بازگردانده شود

هرگاه با يك تأويل و تفسير جايز عليه امام خروج كردند، بايد در آن مورد با آنان  - 7
شكايت كردند بايد به شكايت آنان رسيدگي شود  گفتگو و نامه نگاري كند و اگر از ظلمي

شبهات  �عليهمانگونه كه . اي را مطرح كردند بايد، براي آنان روشن گردد و اگر شبهه
اين در . 4مده براي خوارج را روشن نمود و بسياري از آنان به صف جماعت بازگشتندپيش آ

صورتي است كه بازگردند در غير اين صورت مبارزه با آنان بر امام و مسلمانان واجب 
 5.است
اي براي كناره گيري جمع  اگر خوارج به ظاهر از اطاعت امام خارج نشوند و در خانه - 8

د كه تحت كنترل باشند و گرفتن و كنترل آنان ساده باشد، بايد به حال نشوند و افرادي باشن

                                           
  ).٦٠(ص ، االحکام السلطانية -١
  ).٢/٢٩٨(حتقيق مواقف الصحابة فی الفتنة ) ٦٠(ص ، مهان منبع -٢
  .ماوردی، )۶۰(ص ، لطانيةاالحکام الس -٣
  ).٨/١٨٠(بيهقی ، السنن الکربی -٤
  ).۴/۴۵۰(جمموع الفتاوی  -٥
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خود رها شوند و با آنان جنگ نشود و در آنچه كه حق آنان است احكام عدالت براي آنان 
 . 1جاري گردد و حقوق و حدود نيز براي آنان در نظر گرفته شود

منجنيق و ساير موارد كه نبايد در جنگ با طغيانگران از ابزاري چون آتش سوزي و  - 9
هايشان بر سرشان آتش زده شود و  ضرر و اثر آنها كلي و عام است، استفاده كرد و نبايد خانه

اين موارد در جنگ با كفار و مشركين جايز   نخلستانها و درختهايشان قطع گردد هر چند كه
باشند حتي اگر اي كه در آن اسالم است، متعلقات درون آن بايد محفوظ  چون خانه. هستند

مگر اين كه در موارد ضروري كه اهل خانه در آن خانه . اهل خانه در آن قرار گرفته باشند
تواند  پناه بگيرند و شكست ناپذير باشند، بنابه قول شافعي و ابو حنيفه در اين صورت امام مي

 .2آنان را هدف منجنيق قرار داده و يا خانه شان را آتش بزند
ن اموال خوارج و به اسارت گرفتن زن و فرزندانشان جايز نيست، چون به غنيمت برد -10
 �علياز . 3»شود نمي مال يك مسلمان جز با رضايت خود او حالل«: فرمايد مي صپيامبر

هر كس چيزي از اموال خود را در دست كسي : در جنگ جمل روايت شده است كه گفت
 �عليي است كه خوارج به دليل آن بر اين يكي از داليل.4ديگر بيابد آن را از او بگيرد

او جنگ كرد ولي اسير نگرفت و غنائم جنگي جمع نكرد، وقتي كه : خشم گرفتند و گفتند
شود و اگر اموالشان براي  خون آنان برايش حالل باشد قطعاً اموالشان نيز بر او حالل مي

مناظره با خوارج به  در سعباس ابن. شود حرام باشد قطعاً خونشان نيز بر او حرام مي �علي
يا شما آن آ  گيريد؟ يا اين كه را به اسارت مي لآيا شما مادرتان يعني عايشه: آنان گفت

او مادرتان : دانيد؟ اگر بگوئيد دانيد درباره او حالل مي چه را كه درباره ساير زنان حالل مي
او براي شما حالل او مادرتان است و به اسارت گرفتن : و اگر بگوئيد. ايد نيست، كافر شده

   5.ايد است، باز هم كافر شده
چون جنگ با طغيانگران فقط براي دفع شر آنان و : گويد اين مطلب مي ابن قدامه در ادامه

بازگرداندنشان به حق است نه به خاطر كفرشان، بنابراين جز موارد ضروري براي دفع شر 
ل نيست و مال و فرزندان آنان بايد ها و راهزنان، چيز ديگري از آنان حال همچون حمله كننده

                                           
  ).٥٨(ص ، ماوردی، األحکام السلطانية -١
  ).۸/۱۱۰(ابن قدامة ، املغنی -٢
  ).۱۴۵۹(داند مشاره  البانی آن را در ارواء الغليل صحيح می). ۳/۲۶(سنن الدار قطنی  -٣
  ).٨/١١٥(املغنی  -٤
  .سند آن حسن است، )١٩٧(ص ، نسائی، خصائص امرياملؤمنني، )٨/١٧٩(بيهقی ، سنن الکربیال -٥
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شود كه بهره بردن از  اينگونه معلوم مي �علياز ظاهر روايات نقل شده از . 1مصون باشند
وقتي كه : گويد ابن ابي شيبة از ابو البختري روايت كرده است كه مي. سالح آنان جايز است

از ارودگاه جنگ  چيزي از اموال آنان كه در خارج: اهل جمل شكست خوردند علي گفت
در . 2است، را طلب نكنيد و حيوانات و سالح آنان كه در اردوگاه است از آن شماست

چيزي از اموالشان را برنداريد مگر آن را كه در اردوگاه شان است : گويد روايت ديگري مي
  3.بيابيد

ز اگر كسي از طغيانگران كشته شود بايد غسل داده شود و كفن شود و بر او نما -11
 .4خوانده شود، چون آنان بر اساس مذهب شافعي و صاحب نظران، مسلمان هستند

اگر طغيانگران اهل بدعت نباشند، فاسق نيستند و جنگ امام و اهل عدالت با آنا فقط  -12
همانند فقهاي مجتهد در احكام هستند و  نو آنا. به دليل خطا و اشتباه آنان در تأويل است

اين قول شافعي . شود باشد و شهادت بدهد شهادت او پذيرفته مياگر كسي از آنان عادل 
شود چون  اما خوارج و اهل بدعت اگر عليه امام طغيان كنند، شهادت آنان پذيرفته نمي. است

 .5آنان فاسق هستند
تواند نزديكان طغيانگر خود را به قتل برساند چون اين عمل به حق  انسان عادل مي -13

 . 6هر چند كه از انجام اين كار كراهت داشته باشد. حد بر اوست است و شبيه به اجراي
هرگاه طغيانگران بر يك سرزميني پيروز شدند و از آنجا ماليات جمع آوري كنند و  -14

اند، اگر افرادي عادل بر آن جا غلبه  آن مالياتي را كه جمع آوري كرده. حدود را جاري كنند
بعد از جنگ  �عليشود، بنابراين وقتي كه  رفته نميكرده و پيروز گشته باشند از آنان گ

  .7بودند، از آنان نگرفت آوري كرده جمل بر اهل بصره پيروز شد، آن مالياتي را كه جمع
  حكم وراثت طغيانگر از عادل -15

                                           
  ).٢/٣٠٠(حتقيق مواقف الصحابة -١
  ).١٥/٢٦٣(مصنف ابن ابی شيبة  -٢
  ).٢/٣٠٠(تاريخ طربی به نقل از حتقيق مواقف الصحابة  -٣
  ).٢/٣٠١(حتقيق مواقف الصحابة  -٤
  ).٢/٣٠١(الصحابة  حتقيق مواقف، )٨/١١٨(املغنی  -٥
  ).٢/٣٠١(حتقيق مواقف الصحابة ، )٨/١١٨(املغنی  -٦
  ).۲/۳۰۲(حتقيق مواقف الصحابة ، )۸/۱۱۹(املغنی  -٧
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يك طغيان گر را به  برد و عادلي كه يك عادل را به قتل رسانده، ارث نمي طغيانگري كه
: گويد ابو حنيفه مي. 1»برد  قاتل ارث نمي« : برد، چون پيامبر فرمود قتل برساند، ارث نمي

گويد هر دو  ابو يوسف مي. برد برد و طغيان گر از عادل ارث نمي عادل از طغيان گر ارث مي
 .3، نووي نيز همين نظر را دارد2اند برند چون در آن قتل تأويل كرده از يكديگر ارث مي

ان راهي جز كشتن آنان وجود نداشته باشد، كشتن آنان اگر براي دفع شر طغيانگر -16
شود چون او  كشد الزم نمي اي بر كسي كه آنان را مي شود و گناه و ضمانت و كفاره جايز مي

. كاري را انجام داده كه به او دستور داده شده است و به خاطر خداوند قتل انجام داده است
  :فرمايد كه مي

�m�«�~}�|��{�z�y��x�w�vl ٩: حلجراتا  
  .»كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد  اي كه تعدي مي با آن طايفه«  

تواند براي دفاع از خود آن فرد را به قتل  چون مسلمان اگر كسي قصد جانش را بكند، مي
برساند اگر راه دفاع جز با كشتن ميسر نباشد و به همين گونه است كه اگر عادل در حين 

و بنابر . 4باشد، هيچ ضمانتي در قبال آن ندارد الي از او را تباه كردهگر امو جنگ با طغيان
طغيانگر نيز اگر در حين جنگ اموالي از : گويد صحيح ترين قولها و همان گونه كه نووي مي

 .5كند طرف مقابل خود را تلف كند، چيزي در مقابل آن پرداخت نمي
گر در قتل عادل هيچ ضمانتي كند كه طغيان  آنچه زهري از اجماع صحابه روايت مي

اهللا  فتنه اول آغاز شد و صحابه رسول: گويد او مي. كند عليه او نيست، بر اين امر داللت مي
فراوان بودند و در ميان آنان شركت كنندگان در غزوه بدر نيز بودند، آنان اجماع  ص

مالي بر كردند كه اگر كسي بر اساس تأويل قرآن كشته شود، قاتل قصاص نشود و اگر 
  .6اساس تأويل قرآن گرفته شود، باز پس گرفته نشود

كه  صفتنه اول شكل گرفت و تعداد اصحاب پيامبر: در روايت عبدالرزاق آمده است
اين اجماع رسيدند اگر در موردي كه بر اساس تأويل  آنان به. در بدر حضور داشتند زياد بود

                                           
  ).٢١٤٠(صحيح سنن ابن ماجه مشاره ) ٢/٨٨٣(کتاب ديات ،  سنن ابن ماجه -١
  ).۶۱(ص ، االحکام السلطانية -٢
  ).۷/۱۷۰(شرح نووی بر صحيح مسلم  -٣
  ).٨/١١٢(املغنی  -٤
  ).٧/١٧٠(شرح نووی بر صحيح مسلم  -٥
  ).٢/٣٠٣(حتقيق مواقف الصحابة ، با سند صحيح، )٨/١٧٤(بيهقی ، السنن الکربی -٦
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وني كه بر اساس تأويل قرآن ريخته قرآن حالل دانسته شد، براي آن حد جاري نشود و خ
شود، قصاص نداشته باشد و مالي كه بر اساس تأويل قرآن گرفته شده باشد، باز پس گرفته 
نشود مگر آن كه عين آن مال در دست كسي ديده شود كه بايد آن را به صاحبش باز 

  .1گرداند

  مهمترين صفات خوارج :هفتم
كند  و بررسي كند، چندين صفات را مالحظه مي كسي كه درباره تاريخ فرقه خوارج مطالعه

  : كه پيروان اين فرقه متصف به آن هستند، از جمله

  غلو در دين -1
در اين امر شكي نيست كه خوارج اهل طاعت و عبادت بودند و به شدت عالقمند به پايبندي 

است،  به دين و اجراي احكام آن و دوري گزيدن از همه آن چه كه اسالم از آن نهي كرده
بودند همچنين از واقع شدن در هر نوع معصيت و يا خطايي كه با اسالم مخالفت داشت 

اين يك ويژگي بارز براي اين طايفه بود كه در اين مورد   كردند، به طوري كه پرهيز مي
كند  بر اين امر داللت نمي صاهللا  رسيد و چيزي بيشتر از قول رسول كسي به پاي آنان نمي

خوانند و قرآن خواندن شما در پيش قرآن خواندن آنان چيزي  ان قرآن ميآن: كه فرمود
 .2نيست و روزه شما در برابر روزه آنان هيچ است

: كند كه براي مناظره با آنان رفت، اين گونه توصيف مي خوارج را هنگامي سعباس ابن
پيشاني . دموارد شدم كه هيچ كس را همانند آنان در مسائل شرعي كوشا نديده بو بر قومي

شان به دليل سجده فراوان زخم داشت و دستهايشان همچون زانوي پينه بسته شتر بود، 
پيراهنهايي تميز و آستين باال زده بر تنشان داشتند و از شدت شب زنده داري رنگ از چهره 

وقتي كه همراه علي بن ابي : گويد از جندب ازدي روايت شده است كه مي. 3شان پريده بود
به سمت خوارج حركت كرديم و به اردوگاه آنان رسيديم، صداي قرآن خواندن  سطالب

                                           
  ).١٠/١٢١(مصنف عبدالرزاق  -١
  ).۷/۱۷۱(شرح نووی ، کتاب زکات،  مسلم -٢
  .تلبيس ابليس -٣
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، آنان اهل روزه داري، نماز خواندن و 1رسيد آنان همچون آواز زنبور عسل به گوش مي
گري رسيدند به طوري  قرآن خواندن بودند اما از حد اعتدال گذشتند و به حد غلو افراطي

ل و تفكرشان بر آنان عرضه نمود، آنان را به مخالفت با اين افراط به دليل آن چه كه عق كه
به اذن خدا درباره عقايد و  ،مانند تكفير مرتكب به گناه كبيره كه. اصول اسالم سوق داد

حتي برخي از آنان در اين امر هم مبالغه كردند و هر كسي را . افكار آنان بحث خواهيم كرد
ه صغيره بود، كافر ومشرك ماندگار در آتش شد حتي اگر گنا كه مرتكب هر نوع گناهي مي

  .2دانستند جهنم مي
اين افراط كه آنان را از حدود دين و اهداف متعالي آن خارج كرد، اين  از جمله نتيجه

بود كه آنان هر يك از مسلمانان را كه با آنان همفكر نبودند، تكفير كردند و آنان را به كفر 
   3.دانستند ن مخالفان خود را نيز مباح مييا نفاق متهم نمودند و حتي آنان خو

برخي از آنان قتل زنان و فرزندان مخالفان خود را همچون دشمنان آشكار مباح 
كه  يدرشتي و خشونت، افراط، بدون شك خوارج با آن صفاتي همچون جهل 4.شمردند مي

اين اغراق . دندداشتند، محاسن و زيباييهاي دين اسالم را به طور عجيبي زشت و نازيبا جلو دا
زيبايي و اعتدال آن خارج كرد و آنان در اين ، در تأويل و اجتهاد، آنان را از روح اسالم

آن را نگفته و قرآن كريم به آن فرا  صتعمق و غور خود راهي را پيمودند كه محمد
ن كردند از نوع تقواي كوركورانه بود و آ نخوانده بود و اما تقوايي كه آنان به آن تظاهر مي

صالح و خيرخواهي كه در ظاهر امر به آن آراسته بودند، بر اساس تأويل ظاهري و آراستگي 
ظاهري بود و آنان به بهشت طمع داشتند و سعي كردند از طريق اين تعمق و غلو در دين كه 

از تعمق و تند روي  صبنابراين پيامبر 5.منجر به خروج آنان از حد صحيح شد، به آن برسند
داشت چون آن با اعتدال و آساني دين اسالم مخالف است و او همچنين  حذر ميدر دين بر 

خبر داد كه تعمق كننده مستحق هالك و خسران است و اين حديث صحيح از او روايت 
بر اين . اين را سه بار گفت 6.شوند تعمق كنندگان قطعاً هالك مي: شده است كه فرمود

                                           
  ).٩٣(ص ، مهان منبع -١
  ).١٨٣(ص ، ناصر سعودی، اخلوارج، )٤/١٩١(ابن حزم ، الفصل -٢
  ).١٨٣(ص ، سعودی، اخلوارج -٣
  ).١٨٤(ص ، سعودی، اخلوارج، )٩٥(ص ، تلبيس ابليس -٤
  ).٨٤(ص ، سعودی، اخلوارج -٥
  ).۱۶/۲۲۰(شرح النووی ، کتاب علم،  مسلم -٦
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شود و همچنين  ن با اين اصول براي ما روشن مياساس بي قاعدگي خوارج و مخالفت با آنا
كساني كه بر روش آنان كه بر اساس بي عدالتي و تندروي مخالف با آساني و سهولت اسالم 

: فرموده است صزيرا اسالم دين سهولت و آساني است و پيامبر. روند استوار است، مي
شود پس درست عمل  دين آسان است و هر كس در دين افراط و تندروي كند مغلوب مي«

  .1».كنيد و نزديك به آن عمل كنيد

  جهالت نسبت به دين -2 
يكي از بزرگترين آفتهاي خوارج جهل آنان نسبت به كتاب و سنت و فهم نادرست و كم 

انديشي آنان و قرار ندادن نصوص و آيات و احاديث در محل صحيح نزول  تدبيري و كم
آنان آياتي : گويد او مي. بدترين بندگان خدا هستندابن عمر اعتقاد داشت كه آنان . آنهاست

) خوارج(وقتي درباره حرورية . 2، بر مؤمنان حمل نمودنده رارا كه درباره كفار نازل شد
شمارند و  كنند و جان و مالشان را مباح مي آنان مسلمانان را تكفير مي: سوال شد، گفت

نزد يكي از آنان بيايد، با وجود آن كه آوردند و اگر زني  چندين زن را به نكاح خود در مي
تر از آنان براي قتل  من كسي را مستحق. آورد همسر داشته باشد، او را به ازداواج خود در مي

از جمله جهالتهاي آنان نسبت به شرع خداوند اين است كه اعتقاد داشتند حكميت . 3دانم نمي
گرفت به اعتقاد  قرار مي شود و كسي كه در اين معصيت گناهي است كه موجب كفر مي

اين همان چيزي . 4شد كرد سپس توبه او پذيرفته مي بايست به كفر خود اعتراف مي آنان مي
خواستند آنان از علي خواستند كه به كفر خود اعتراف كند سپس  �عليبود كه آنان از 

و اعتقاد  دانستند توبه كند، اينكه خوارج، علي و مهاجرين و انصار همراه او را خطاكار مي
تر و در ارائه رأي و نظر سزاوارترند، به خداوند قسم اين عين  داشتند كه خودشان از آنان عالم

 .5جهل و گمراهي است

                                           
  ).١/٩٣(فتح الباری ، کتاب اميان،  خباری -١
  ).١١٤(ص ، حممد عبد احلکيم، ظاهرة الغلولفی الدين -٢
  ).١٨٣، ٢/١٨٤(االعتصام  -٣
  ).٩٣(تلبيس ابليس ص ، )١١٨، ٨/١١٩(ألبانی در ارواء الغليل ، )٣١٢، ١٥/٣١٣(مصنف ابن ابی شيبة  -٤
  ).١٨٦(سعودی ص ، اخلوارج -٥
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و زن  ساز جمله جهالتهاي ناشايست و كريه آنان اين بود كه وقتي عبداهللا بن خباب
ند سپس نظر او را درباره باردار همراه او را يافتند، درباره اموري او را مورد سوال قرار داد

آنان به خوبي تمجيد كرد، بنابراين آنان بر او  يجويا شدند و او از هر دوبعثمان و علي
خشم گرفتند و او را تهديد به بدترين نوع قتل كردند و او را به قتل رساندند و شكم آن زن 

ان آن را يكي از آن، گذرد يك خوك اهل ذمه از كنار آنان مي هنگاميكه.1را شكافتند
كند كه خود را از كشتن آن بري و بي حساب كند و در پي صاحب  كشد و سعي مي مي

آيا در نزد ، چه جاي تعجب دارد. كند و او را به خاطر آن خوك راضي مي گشتهخوك 
اما . 2كسي كه ادعاي اسالم داشته باشد حرمت خوكها بيشتر از حرمت خون مسلمانان است

  3.هوس و شيطان در قلب آنان قرار داده استآن عبادت جاهالن است كه 
خوارج از آن جايي كه مخالفان خود را تكفير كردند، خون آنان را : گويد ابن حجر مي 

نبايد عهدي كه با آنان دارند، نقض كنند و : مباح دانستند اما اهل ذمه را رها كردند و گفتند
اينها   همه، مسلمانان مشغول شدند اين ترتيب جنگ با مشركان را رها كردند و به جنگ با به

يك  از آثار عبادت جاهالن است كساني كه سينه و قلب شان به نور علم گشايش نيافته و به
و  صاهللا  اند و در مورد آنان همين بس كه در مقابل رسول ريسمان مطمئن از آن چنگ نزده

  4.كنيم را طلب مي از خداوند سالمت. امر او سر برتافتند و ظلم را به او نسبت دادند
آنان ناداناني بودند كه به دليل جهلشان از سنت و جماعت : گويد ابن تيميه درباره آنان مي

شود كه جهل يكي از صفات آن طايفه از طوايف منتسب  اين ترتيب روشن مي به 5.جدا شدند
به اسالم بود و جهل يك مرض سختي است كه صاحب خود را از جايي كه احساس 

قرار ) شر(و بلكه او قصد خير دارد اما جهل او را در ضد آن . گرداند ، هالك ميكنند نمي
   6.دهد مي

  
  

                                           
  ).۹۳(ص ، تلبيس ابليس -١
  ). ۱۲/۲۸۵(فتح الباری  -٢
  .سعودی، اخلوارج -٣
  ).۱۲/۳۰۱(فتح الباری  -٤
  ).۳/۴۶۴(منهاج السنة  -٥
  ).۱۸۸(سعودی ص ، خوارج، )۵۴(حممد حکيم ترمذی ص ، نوادر االصول -٦
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  ايجاد تفرقه در اطاعت -3
بزرگان هدايت و به اينكه  شان در اعتقادآنان به دليل گمراهي: گويد مي :ابن تيميه

يها و ساير برداشت رافض همانند، جماعت مسلمانان، از عدالت خارج شدند و گمراه گشتند
 كه اين عمل و با اين برداشت، از سنت خارج شدند عمل نموده وهايي همچون آنان  فرقه

اين گونه  و به 1كردند را نزد خود بر كفر مترتب  احكامي ،يدآ كفر به حساب ميوظلم است 
، نگرش اين. در اطاعت ايجاد تفرقه كردند و براي بر هم زدن اتحاد مسلمانان تالش نمودند

كند وقتي كه از او دور شدند و در سخت  ع آنان را در مورد اميرالمؤمنين علي روشن ميموض
اين صفت در طول تاريخ ، 2ترين مواضع با او مخالفت كردند و از فرمان او سرپيچي كردند

كرد با  هر كسي را كه در موردي با آنان مخالفت مي وهميشه از ويژگيهاي آنان بوده است 
، كردند به طوري كه آنان خودشان به چندين فرقه تبديل شدند مي او عداوت و دشمني

اين دليل در ميان آنان دشمنيها، اختالفات و ناماليمات   كردند و به همديگر را تكفير مي
 .3بسياري صورت گرفت

  تكفير به دليل ارتكاب به گناهان و حالل دانستن خون و اموال مسلمانان -4
كه خوارج و اهل بدعت داشتند اين بود كه آنان  تفاوت دومي شاخصه و: گويد ابن تيميه مي

كردند و بر اساس تكفير ناشي از گناهان، خون مسلمانان و اموالشان  به دليل گناهان تكفير مي
سرزمين جنگ است و   كردند و اين اعتقاد را دارند كه سرزمينهاي اسالمي را حالل مي

اين اصل ... رافضيها نيز اين نظر را دارند جمهور. سرزمينهاي آنان سرزمين ايمان است
ثابت  بودن آنها و اجماع گذشتگان بدعت صاهللا  بدعتهايي است كه با نص سنت رسول

خوارج با افكار و آراء . 4دانند آنان گذشت را گناه و گناه را موجب كفر مي. شده است
و آنها را جز دين  خاص خود متمايز هستند و بر اساس آنها از جماعت مسلمانان جدا شدند

پذيرد و هر كس در اين مورد با آنان مخالفت كند به  دانستند كه خداوند جز آن را نمي

                                           
  ).۲۸/۴۹۷(الفتاوی  -١
  ).۱۹۱(ص ، سعودی، اخلوارج -٢
  ).١٩٢(ص ، مهان منبع -٣
  ).١٩/٧٣(الفتاوی -٤
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گمان آنان از دين خارج شده و بايد از آن اظهار برائت كند و حتي آناني كه در اين مورد 
 . 1دانند كنند قتل مخالفان خود را واجب دانسته و خون شان را حالل مي غلو مي
اين بهانه  را بدون دليل به قتل رساندند فقط به سين رو بود كه آنان عبداهللا بن خباباز ا

آنان اقدام به كشتن زنان و : گويد ابن كثير مي. 2كه او در نظر و رأي آنان با آنها موافق نبود
دادند كه كسي  شكافتند و كارهايي انجام مي نمودند و شكم زنان باردار را مي كودكان مي

بدعت اول نيز مانند بدعت : گويد ابن تيميه مي. 3آنان چنين كارهايي را انجام نداده بود غير از
خوارج و فقط به دليل فهم و برداشت نادرست از قرآن بود و آنان قصد مخالفت با قرآن 

كردند  كرد و گمان مي نداشتند اما چيزي از قرآن برداشت كردند كه بر آن داللت نمي
شوند، بايد تكفير شوند چون مؤمن همان نيكوكار پرهيزكار است  ه ميكساني كه مرتكب گنا

. شود هر كس نيكوكار و پرهيزكار نباشد، كافر است و در آتش جهنم جاودانه مي: و گفتند
عثمان و علي و هر كه آن دو را دوست بدارد مؤمن نيستند چون آنان به چيزي : سپس گفتند

  .ست، حكم كردندغير از آن چه كه خداوند نازل كرده ا
  :بدعت آنان دو مقدمه داشت 

  .هر كس در عمل و يا در اظهار نظري اشتباه با قرآن مخالفت كند، كافر است: اول
بنابراين بايد . و كساني كه با آن دو بودند، اين حالت را داشتند بعثمان و علي: دوم

ين بدعتي بود كه در اسالم از تكفير مؤمنان به دليل گناهان و خطاهايشان پرهيز كرد و اين اول
. به وجود آمد و اهل آن، مسلمانان را تكفير كردند و خون و اموال آنان را حالل شمردند

 در مذمت آنان و دستور به جنگ با آنان به ثبت رسيده صاحاديث صحيحي از پيامبر
  . 4ستا 

 صنسبتهاي ناروا به پيامبر -5

، كه نسبت دادن آنها در حق صد پيامبرجايز دانستن مواردي همچون جور و ستم در مور
اند كه  جايز دانسته صاهللا  خوارج بر خود رسول: گويد ابن تيميه مي، جايز نيست صپيامبر

او را واجب  و در اين صورت اطاعت و پيروي از. او ستم كند و در سنت خود گمراه گردد

                                           
  ).٣/٦٢(منهاج السنة  -١
  ).١٩١(ص ، سعودی، اخلوارج).٥٧(ص ، بغدادی، الفرق بني الِفَرق-٢
  ).۳/۲۹۴(و النهاية البداية  -٣
  ).٣٠، ١٣/٣١(الفتاوی  -٤
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دانند و در  است صادق مي آنان فقط او را درباره آن چه كه از قرآن به او رسيده. دانند نمي
دانند و  مورد شرع و سنت كه به زعم خودشان با ظاهر قرآن مخالفت دارد، او را صادق نمي

كنند كه اگر  كنند، روايت مي اغلب اهل بدعتها و خوارج كه بر اين اساس از آنان تبعيت مي
نان با هر دليلي آ... كنند چيزي را برخالف گفته آنان بگويد از او تبعيت نمي صاهللا  رسول

كردند و گاهي  پذيرفتند و يا آن را تأويل مي كردند يا آن روايت را نمي از خودشان دفاع مي
گرفتند، آنان پيرو حقيقت سنتي كه  گرفتند و گاهي به متن آن ايراد مي به سند آن ايراد مي

نيز اين نظر را آورد، نبودند و به آن اطمينان نداشتند و بلكه در مورد حقيقت قرآن  صپيامبر
  .1داشتند

  ديگران توهين و گمراه خواندن -6
از بارزترين صفات خوارج توهين به بزرگان و امامان هدايت و گمراه خواندن آنان و حكم 

در برابر  هاين صفت در موضع ذوالخويصر. دادن به خروج آنان از عدالت و راه درست است
اهللا عادل  اي رسول: گفت هذوالخويصر گردد وقتي كه روشن و آشكار مي صپيامبر هدايت

 صاهللا  دانست و در مورد رسول صاهللا  ذوالخويصره خودش را پرهيزكارتر از رسول 2باش
اين صفت در طول تاريخ همواره . حكم به ستم و خروج از عدالت در تقسيم كردن نمود

ين تأثير را باآنان بود و به دليل احكام و كارهايي كه بر اساس آن صورت گرفتند، بدتر
 3.داشت

  بدگماني -7
به  صنادان درباره رسول هدايت ي هاين صفت ديگر خوارج است كه در حكم ذوالخويصر

به خدا قسم در اين تقسيم كردن عدالت : شود وقتي كه گفت عدم اخالص او نمايان مي
 اهللا ذو الخويصرة وقتي كه ديد رسول. 4رعايت نشد و درآن رضاي خدا در نظر گرفته نشد

با ظن  صاين رفتار پيامبر به بزرگان ثروتمند عطا نمود و به فقرا چيزي عطا نكرد، به ص

                                           
  ).۱۹/۷۳(الفتاوی  -١
  ).۱۲/۲۹۰(فتح الباری ، کتاب استتابة املرتدين،  خباری -٢
  ).١٠٦(ص ، ظاهرة الغلوفی الدين -٣
  ).١٢/٢٩٠(، فتح الباری، کتاب استتابة املرتدين،  خباری -٤
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اين  ها براي اين كار زياد هستند اما اگر انجام دهنده اين كار عجيبي است و انگيزه. نگريست
باشد، همين كافي است كه انسان حسن ظن داشته باشد، اما  صكار رسول هدايت

j "7*k�v# نپذيرفت و به دليل مرض رواني كه داشت بد گمان شد و كوشيد  اين را
اين دليل ابليس به او خنديد و او را  به. اين بيماري خود را با پوشش عدالت مخفي كند كه

بنابراين بهتر است انسان مراقب نفس خود باشد و . انداخت فريب داد و در دامهاي خودش
نمايد و از هواي نفس خود بر حذر باشد و نسبت در انگيزه و علل رفتار و اهداف خود دقت 

هاي ابليس آگاه و بيدار باشد، چون او در بسياري از موارد عمل زشت را با پوششي  به حيله
كند و  پوشاند و يك رفتار ناشايست را به نام اصول حق براي انسان توجيه مي زيبا و براق مي

ها و  كند و او را از حيله كمك مييكي از چيزهايي كه انسان را در مراقبت نفس خود 
اي علم و يا فهم داشت در  ، ذرههدهد، علم است و اگر ذوالخويصر دامهاي شيطان نجات مي

  .1شد اين دام گرفتار نمي

  خشونت عليه مسلمانان -8
خوارج به خشونت و تندي مشهور بودند و آنان در برخورد با مسلمانان بسيار سر سخت و 

آبرو و حيثيت ، مال، آنان به حد فجيعي رسيد به طوري كه خون خشن بودند و سر سختي
رساندند  كردند و به قتل مي دانستند و آنان را دچار ترس و وحشت مي حالل مي را مسلمانان

پرستان و ساير دشمنان را رها كرده و به حال خودشان گذاشته و  اما دشمنان اسالم، بت
از اقدامات خوارج را در اين مورد به ثبت رسانده تاريخ صفحات سياهي ، كردند اذيتشان نمي

ايم بنابراين برخورد خوارج  داستان عبداهللا بن خباب و كشته شدن او را فراموش نكرده 2است
با مسلمانان همراه با خشونت، تندي و سر سختي بود و در برخورد با كافران نرم، ماليم و با 

كند و به سر سختي عليه كفار  توصيف ميشارع شريعت آن را آسان و سهل . 3گذشت بودند
خداوند . 4كند و خوارج عكس اين عمل كردند و ماليمت و مهرباني با مؤمنان تشويق مي

  : فرمايد متعال مي
�m�}LK�J��I�H�G�F�E�DC�B�Al ٢٩: الفتح   

                                           
  ).١١١(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -١
  ).١١٠(ص ، مهان منبع -٢
  ).١١١(ص ، مهان منبع -٣
  ).١٢/٣٠١(فتح الباری  -٤
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پيامبر خداست و كساني كه با اويند بر كافران سختگير و با همديگر  صمحمد«
 .»مهربانند

  :فرمايد مي همچنين
�m�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l

�µ� �́©¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}l ٥٤: املائدة   
ايد هر كس از شما از دين خود برگردد، به زودي خدا  ايمان آورده اي كساني كه«

دارند، اينان با  دارد و آنان نيز او را دوست مي آورد كه آنان را دوست مي گروهي ديگر را مي
كنند و از سرزنش هيچ مالمتگري  در راه خدا جهاد مي. فروتن و بر كافران سرافرازند مؤمنان

  .»ترسند نمي
خوارج به عكس اين آيات عمل كردند و مسلمانان را ترساندند و دچار رعب و وحشت 

  .و اينها برخي صفاتي هستند كه خوارج به آنها مشهور شدند 1كردند

  دي خوارجبرخي از آراء و نظرات اعتقا :هشتم
با مرور زمان آراء و نظرات اعتقادي مخصوص خوارج جا افتادند و در اين آراء با كتاب خدا 

  : به مخالفت پرداختند و برخي از اثرات انحرافي اين آراء، عبارتند از صاهللا  و سنت رسول

  تكفير كسي كه مرتكب گناه كبيره شود -1
به ماندگاري او در آتش . كنند فير ميشود، تك خوارج كسي را كه مرتكب گناه كبيره مي

 :كنند آنان براي اين اعتقاد خود به چندين دليل استدالل مي. دهند جهنم حكم مي
  :فرمايد كنند كه مي اين فرموده خداوند متعال استدالل مي  به
m�w� v� ut�s�r�q�p�o�n�m�l�k

�y�xl ٨١: البقرة   
ميان گيرد، پس چنين كساني اهل آري كسي كه بدي به دست آورد و گناهش او را در «

  .»آتشند و در آن ماندگار خواهند بود 

                                           
  ).١١١(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -١
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: گويند كنند و مي اين آيه استدالل مي آنان به ماندگار بودن اهل گناه در آتش جهنم به
. 1ميرد، براي او هيچ اميدي به رحمت خداوند وجود ندارد گناه كاري كه با گناه خود مي

كند و با وجود آن هيچ نيكي قابل قبول براي  ن را احاطه ميكنند كه گناه انسا آنان گمان مي
برد اما واقعيت عكس آن چيزي است كه آنان به آن  ماند حتي ايمان او را نيز مي او باقي نمي

گيرد  گويند گناه انسان، او را در بر مي كند كه مي اعتقادشان را رد مي  اعتقاد دارند و اين آيه
اما هيچ گناهي كه انسان را فرا بگيرد و اعمال او را باطل . كند يو او را در جهنم ماندگار م

. كند و به سبب آن انسان در آتش جهنم ماندگار شود، جز كفر و شرك به خدا وجود ندارد
كند آنان به خدا شرك ورزيده  يهود نازل شده است، اين مطلب را تائيد مي  اي كه درباره آيه

كند، اين  چنين چيز ديگري كه زعم و گمان آنان را باطل ميهم. بودند و از راه او بازگشتند
است كه خداوند پاك و منزه توضيح داده است كه به محض به دست آوردن بدي موجب 

شود آن  كه گفته مي، شود بلكه بايد آن گناه و بدي او را در بر بگيرد ماندگاري در آتش نمي
است و همچنين معني اين آيه از او روايت شده  سعباس از ابنسخن اين . گناه شرك است

هر كس كه آن قدر كفر بورزد تا كفرش او را در بر بگيرد، : گويد روايت شده است و مي
شود و بر اساس آن چه كه در سنت به تواتر به ثبت رسيده است  هيچ نيكي از او پذيرفته نمي

. 2ي بهتر استشوند، اين برداشت و معن كه گناه كاران موحدين از آتش جهنم خارج مي
، »هر كس كه بدي به دست آورد » « �n�m�l« : فرمايد سپس اين كه خداوند مي

شيخ . شود كلمه سيئة در اين آيه به صورت نكره آمده و شامل همه نوع گناه و بدي مي
، شرك است چون خداوند متعال هدر اين آيه منظور از سيئ: گويد مي :عبدالرحمن سعدي

، يعني گناه عامل خود »و گناهش او را در ميان گيرد» «�q�p�o«: فرمايد مي
تواند  اين نوع گناه جز شرك نمي. رادر ميان بگيرد و هيچ را ه نفوذي را براي او باقي نگذارد

اهل ) مشركان(گيرد، و آنان  باشد و هر كس ايمان داشته باشد، گناهش او را در ميان نمي
اين آيه استدالل  براي تكفير صاحب گناه بهخوارج » آتشند و در آن ماندگار خواهند بود

كنند و همان گونه كه ديديد اين آيه عليه آنان است و اين آشكارا بر شرك داللت  مي
يك آيه و يا حديث صحيح براي قول باطل خود  كند و اينگونه است كه هر اهل باطلي به مي

                                           
  ).۱/۱۳۳(علی معمر ، االباضّية فی موکب التاريخ -١
  ).١/١٠٥(شوکانی ، فتح القدير -٢
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ساير . 1د عليه خودشان استكنن كنند و به ناچار هر آن چه كه به آن استدالل مي استدالل مي
 .اند داليل آنان كه علماي اهل سنت و جماعت به هر يك از آنان در جاي خود پاسخ گفته

توان پاسخ به ادعاي خوارج در مورد تكفير صاحب گناه كبيره را به اجمال از چندين  مي
  :وجه ارائه كرد 

م كسي است كه مرتكب شونده به گناه كبيره اگر كافر شود حكمش مانند حك - الف
اهللا  و حكم مرتد اين است كه بايد كشته شود چون رسول: شود بعد از ايمان آوردن، كافر مي

خون : فرمايد ، و همچنين مي2»هر كس را كه دينش را تغيير داد، به قتل برسانيد«: فرمود ص
يك فرد مسلماني كه شهادت بدهد كه هيچ معبودي جز خدا نيست و محمد رسول خداست، 

قصاص نفس در برابر نفس، زناكار همسردار و : شود با يكي از اين سه راه حالل نميجز 
اين دو حديث و ساير داليل . 3كسي كه دين خود را ترك كند و از جماعت جدا شود

رسانند كه هر كس بعد از ايمان آوردنش كافر شود  درباره حكم مرتد، اين معنا را مي
ت داللت بر اين امر دارند كه زناكار، دزد و دشنام اما نصوص كتاب و سن. حكمش قتل است

همان گونه كه خداوند متعال . شود رسند، بلكه بر آنان حد جاري مي دهنده، به قتل نمي
  : فرمايد مي

m� �̂]�� �\�[�Z�Y�X�W�V�U�T� SR�Q�P�O� �N�M�L�K
�g�f�e�d�c�b�a �̀_l ٢: النور   

بزنيد و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان هر زن زناكار و هر مرد زناكاري را صد تازيانه «
داريد در دين خدا نسبت به آن دو دلسوزي نكنيد و بايد گروهي از مؤمنان در كيفر آن دو 

  .»حضور يابند
  :فرمايد همچنين خداوند درباره حكم سارق مي

m�]�\�[�Z�YX�W�V���U�T�S�R�Q�P�Ol 
اند، دستشان را به عنوان كيفري از جانب  مرد و زن دزد را به سزاي آن چه كرده« ٣٨: املائدة

  .»خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است

                                           
  ).۱/۱۰۳(تفسري السعدی  -١
  ).٦/١٤٩(فتح الباری ، کتاب اجلهاد،  البخاری -٢
  ).۱۲/۲۰۱(فتح الباری ، ياتکتاب الد،  البخاری -٣
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روايت شده است كه مردي در دوره  سر از عمربن خطابادرباره حكم شراب خو
به  صخنداند و پيامبر را مي صاهللا عبداهللا نام داشت لقبش حمار بود و رسول صپيامبر

دستور داد كه او را  صزي او را آوردند و پيامبررو. خاطر شراب خواري به او تازيانه زد
خداوندا او را لعنت كن او چه فراوان شراب : تازيانه بزنند، يك نفر از حاضران گفت

دانم مگر اين  او را لعن نكنيد به خدا قسم من چيزي از او نمي«: فرمود صپيامبر. خورد مي
دهد شارب خمر را تازيانه  دستور مي صپيامبر. 1».كه او خدا و رسولش را دوست دارد

را به قتل نرسانند و حتي از لعن كردن او نيز نهي كرد و براي اين مرد شهادت داد  بزنند اما او
دارد با وجود اين كه او بارها اقدام به شراب خواري  كه او خدا و رسولش را دوست مي

ان با مسلمانان را نداد، اما براي او و دزد و زناكار حكم به تكفير و قطع رابطه آن. كرده بود
صحابه و . 2گفت، عليه برادرتان، ياران شيطان نباشيد نمود و مي براي آنان طلب استغفار مي

همچنين اگر . تابعين نيز بر اين امر اجماع نظر دارند مگر افراد نادر كه سخنشان اعتباري ندارد
تواند از يك  نميصاحب گناه كبيره كافر شود بايد از همسر خود جدا شود و همچنين 

صاحب گناه كبيره را از  صبرد، اما پيامبر مسلمان ارث ببرد و مسلمان هم از او ارث نمي
همسرش جدا نكرد و او را از ميراث متعلق به خود محروم نكرد و صحابه و تابعين نيز چنين 

  .3شود شود كه صاحب گناه كبيره كافر نمي كردند بنابراين به طور يقين ثابت مي
ند، مؤمن ا هداوند متعال، صاحبان گناهان كبيره را با وجود اين كه مرتكب گناه شدخ: ب

  : فرمايد نامد و مي مي
m�w�v�u�t��s�r�q�po�n�m�l�k�j�i

�«�ª�©�¨�§�¦¥�¤�£�¢�¡���~}�|��{�z�y��x
�¹� �̧¶�µ� �́³²�±�°�� �̄®�¬l ١٠ – ٩: احلجرات  

دو را اصالح دهيد و اگر باز يكي از آن و اگر دو طايفه از مومنان با هم بجنگند ميان آن «
كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر  دو بر ديگري تعدي كرد، با آنكه تعدي مي

بازگشت ميان آنها دادگرانه سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار 
  » .گيريد

                                           
  ).١٢/٧٥(فتح الباری ، کتاب احلدود،  خباری -١
  ).٧/٦٧١(جمموع الفتاوی  -٢
  ).١١٦، ١١٧(سعودی ص ، اخلوارج -٣
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در عين حال بايد با آنان جنگيد و گويد  نامد ولي مي اهل كبيره را مؤمن مي :ابن كثير
مرتكب گناه از دين : گويند نمايند و مي امام بخاري و ديگران به همين ديدگاه استدالل مي

شود اگرچه گناهش بزرگ هم باشد، پس آنگونه نيست كه خوارج و پيروانشان  خارج نمي
  :فرمايد باشد كه مي مي اين آيه نيز همانند آيه فوق 1.پندارند اعم از معتزله و امثال آنان مي

�m�i�hg�f�e�d�c�b�a`�_�~�}�|�{�z�y
�{� zy�x�w�v�u� ts�r�q�p�o�n�m�l�k�j

�£�¢�¡���~�}�|l ١٧٨: البقرة  
قصاص ) قانون مساوات و دادگري(درباره كشتگان، ! ايد اي كساني كه ايمان آورده

آزاد در برابر ): و بايد در آن كسي را به گناه ديگري نگرفت، بلكه(برشما فرض شده است 
از ناحيه برادر ) از جنايتش(پس اگر كسي . آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن است

بها كشنده را بخشيد، و يا حكم قصاص  و يكي از صاحبان خون(خود، گذشتي شد ) ديني(
سختگيري و (بايد نيك رفتاري شود و ) بها گرديد، از سوي عفو كننده تبديل به خون

و در (با نيكي انجام گيرد ) ديه(پرداخت ) فتاري نشود، و از سوي قاتل نيز به ولي مقتولبدر
تخفيف ) گذشت از قاتل و اكتفاء به ديه مناسب(اين ). انگاري نباشد آن كم و كاست و سهل

گذشت و خوشنودي از (پس اگر كسي بعد از آن . و رحمتي است از سوي پروردگارتان
   . او را عذاب دردناكي خواهد بود) قاتل انتقام بگيردو از (تجاوز كند ) ديه

خداوند عزيز و بزرگوار ابتدا اهل ايمان را كه در ميان شان قاتل يا : گويد مي :ابن حزم
كند كه  دهد و خداوند متعال به صراحت بيان مي مقتول وجود دارد، مورد خطاب قرار مي

، بنابراين به »�¬�®�¯«: رمايدف مي. قاتل قتل عمد و ولي دم مقتول برادر هستند
درستي قاتل قتل عمد بر اساس نص قرآن مؤمن است و خداوند براي او به برادري ديني و 

  2.دهد و براي كافر يا مؤمنان چنين برادري نيست ايماني حكم مي
اينها برخي از ادله اهل سنت در جواب به خوارج و نظرشان درباره گناه كبيره هستند و 

اند كه برخي از  در نزد علماي اهل سنت ثابت شده و در كتابهايشان قيد كردهاين اعتقاد 
 : رسانم سخنانشان را به اطالع شما مي

                                           
 ).٤/٢١١(تفسري ابن کثري -١
  ).۳/۲۳۵(الفصل فی امللل و النحل و األهواء و النحل  -٢
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  نظر آنان درباره امامت -2
مردم به ناچار بايد حكومت داشته باشند چه عادل و نيكو كار : گويد مي �علياميرالمؤمنين 

دانيم، اما اين حكومت فاجر، ديگر  كوكار را ميحكومت ني: به او گفتند. باشد و يا فاجر باشد
تا به وسيله آن راهها امن، حدها جاري و با دشمن جهاد شود و غنائم تقسيم : چيست؟ گفت

واجب است چون اگر بدون امام باشند، همگي  بنابراين حكم امامت بر امت اسالمي 1.گردد
  :فرمايد گناه كارند چون خداوند متعال مي

�m�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�å�ÑÐl ٥٩: النساء   
ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را نيز  ايمان آورده اي كساني كه«

 .»اطاعت كنيد
اين آيه عام و  -داند  خداوند بهتر مي -در ظاهر امر : گويد اين آيه مي ابن كثير درباره

  وجه استدالل از اين آيهو  اين معني راجح است. 2شود مربوط به همه اولياي امر و علما مي

اطاعت از اولياي امر مسلمانان كه همان امامان هستند، را  ،اين است كه خداوند پاك و منزه
امر به اطاعت بر وجوب نصب ولي امر داللت دارد چون . بر آنان واجب گردانيده است

كسي كه كند و اطاعت از  خداوند متعال به اطاعت از كسي كه وجود نداشته باشد، امر نمي
ايجاد  بنابراين امر به اطاعت از او، امر به. كند وجودش اختياري و مطلوب باشد، را واجب نمي

ايجاد امام براي مسلمانان بر آنان واجب   كند و داللت بر اين امر دارد كه او را اقتضا مي
ه هر كس بميرد در حالي كه بيعتي بر گردن او نباشد، ب«: فرمايد مي صاهللا رسول. 3است

كند چون وقتي  يعني بيعت با امام بر وجوب نصب امام داللت مي. 4»مرگ جاهلي مرده است
كه بيعت بر گردن مسلمان واجب شده باشد و بيعت هم جز براي امام نيست، بنابراين امام نيز 

از . و همچنين بزرگان بعد از آنان بر وجوب امامت اجماع نظر دارند شواجب است و صحابه
كند، آن دسته از احكام واجبي است كه  مي ديگري كه وجوب امامت را حتميجمله موارد 

شريعت آنها را آورده است و جز امام كسي مسوول آنها نيست و اين احكام بدون وجود امام 
همچون جهاد، حج، اجراي حدود و ساير موارد كه جز با قدرت و  احكامي. 5درست نيست

                                           
  ).١/١٤٦(منهاج الستة  -١
  ).٢/٣٠٣(تفسري ابن کثري  -٢
  ).۴۷(دميجی ص ، االمامة العظمی -٣
  ).۳/۱۴۷۸(کتاب اإلمامة ،  مسلم -٤
  ).٢٧٢(ص ، بغدادی، اصول الدين -٥
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رده است كه از جمله حقوق امام، گوش دادن شريعت روشن ك. 1شوند حكومت عملي نمي
هر كس : فرمايد مي صاهللا رسول. به او و اطاعت از او در غير از معصيت خداوند متعال است

از من اطاعت كند، از خدا اطاعت كرده است و هر كس از من نافرماني كند از خدا نافرماني 
طاعت كرده است و هر كس از كرده است و هر كس از امير و فرمانروا اطاعت كند از من ا

  شريعت اطاعت از امام را تا زماني كه به. 2امير سرپيچي كند از من سرپيچي كرده است
معصيت دستور ندهد، واجب كرده است و اگر به معصيت خدا دستور داد، اطاعت از او در 

به او آن مورد و كمك به او جايز نيست و بايد در اطاعت از خدا تا جايي كه امكان دارد 
بنابراين موضع مسلمان،  3به اطاعت از خدا كمك نمايد كه كمك شود و از او خواسته شود

در حديث صحيحي كه از ابن رقيه  صنصيحت براي اولياي امر مسلمانان است چون پيامبر
اين را سه بار » دين نصيحت است«: فرمايد روايت شده است مي ستميم بن اوس داري

، براي كتاب او و اوندبراي خد«: اهللا؟ فرمود چه كسي اي رسول نصيحت براي: گفتيم. گفت
  . 4»رسول او و براي امامان مسلمانان و عامه آنان

نصيحت امامان مسلمانان در واقع كمك به آنان در آنچه كه : گويد مي :ابن حجر
مسوؤل انجام آن هستند و همچنين آگاه كردن آنان در صورت غفلت و پوشش دادن 

ن در صورت لغزش و ايجاد وحدت درباره آنان و بازگرداندن قلبهاي رميده به كجيهاي آنا
بزرگترين نصيحت به آنان دور كردن آنان از ظلم با آنچه كه بهتر است، . سوي آنان است

باشد، از جمله امامان مسلمانان، امامان اجتهاد هستند و نصيحت به آنان با نشر علوم و  مي
   5.شود ان و ايجاد حسن ظن نسبت به آنان عملي ميكرامتها و بزرگواريهاي آن

خوارج با اين اصل راهنما مخالفت كردند و به دليل كوچكترين داليل بر امامان مسلمانان 
آنان اين كار را با اميرالمؤمنين علي كه خدا از او راضي باشد و او را خشنود . خروج كردند

را بستند، حقوق را تضييع نمودند و چنان را ريختند، راهها  گرداند، انجام دادند، خونها
از  هااين. مسلمانان را تضعيف كردند كه دشمنان به آنان هجوم آوردند و به آنان ضربه زدند

                                           
  ).١٢(ابن تيمية ص ، السياسة الشرعية -١
  ).٦/١١٦(فتح الباری ، کتاب اجلهاد،  خباری -٢
  ).١/١٤٧(منهاج السنة  -٣
  ).٢/٣٧(شرح النووی ، کتاب اإلميان،  مسلم -٤
  ).۱/۱۳۸(ری فتح البا -٥
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همچنين خوارج با شرط قريشي . بود �عليجمله زيان و ضررهاي خروج عليه اميرالمؤمنين 
اين امر : ردند و گفتندبودن امام كه جمهور مسلمانان بر آن اجماع داشتند، مخالفت ك

اختصاص به قريش ندارد و آنان هيچ مزيتي نسبت به ديگران ندارند بلكه هر كس كه شايسته 
  1.امامت باشد، بدون در نظر گرفتن نسبت او، جايز است امامت را به عهده بگيرد

  : ندا هباره براي عقيده و مذهب خود اين استداللها را آورد آنان در اين
شود  شرط قريشي بودن براي امامت عاقالنه نيست چون عقل مانع از اين نمي: گفتند: الف

  .كه اگر كسي براي اين امردر ميان غير از آنان وجود داشته باشد و از آنان بهتر باشد
خداوند نبوت را در يك قوم خاص قرار نداد، پس چگونه امامت را اين گونه قرار : ب

  دهد؟ مي
  :فرمايد كند چون خداوند متعال مي ميقرآن بر اين امر داللت ن: ج

�m�{�vu�t�s�r�ql ١٣: احلجرات   
  »ترين شما نزد خدا، با تقواترين شماست  همانا گرامي« 
جز  هيچ عربي بر هيچ عجمي: استدالل كردند كه فرمود صاهللا  اين قول رسول آنان به: د

   2به واسطه تقوا برتري ندارد
اگر يك بنده حبشي دماغ « : تدالل كردند كه فرموداس صاهللا  اين قول رسول  به:  هـ

كه كتاب خدا را در بين شما پياده كند، از او بشنويد و از او  بريده بر شما اميري كرد مادامي
  .3»اطاعت كنيد 

كردند  انصار شرط قريشي بودن را تائيد نكردند چون اگر آن شرط را تائيد مي: و
  .4دادند و مهاجرين به واسطه آن به آنان پاسخ مي شدند خواستار امامت براي خودشان نمي

افرادي از غير قريش را براي اميري امتها، واليتها و امارتهاي بزرگ  صاهللا رسول: ز
برگزيد و هر آنچه كه جايز باشد، براي فرعهاي آن نيز جايز است و هر آن چه كه ممنوع 

  .5باشد براي فرعهاي آن نيز ممنوع است

                                           
  ).١/٢٠٤(مقاالت االسالميني ، )٤/٨٩(الفصل  -١
  ).٥/٤٤١(مسند امحد  -٢
  ).١٢/٢٢٧(شرح نووی ، مسلم -٣
  ).۱۵۵(ص ، سعودی، اخلوارج -٤
  ).۱۵۵(ص ، مهان منبع -٥
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  : به خوارج پاسخ
استدالل آنان به عقل مردود است چون با وجود اثبات از طريق نص و اجماع، به : الف

  .شود عقل استدالل نمي
گويند خداوند نبوت را در ميان يك قوم خاص قرار نداد، اين هم  اما اين كه مي: ب

گزيند و  استدالل درستي نيست چون خداوند براي نبوت و رسالت شايسته ترين مردم را برمي
توانند به طور قطع بگويند كه فالني از فالني شايسته تر است و انتخاب مخلوق با  م نميمرد

است و آن  ت، اما مزيت قريش نسبت به ديگزان از جنبه عموميسيانتخاب خالق قابل مقايسه ن
  .به دليل جايگاه ديني و اجتماعي آنان در دلهاي مردم است

  :فرمايد ال ميكنند كه خداوند متع اين كه استدالل مي: ج
  �m�{�vu�t�s�r�ql ١٣: احلجرات   
اين مورد   به» جز به تقوا برتري ندارد هيچ عربي بر هيچ عجمي«: فرمايد مي صو پيامبر 

  :شود از دو جنبه جواب داده مي
بدون شك اگر . منظور از اين آيه و اين حديث، برتري طلبي ميان عموم مردم است: د

تر و در نزد  تقوي بر ديگري برتر بداند، او از آن فرد گرامي كسي خود را به واسطه زيادي
هدف آيه و حديث مذكور . خداوند بهتر و برتر است و اين بدون توجه به امر امامت است

  .ست چون داللت هر يك از آنها عام استا گونهاين
بدون شك هر كس بيش از ديگران، عدالت، تقوي و شايستگي : از جنبه امامت اما: ـ ه

داشته باشد و ساير شرايط امامت نيز در او وجود داشته باشد، او شايسته تر است اما فراموش 
  .نكنيم كه قريشي بودن يك شرط است و هيچ تعارضي بين اين شرطها وجود ندارد

گويند بايد از امير اطاعت و فرمانبرداري شود، حتي اگر يك برده حبشي  اين كه مي: و
شكالي وجود ندارد و در اين مورد چندين روايت وجود دارد از باشد، در اين مورد هيچ ا

نوعي (حتي اگر يك بنده حبشي با سري همچون مويز«: فرمود صاين كه پيامبر جمله
واين در نزد اهل سنت . و اين منعي براي شرط قريشي بودن امام ندارد 1»باشد )كشمش

  :برگرفته از اين سه امر است
  .امام قريشي به عنوان امير انتخاب شود و او امام اعظم نيستاين كه بنده بايد از جانب 

                                           
  ).١٢/١٢١(فتح الباری ، کتاب االحکام،  خباری -١
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بنده حبشي به عنوان مثال ذكر شده است اگر چه چنين چيزي اتفاق : گفته شده است
حتي اگر جاي : درباره كساني كه مسجدي ساختند فرمود صهمان طور كه پيامبر. هنيفتاد

ي تخم گذاري مرغ سنگخوار و جا. 1مرغ سنگخوار باشد ،مسجد همچون جاي تخم گذاري
  .2تواند مسجد باشد نمي

وجوب اطاعت و فرمانبرداري از برده حبشي كه امير است، به جهت مبالغه ذكر شده 
 . 3است و يا به اعتبار آنچه كه قبل از بندگي بوده است

اما اين كه اعتقاد دارند كه انصار بر حق بودن قريش را در خالفت تائيد نكردند، اين : ز
اين امر اذعان كردند و براي بر حق بودن  رست است بلكه درست اين است كه آنان بهناد

انصار در سقيفه بني : گويد مي :امام اشعري. قريش در امر خالفت، اجماع حاصل شد
گرد هم آمدند و خواستند با سعدبن عباده براي امامت  صاهللا  ساعده واقع در مدينه رسول
اي از مهاجرين به  رسيد و آن دو همراه با عده بكر و عمربيعت كنند، اين خبر به ابوب

خبر داد كه امامت فقط در ميان قريش است  نسمت محل اجتماع انصار رفتند و ابوبكر به آنا
امامان از قريش «: فرمود صبراي آنان استدالل آورد كه پيامبر صو با اين سخن پيامبر

بعد از اين كه . رفتند و مطيعانه به حق بازگشتندآنان نيز با فرمانبرداري اين را پذي. 4»هستند
يك امير از ما و يك امير از شما باشد و بعد از اين كه حباب بن منذر : انصار گفتند

بيعت  سسپس با ابوبكر.... زنم من حرف اول و آخر را مي: شمشيرش را بيرون كشيد و گفت
  .5از فرمان او اطاعت كردند كردند و بر امامت او اجماع و برخالفت او توافق نمودند و

كنند كه او براي امارت برخي از  استدالل مي صاين عمل پيامبر اما اين كه به: ح
كرد، اين مورد از استداللشان نيز قابل  سرزمينها و سپاهيان افرادي غير از قريش را منصوب مي

نيم كه آنان دا شود و ما اين را درست نمي نمي قبول نيست چون آن مربوط به امامت عظمي
  .6دانند آن چه را در فرع جايز است براي اصل نيز جايز مي

                                           
  ).٢٣٠(ص ، جامع العلوم و احلکم، )١٢/١٢٢(فتح الباری  -١
  ).١٥٧(ص، سعودی، اخلوارج -٢
  ).١٣/١٢٢(فتح الباری  -٣
  ).٧١٤٠(خباری با لفظی ديگر مشاره ، )٥/٥٤٤(ابن ابی شيبة ، املصنف -٤
  ).٤/٨٩(الفصل ، )١٢/٢٠٠(شرح النووی ، )٤١، ١/٣٩(مقاالت السالميني  -٥
  ).١٥٨(ص ، سعودی، اخلوارج -٦
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دانند،  اين استدالل كساني كه خالفت را مخصوص قريش نمي: گويد مي :ابن حجر
گويند كه عبداهللا بن رواحه و زيد بن حارثه و اسامة و سايرين در جنگها فرمانده بودند،  مي

غير  شخصبلكه بر اساس آن جايز است كه امام  ارتباطي ندراد اين امر به امامت عظمي
  .،  واهللا اعلم1قريشي را به عنوان جانشين در طول حيات خود انتخاب كند

  :داليل اهل سنت كه معتقد به شرط قريشي بودن امام هستند
س در اين باره با در ميان قريش است و هر ك) امامت(اين امر : فرمود صپيامبر: الف

وند او را با چهره به جهنم مي اندازد البته تا زماني كه دين خدا را اجرا خدا آنان دشمني كند
  .2كنند

اين امر همواره در ميان قريش خواهد بود تا زماني كه دو نفر از «: فرمود صپيامبر: ب
  .4كه دو نفر از مردم باقي بمانند مادامي: در روايتي از مسلم آمده است. 3»آنان باقي باشند

  .5مردم تابع و پيرو قريش هستند: ودفرم صپيامبر: ج
اند، از جمله آنان نووي است  اجماع بر اين امر كه چندين نفر از علما آن را نقل كرده: د

  .الي آخر... »مردم پيرو قريش هستند«: گويد كه در شرح اين حديث مي
اين احاديث و احاديث ديگر شبيه به آنها دليل آشكاري هستند بر اين امر كه خالفت 
مختص قريش است و نبايد آن را بر عهده كسي غير از آنان قرار داد و در زمان صحابه و 

اين روش   تابعين بر اين اساس اجماع شده است و بعد از آنان نيز بر اساس احاديث صحيح به
شرط : گويد از جمله آنان قاضي عياض است كه نووي از او نقل كرده و مي. 6اند عمل كرده

در بابوبكر و عمر: گويد مي. قريشي باشد و اين مذهب همه علما است آن است كه امام
قاضي . روز سقيفه بر اين اساس براي انصار استدالل آوردند و كسي از آنان منكر آن نشد

اند و از هيچ كس از  علما اين امر را جز موارد مورد اجماع به حساب آورده: گويد مي
ه مخالف آنچه ذكر كرديم باشد، و همچنين گذشتگان سخن و يا عملي نقل نشده است ك

                                           
  ).١٣/١١٩(فتح الباری  -١
  ).١٣/١١٤(فتح الباری ، حکامکتاب اال،  البخاری -٢
  ).١٣/١١٤(فتح الباری، کتاب االحکام،  البخاری -٣
  ).١٣/٢٠١(شرح النووی ، کتاب االمارة،  مسلم -٤
  ).٦/٥٢٦(فتح الباری ، کتاب املناقب،  البخاری -٥
  ).٢٧٣(دميجی ص ، اإلمامة العظمی، )٢٠٠/١٢(شرح النووی علی صحيح مسلم  -٦
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، سخن نظّام: گويد مي، اند اند مخالفتي نداشته ها آمده كساني كه بعد از آن و در همه دوره
دانند، قابل اعتنا نيست  خوارج و اهل بدعت موافق او كه امامت را براي غير از قريش جايز مي

گر غير قريشي از نبطيها باشد و يا ا: گويد و همچنين است سبك عقلي ضرار بن عمر كه مي
غير از آنان باشد، در صورت بي كفايتي قريشي و در صورتي كه موردي از او سر بزند، از او 

اين امر با اجماع مسلمانان  گويد كه اين سخن باطل و دروغ را در حالي مي. تر هستند مقدم
  .1واهللا اعلم. مخالفت دارد

و  4، ابن خلدون3، ايجي2اند، ماوردي ع را نقل كردهاين اجما از جمله افراد ديگري كه
  .هستند 5غزالي

اجماع بر قريشي بودن به نقل و : گويد از علماي امروزي، محمد رشيد رضا است كه مي
عمل به اثبات رسيده است و محدثين موثق آن را روايت كرده و متكلمين و همه فقهاي 

تسليم انصار و اذعان آنان نسبت به قريشيها و اند و با  مذاهب اهل سنت به آن استدالل كرده
اما حافظ بن حجر . 6سپس اذعان اكثر امت در طي چندين قرن بر اين اساس عمل شده است

  :گويد بر اين اجماع اعتراض دارد و مي
احمد با استناد . در اين باره نياز است سبه تأويل روايت منقول از عمر ،براي نقل اجماع

رسيد در حالي كه ابو  اگر اجلم فرا مي: كند كه او گفت نقل مي سربه رجال موثق از عم
كردم، معاذ بن جبل انصاري از نسب قريش  عبيده مرده بود، معاذ بن جبل را جانشين خود مي

نبود و اين روايت منسوب به عمر به دليل انقطاع آن همان طوري كه برخي از علما بيان 
و  8ز متمايل به عدم شرط قريشي نسب بودن، استامام جويني ني. 7اند، ضعيف است كرده

سخن ابوبكر باقالني در اين باره مختلف است او در كتاب االنصاف قريشي بودن را شرط 
اكثر علماي معاصر شرط قريشي . 1و در كتاب التمهيد آن را شرط ندانسته است 9داند مي

                                           
  ).٢٠٠/١٢(سلم شرح النووی علی صحيح م -١
  ).٦(ص ، االحکام السلطانية -٢
  ).٣٩٨(ص ، املواقف -٣
  ).١٩٤(ص ، املقدمة -٤
  ).١٨٠(ص ، الباطنية -٥
  ).١٩(حممد رشيد رضا ص ، اخلالفة او االمامة العظمی -٦
  ).٢٨٤(ص ، األمة العظمی -٧
  ).۱۶۳(ص ، جوينی، غياث األمم -٨
  ).٦٩(ص ، باقالنی، االنصاف -٩
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المذاهب االسالمية معتقد است محمد ابو زهره در كتاب : از جمله آنان. كنند بودن را نفي مي
اين افراد  از جمله. 2آيند كه احاديث روايت شده فقط اخباري هستند كه حكم به حساب نمي

به جسارت  4و همچنين دكتر علي حسني خربوطي در كتاب االسالم و الخالفة 3عقاد است
« همچنين دكتر صالح الدين دبوس در كتاب . احاديث مذكور را جعلي خوانده است

و همچنين استاد محمد  5اين احاديث فقط اخبار هستند گفته است كه» الخليفة توليته و عزله 
و قول راجح و  6آنها را از باب سياست شرعي متغير با تغيير عوامل دانسته است :مبارك

چون داليل  7برتر قول جمهور مسلمانان مبني بر شرط قريشي بودن براي امامت است
ن براي اين امر وجود دارند و همچنين صحابه و كساني كه بعد از آشكاري در حقانيت آنا

آنان آمدند بر اين نظر اجماع داشتند و داليل مخالفان بر عدم شرط بودن نسب قريش مستدل 
  :اما حقانيت قريش براي خالفت بايد دو شرط داشته باشد. نيستند

است  شيقر انيدر م) امامت(امر  نيا: فرمود صچون پيامبر را اجرا كنند؛بايد دين : اول
اندازد البته تا  يكند خداوند او را با چهره به جهنم م يباره با آنان دشمن نيو هر كس در ا

  .8 خدا را اجرا كنند نيكه د يزمان
باشد، آنان براي امامت مستحق  اين كه امام ديگري بر صدر امر نباشد، اما اگر امامي: دوم

ن امام در ابتداي واليت و در هنگام انتخاب است نه در طول بنابراين شرط قريشي بود. نيستند
چون مبارزه با امام بر منصب نشسته و خروج عليه او چه قريشي . و ادامه امامت كسي ديگر

كه امر خدا را اجرا كند و از شرع خداوند منحرف  مادامي 9باشد و يا غير قريشي، جايز نيست
شكارا كفر ورزد، در اين صورت اين امر منوط به آ  گر بهاما ا. نشود و از او كفر آشكار نبينيم

  .هاست قدرت و تابع فقه مصلحتها و مفسده

                                                                                                         
  ).٢٧٥(ص ، به نقل از االمة العظمیالتمهيد  -١
  ).١/٩٠(املذاهب االسالمية  -٢
  ).٦٩(ص ، الدمييقراطية فی االسالم -٣
  ).٤٢(االسالم و اخلالفة ص  -٤
  ).٢٧٠(ص ، اخلليفة توليته و عزله -٥
  ).۷۱(ص ، نظام االسالم فی احلکم و الدولة -٦
  ).١٥٩(ص ، عودیس، اخلوارج، )٢٠(ص ، ابی يعلی، االحکام االسلطانية -٧
  ).١٣/١٤٤(فتح الباری ، باب األمراء من قريش، کتاب االحکام،  البخاری -٨
  ).٢٩٥(ص ، االمامة العظمی، )١٥٩(ص ، سعودی، اخلوارج -٩
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  ببدگويي از برخي صحابه و تكفير عثمان و علي: نهم
را قبول دارند و از اين حيث از شيعيان رافضي متمايز  بخوارج امامت صديق و فاروق

مامت شرعي است و در صحت آن و شرعي آنان معتقدند كه امامت ابوبكر و عمر ا. هستند
بودنش شك و ترديدي ندارند و امامتشان با رضايت و عالقمندي مؤمنان بوده و آن دو بر راه 

اند و تغيير و تبديل در آن ايجاد نكردند تا اين كه  كه خداوند به آن دستور داده رفته مستقيمي
براي رعيت كه موجب رضايت  خداوند متعال عمر آنان را با عمل صالح و خيرخواهي شان

اين اعتقاد خوارج درباره . او بود، به پايان رساند، اين اعتقاد آنان بر حق و درست است
شيخين همراه با استوري و درستي بود و آنان در اين مورد موفق بودند اما در مورد خلفاي 

نمود و از راه  راهگمشدند به طوري كه شيطان رانده شده آنان را  اشتباهبعد از آن دو دچار 
خارج كرد و آنان را به انكار امامت  بحق و درست در اعتقادشان نسبت به عثمان و علي

در زماني كه دشمنان و مخالفانش عليه او به پا خاستند، سوق داد، همان طور كه  سعثمان
تكفير  كميت انكار كردند و بلكه اعتقاد ناشايست آنان را بهآنان امامت علي را نيز بعد از ح

و  شآن دو و تكفير طلحه، زبير، معاويه، عمرو بن عاص، ابو موسي اشعري، عبداهللا بن عباس
اين صحابه بزرگوار نسبت  اصحاب جمل و صفين كشاند و خوارج توهينهايي به طور عام به

توهين عام خوارج نسبت به . كردند دادند و به برخي از آنان نيز به طور خاص توهين مي مي
اند و علما اين اعتقاد ناشايست آنان را در  ن بود كه اعتقاد داشتند آنان كافر شدهآنان اي

همه خوارج امامت : گويد مي :امام ابو الحسن اشعري. 1اند كتابهاي خود گرد آوري كرده
را قبول دارند و امامت عثمان را در زماني كه آن حوادث موجب خشم  بابوبكر و عمر

د، آنان امامت علي را قبل از اين كه حكميت را بپذيرد قبول داشتند كنن عليه او شد، انكار مي
آنان معاويه و عمرو بن عاص و ابو ، و وقتي كه حكميت را پذيرفت امامت او را انكار كردند

  .2كنند را تكفير مي بموسي اشعري
ر و سه خلفيه اول يعني ابوبك انوقتي كه مسلمانان در دور  :گويد ميرحمه اهللا ابن تيميه 
كه  اما هنگاميبود  و زنداني سرخورده شيطان خوارج متحد و يكپارچه بودند، عمر و عثمان

، شيطان ندشد و اختالف دچار تفرقه بن ابي طالب �عليخالفت  اندر دور اسالمي امت
آنان خروج كردند و علي و معاويه و طرف اينگونه . راهي براي بيرون رفتن پيدا كردخوارج 

                                           
  ).١١٥٧/٣(عقيدة اهل السنة و اجلماعة فی اصحابة الکرام  -١
  ).١/٢٠٤(مقاالت االسالميني  -٢
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تكفير كردند و نزديك ترين طايفه به حق يعني علي بن ابي طالب با آنان  داران آن دو را
  . 1جنگيد

آنان در دوري : گويد فرقه خوارج مي روههاي بزرگشهرستاني بعد از برشمردن گ
درباره  او. دانستند جستن از عثمان و علي اجماع داشتند و آن را بر هر طاعتي مقدم مي

ر حوادثي كه پيش آمد و موجب دشمني آنان با عثمان آنان به خاط: گويد حكميت اول مي
. 2شد، از عثمان بدگويي كردند و درباره اصحاب جمل و اصحاب صفين نيز بدگويي كردند

بر  ازقهار: گويد هستند، مي �عليمعتقد به تكفير  ازقهكند كه ار او بعد از اين كه ذكر مي
ر، عائشه، عبداهللا بن عباس و ساير اساس اين بدعت عمل كردند و تكفير عثمان، طلحه، زبي
اين اعتقاد به محض شنيده شدن، . 3مسلمين و ماندگاري آنان در آتش جهنم را بر آن افزودند

شيطان . گردد و اعتقاد به آن، گمراهي و انحراف و كنار نهادن حق است بطالنش آشكار مي
ز پيروان او شدند و اين اين اعتقاد خوارج، آنان را در پي هوس كشاند و آنان ني به واسطه

  : ، به چند دليل باطل استصاهللا اصحاب رسول گروه از اين  اعتقادشان درباره
بهترين امتي «�»R�Q�P�O«: خداوند متعال درباره آنان خبر داد و فرمود: اول

خبر داده است كه آنان بهترين امت  صاهللا و همچنين رسول. »كه براي مردم پديدار شد 
  :فرمايد متعال مي هستند و خداوند

�m�X�W�V�U��T�S�R�Q�P�O�N
�g�ZYl� ١١٠: آل عمران   

دهيد و  ايد؛ به كار پسنديده فرمان مي شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده«
  .»داريد و به خدا ايمان داريد از كار ناپسند باز مي

دارد كه آنان بهترين امتي  مي  خداوند متعال در اين آيه شريفه آنان را اين گونه گرامي
و اين به دليل اقدام كامل شان به وظيفه امر به معروف و . هستند كه براي مردم پديدار شدند

نهي از منكر است و اين محقق نشده است مگر اين كه آنان به كمال ايمان ويقين قوي رسيده 
ابو عبداهللا حاكم با  .اند و صفات بهترين بودن را كه در اين آيه ذكر شده است، محقق نموده

                                           
  ).٨٩/١٩(جمموع الفتاوی  -١
  ).١/١١٧(و النحل  امللل -٢
  ).١/١٢١(مهان منبع  -٣
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آنان همان « : گويد مي R�Q�P�O�N«H« :آيهاين  درباره سعباس اسناد به ابن
: فرمود صو پيامبر 1»اهللا از مكه به مدينه مهاجرت كردند كساني بودند كه همراه با رسول

. 2بهترين مردم، مردم قرني هستند كه من در ميانشان بودم، سپس قرن دوم و سپس قرن سوم
كفر ورزيدند، به  صبهترين مردم بودند چون آنان زماني كه مردم به پيامبر صپيامبرقرن 

او ايمان آوردند و وقتي مردم او را تكذيب كردند، آنان او را صادق دانستند و او را ياري 
كه هايي  ، صحابه3كردند و وقتي مردم او را خوار نمودند، جهاد كردند و او را پناه دادند

از مكه به  صاهللا معتقد به كفرشان هستند، همان كساني بودند كه با رسولخوارج مارقين 
شامل اين ثنا و تمجيد ارزشمند،  مدينه مهاجرت كردند و آنان در پيشاپيش كساني هستند كه

ايمان آوردند  ص، آنان اهل هجرت بودند و كساني بودند كه زماني به پيامبرحال آنان است
جهاد كردند و او را ياري  صو آنان بودند كه همراه پيامبر  ،ندورزيدميكه مردم به او كفر 

بنابراين در اين دو آيه و حديث . دادند و از نوري كه همراه با او نازل شده بود، تبيعت نمودند
 صاست كه آنان بهترين امت محمد ششهادت خداوند و رسول او براي عموم صحابه

زبير، طلحه و سايرين جزء كساني هستند كه  و بارزترين اين صحابه، همچون علي، 4هستند
اين   صاهللا احاديثي در حق آنان روايت شده است كه آنان از اهل بهشت هستند و رسول

  .مژده را به آنان داده است
شهادت خداوند مبني بر ايمان حقيقي و ثابت آنان كه در جاهاي زيادي از كتاب : دوم

  : عزيز او آمده است
  :مايدفر خداوند متعال مي

�m�Á�½¼�»�º�¹�¸�¶�µ��´�³�²l ٦٨: آل عمران   
اند و  در حقيقت نزديك ترين مردم به ابراهيم، همان كساني هستند كه او را پيروي كرده«

ايمان  و كساني كه» «�¼«عبارت » اند نيز اين پيامبر و كساني كه به او ايمان آورده
د چون آنان بهترين كساني هستند كن صدق مي شاند، در لفظ بر همه صحابه بزرگوار آورده

باشند، اما خوارج، خداوند قلبشان را منحرف كرد  كه بدون بحث و نزاع شامل اين خطاب مي

                                           
  .داند و ذهبی آن را قبول کرده است حاکم آن را صحيح می، )٢/٢٩٤(املستدرک  -١
  ).٤/١٩٦٥(مسلم  -٢
  ).٣/٤٧٨(مناوی ، فيض القدير -٣
  ).٣/١١٦٠(عقيدة اهل السنة و اجلماعة فی الصحابة الکرام  -٤
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اي كه تكفيرشان نمودند و يا  و با شهادت خداوند عليم و خبير مبني بر حقيقت ايمان صحابه
  .1از آنان دوري جستند، هدايت نشدند

در كتاب استوار و ارزشمند خود خبر داده است كه از پروردگار تبارك و تعالي : سوم
خداوند به آنان وعده جاودانگي در باغهاي : صحابه راضي است و آنان نيز از او راضي هستند

  :فرمايد بهشتي و رستگاري عظيم، داده است و مي
�m�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�[�Z�Y�X�WV�U�T���S�R�Q�P�O�N�M�Ll   

   ١٠٠: التوبة         
و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار و كساني كه با نيكوكاري از آنان پيروي «

كردند، خدا از ايشان خشنود و آنان نيز از او خشنودند و براي آنان باغهايي آماده كرده كه از 
  »اين است همان كاميابي بزرگ . اند زير درختان آن نهرها روان است، هميشه در آن جاودانه

عال در اين آيه به صراحت بيان كرده است كه از پيشگامان نخستين از خداوند مت
و اين يك دليل قرآني آشكار است كه كساني كه به كفر . خشنود است شمهاجرين و انصار

آنان معتقد هستند، گمراه و مخالف خداوند بزرگوار و متعال هستند چون كسي را تكفير 
تكفير كسي كه خداوند از او راضي باشد،  كردند كه خدا از او خشنود است و بدون شك

مخالفت با خداوند بزرگوار و متعال و طغيان و سركشي است و اين صفت رافضيها و خوارج 
  . 2باشد از دين خارج شده مي
  :فرمايد خداوند متعال مي

m�l�k�j� i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�~

�r�q�p�o�n�ml ١٨: الفتح  
كردند، از آنان خشنود  ر آن درخت با تو بيعت ميكه مؤمنان زي به راستي خدا هنگامي«

شد و آن چه دردلهايشان بود باز شناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پيروزي نزديكي به 
  .»آنان پاداش داد

                                           
  ).٣/١١٦٣(مهان منبع  -١
  ).٣/١١٦٣(مهان منبع  -٢
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 صاهللا  ايمان صحابه رسول خداوند متعال در اين آيه رضايت و خشنودي خود را از سپاه
كند  بودند و در حديبيه حاضر شدند، اعالم مي شثمانكه در ميانشان، علي، طلحه، زبير و ع

به جاي او  ص، در مكه بود و پيامبرصاهللا  به عنوان فرستاده رسول سكه در آنجا عثمان
مايه  صبيعت كرد و دست خود را به جاي دست او قرار داد و براي عثمان، دست پيامبر

  .1خير شد
كفر، فسق و عصيان را در وان خبر داده كه خداوند متعال درباره آن كفر از قومي :چهارم

  : باشد يافتگان قرار داده است، دور و بعيد مي نان را از راهآخوشايند كرده است و نانظر آنان 
  : فرمايد خداوند متعال مي

�m�r�q�p�o�n�m�l�k�j�ih�g� fe�d�c�b�a
�_�~�}�|�{z�y�x���w�v�u�t�sl ٧: احلجرات  

ن شماست اگر در بسياري از كارها از رأي و ميل شما و بدانيد كه پيامبر خدا در ميا«
شويد، ليكن خدا ايمان را براي شما دوست داشتني  پيروي كند قطعاً دچار زحمت مي

و كفر و پليدي و سركشي را در نظرتان  دهيبخش نتيزگردانيد و آن را در دلهاي شما 
  . »يافتگانند ناخوشايند ساخت آنان ره

ايمان را محبوب ترين چيز در نزد آنان قرار داده است  دهد كه ميخداوند در اين آيه خبر 
اين دليل   و به زند�سر نميو از آنان جز كارهايي كه شايسته است و با ايمان سازگار است 

 مشخص نيستاين آيه شريفه آن را بيان كرد،   همانگونه كه. يافتگان باشند كه راه ندمستحق
 ورزند در حاليكه ساس گمان رافضيها و خوارج مارقين كفر مياين بهترين انسانها، چگونه بر ا

شود و رسول او در ميان آنان است؟ و بلكه آنان چگونه كفر  يات خداوند بر آنان تالوت ميآ
يافتگان  ورزند در حاليكه خداوند كفر را در نظر آنان ناخوشايند كرده و آنان را جز ره مي

خود درباره عثمان، علي، طلحه،  باطل ان با اين گمانبنابراين خوارج ناد. قرار داده است؟
عباس، عائشه، عمرو بن عاص، ابو موسي اشعري، معاويه و اصحاب جمل و  زبير، ابن

  .2كه جز صحابه بزرگوار بودند، از راه راست منحرف شدند شصفين
  
  

                                           
  ).٣/١١٦٣(عقيدة اهل السنة فی الصحابة  -١
  ).٣/١١٦٥(، مهان منبع -٢
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  ويژگيها و گرايشات خوارج در عصر حاضر :دهم
شوند كه  ه تدريج در ميان گروهها و مسلمانان ظاهر ميها و گرايشات خوارج امروزه ب�نشانه

به شكلها و قالبهاي مختلفي از گروهها، افراد، دعوتها، حركتها، گرايشات، شعارها، روشها، 
آيند كه در  اسلوبها، مواضع، رفتارها و گرايشات فردي و گروهي و نظير آنها به چشم مي

شوند و اعالم خطر  اري خوارج نمايان ميهنگام آشكار شدن بذرهاي اعتقادي، فكري و رفت
ها سخت گيري در دين بر نفس و در فشار قرار دادن ديگران، �اين نشانه از جمله. 1كنند مي

صبر،  ها، كم�و بي تجربه كم سن و سال افراد تظاهر به علم و غرور، در رأس قرار گرفتن
دگويي نسبت به علما و كم، استبداد در رأي، نادان خواندن ديگران، توهين و بف حيضع

بدگماني به آنان و تحقير آنان و دوري و تنفر نسبت به آنان، تندي در برخورد با ديگران، 
سختي در برقراري ارتباط و تفاهم با آنان، قابليت پراكندگي و جدايي و سهولت متهم كردن 

اي از علل  وعههاي غلو كه مجم سختي گرد هم آمدن واتحاد، تكفير و ساير نشانهبه  ديگران، 
  :و اسباب در به وجود آمدن آنها سهيم هستند

  جهل و بي اطالعي نسبت به علوم شرعي -1
كسي كه به واقعيت اكثر صاحبان گرايشات متمايل به ويژگيهاي خوارج، بنگرد و در آنها 

برد كه آنان به جهل و فهم و درك ضعيف در دين و دريافت سطحي از  تأمل كند، پي مي
گيرند،  كه در رأس امور مهم و مصالح بزرگ قرار مي متمايز هستند و هنگامي علوم شرعي

بيشتر در معرض لغزشها، خلط مسائل، احكام عجوالنه و مواضع بحراني و متشنج قرار 
چون توانايي احاطه بر فقه مصالح و مفاسد و علم به مراتب آنها، را ندارند و  2گيرند مي

قضاياي معين جهل دارند چون منكرات عام به سياست همچنين به آحاد نصوص مرتبط با 
شرعي مرتبط نيست و اين مسائل همچون طهارت، نماز، حج و احواالت شخصي كه غالباً 

شوند و بلكه رسيدن  ها مي حق در آنها بر اساس داليل مفصل استوار است، موجب بروز فتنه
 : ها استوار است�به علم در اين گونه موارد بر اين پايه

  .گيرند داليل شرعي عام و اصولي كه امور زيادي در ضمن آنها قرار مي: لفا
  اهداف شرعي: ب

                                           
  ).١٢٠(ص ، ناصر العقل، اخلوارج -١
  ).۲۷(ص ، مهان منبع -٢
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  موازنه بين مصالح و مفاسد: ج
  داليل تفصيلي: د

و حتي علماي كم تجربه فهم قضاياي كلي و عام ممكن نيست هر چند  مردمبراي عموم 
اصد شريعت جز با استقراء كه فهم نصوص جزئي برايشان امكان پذير باشد و همچنين فهم مق

مقاصد فقهي مهم است كه  شناختبنابراين . مجمل نصوص و تصرفات شارع ممكن نيست
را پيموده باشد و بر واقعيت  يابد بلكه جز كسي كه مدارج علمي هر كس به آن دست نمي

حال اشراف داشته و در احتماالتي كه وقوع آنها مورد ظن است، دقت نظر داشته باشد، 
و موازنه بين مصالح و مفاسد احتياج به فهم شريعت و مقاصد آن . واند به آن دست يابدت نمي

اين امور جز توسط علماء دست يافتني  و فهم واقعيت و مراتب مفاسد و مصالح دارد و همه
فهمند، در رأس  اگر علماي متوسط و ضعيفي كه كتاب خدا و سنت رسولش را نمي. 1نيستند

شوند چون اگر  ، مسلمانان پراكنده و در امور خود دچار تفرقه ميامور عام قرار گيرند
بزرگاني در ميان عوام مردم نباشند كه نظر و رأي خود را ارئه نمايند، توافق بر هيچ امري 

 .براي آنان متصور نيست، بنابراين بايد به بزرگان و صاحب نظران رجوع شود

  خواندن و مطالعه كتابها بدون معلم -2
علتهايي كه در شكل گيري تفكر غلو سهيم است، علم آموزي از راه غير اصولي يكي از 

خود و رغبت و حرص شديد به علم بدون كمك هيچ معلم و يا راهنما است كه جويندگان 
علم قبل از اين كه در علم به كتاب و سنت مسّلط و مطمئن گردند اقدام به استخراج نمودن 

اين حالت از . گردند و در نتيجه دچار لغزش مي ،كنند پيچيده مي و احكام در مسائل سخت
 : شود جانب دو نوع از جوانان ديده مي

 .اند ها مواجه بوده جواناني كه در زندان بوده و با سختيها و شكنجه
اند، كه نتيجه تلخ آن  جواناني كه وارد زندان نشده و در معرض سختيها و مصيبتها نبوده

ود كه مسلمانان را به سختي پراكنده و بر تفرقه و جدايي آنان ش آشوب فكري و بالي غلو مي
 : و اين معضل داليلي دارد، از جمله: افزايد مي

اند،  اين دليل اين راه و روش اشتباه را پيموده اهل غلو به :روي گرداني از علماء: الف
حرافات را دانند، برخي ان اي از هوي و هوس پرستان كه خود را منتسب به علم مي چون عده

اين اهل غلو به تدريج اعتماد خود را نسبت به علماي هوي و  اند، در نتيجه به وجود آورده

                                           
  ).١٢١(ص ، قواعد فی التعامل مع العلماء -١
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ن بر ظ دهند سپس سوء هوس پرست و سخنان آنان هر چند كه حق هم باشند، از دست مي
كنند و علماي  گردد و دايره روي گرداني خود از علما را وسيع تر مي اين افراد غالب مي

هل عمل را نيز در اين دايره قرار داده و اعتماد خود را نسبت به آنان نيز از دست صادق و ا
دهند و هر عالم سختكوشي كه در موردي با رأي و نظر مورد توجه آنان، مخالفت كند،  مي

در اينجاست كه خطر كمين كرده . گردانند او روي بر مي شوند و از نسبت به او بي اعتماد مي
آيد يكي از علمايي كه در ديدارش با جوانان گفتگو  گي به وجود ميو تفرقه و پراكند

آن چه كه من از آن ترس دارم اين است كه بي اعتماد شدن نسبت به علما، : كرد، گفت مي
اجتهاد كردن : يكي از اين دو امر و يا هر دو با هم سوق خواهد داد، كه عبارتند از را به شما

شناخت شايستگي براي اين كار و يا مراجعه به كتابها و بدون آمادگي و توانايي كافي و 
دريافت از آنها بدون كمك گرفتن از كسي؛ كه در هر دو اين موارد خطرهاي زيادي وجود 

  .دارد
  .1ايم ما هم زمان در هر دو اين حالتها قرار گرفته: يكي از جوانان گفت

د و اهل آن را قرآن كريم تقلي: زياده روي و غلو در نكوهش تقليد كردن: ب
  :فرمايد خداوند متعال مي. سرزنش كرده و گذشتگان را از اين روش بر حذر داشته است

�m�S�R�Q�P�ON�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�X�W��V�U�Tl ١٧٠: البقرة  

نه، بلكه : گويند از آن چه خدا نازل كرده است، پيروي كنيد، مي: چون به آنان گفته شود«
كنيم، آيا هر چند پدرانشان چيزي را  ايم، پيروي مي د را بر آن يافتهاز چيزي كه پدران خو

  »اند؟ رفته كرده و به راه صواب نمي درك نمي
كسي كه علم را : گويد از ميان اقوال امامان در اين باره قول امام شافعي است، كه مي

كند و  يبدون استدالل و دليل فرا گيرد همانند كسي است كه در تاريكي شب هيزم جمع م
زند  كند در حالي كه در آن يك مار افعي قرار دارد و او را نيش مي پشته هيزم را حمل مي

از من تقليد نكنيد و از مالك، ثوري و اوزاعي : گويد احمد مي. 2ولي خودش متوجه نيست

                                           
  ).٣١٣(ص ، ظاهرة الغلوفی فی الدين، )١٥، ١٤(ص ، التکفري جذوره و اسبابه -١
  ).٢/٢٠٠( اعالم املوقعني -٢
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ابو يوسف . 1اند، علم را به دست آوريد تقليد نكنيد، بلكه از جايي كه آنان دريافت كرده
بر كسي حالل نيست كه حرف و نظر ما را بگويد مگر اين كه بداند ما آن را از : يدگو مي

خوانند كه تقليد كننده در نزد عالم  و مي ،خوانند جوانان اين مطالب را مي. 2ايم كجا گفته
بنابراين از . 3همچون كودك در آغوش مادر است و فرقي بين تقليد كننده و حيوان نيست

كنند و گمان  كنند و در دوري كردن از تقليد و مذمت آن مبالغه مي مي تقليد از علما دوري
علماي صادق و استفاده از روشهاي ، تابعين، كنند كه هدايت يافتن به واسطه صحابه اولين مي

آنان و راهنمايي با فتواهاي تقويت شده با دليل و استدالل آنان، جزء تقليد نكوهيده است 
دانند در حاليكه براي آن آمادگي ندارند و به  اي خود جايز ميبنابراين صدور فتوي را بر

آورند تا از آنها احكام استخراج كنند و آراء و نظرات عجيبي را استنباط  كتابها روي مي
كنند در حالي كه اهل آن نيستند بنابراين دچار سستي و جور  كنند و در اين ميدان غور مي مي
اين جوانان نتوانستند به خوبي امور را تشخيص داده و . كنند شوند و از حدود تجاوز مي مي

مسائل را باز كنند و سخنان صحيح را از سخنان ضعيف و نادرست بشناسند و نصوص را به 
در . خوبي در محل نزول خود قرار ندادند و در جايي كه تعميم جايي نداشت، تعميم دادند

ايستادند، اقدام  در جايي كه بايد باز ميآوردند، روي بر گرداندند و  جايي كه بايد روي مي
كنند عام نيستند بلكه آنها در حالتهايي خاص  بنابراين نصوصي كه تقليد را مذمت مي. كردند

ابن عبدالبر بعد از اين كه روايات و احاديث نقل شده در مذمت تقليد را . 4كنند صدق مي
ي غير از عامه مردم هستند و عامه مردم اينها برا  همه: گويد كند در انتهاي اين باب مي ذكر مي

اي كه پيش آمده حتماً بايد از علماي خود تقليد كنند چون آن مسأله با استدالل  در مسأله
چون علم درجاتي دارد كه . باشد قابل تبيين نيست و بدون داشتن علم آن قابل قبول نمي

ست و اين يك مانع بين رسيدن به اوج آن جز با كسب پائين ترين سطح آن امكان پذير ني
اين كه عامه  در سخنان علما درباره. »واهللا اعلم«. عامه مردم و استدالل و دليل خواستن است

آنان اين آيه را مد نظر . مردم بايد از علماي خود تقليد كنند، اختالف نظري وجود ندارد
  :فرمايد دارند كه خداوند بزرگ مي

�m�{�z�y����x�w��v�u�tl ٧: األنبياء  

                                           
  )٢/٢٠٠(مهان منبع  -١
  )٢/٢٠١(مهان منبع  -٢
  ).١١٤/٢(جامع بيان العلم و فضله ، )٢/٢٠١(اعالم املوقعني  -٣
  ).٣١٦(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -٤
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  .»دانيد از پژوهندگان كتابهاي آسماني بپرسيد اگر نمي«
بنابراين كسي كه علم و بينشي نسبت به دين ندارد بايد از عالم آن تقليد كند و همچنين 

البته خدا بهتر  - علما دراين مورد كه عامه مردم نبايد فتوا دهند، اختالف نظر ندارند چون 
اس آنها حالل و حرام كردن و رسيدن به علم، امكان آنان نسبت به معاني كه بر اس -داند  مي

عموم اين جوانان درباره علوم شرعي و لوازم و . 1شود، نا آشنا و بي اطالع هستند پذير مي
مقدمات آنها بي اطالع هستند و از سوال كردن از علما و كمك گرفتن از آنان در تفسير 

  .شود وب فكري، تلخ و ناگوار مياين كار در اثر اضطراب و آش كنند و نتيجه دوري مي
اين يك آفت بزرگ : حق و درست بر سخن، مطابقت دادن سخنان نادرست: ج

يابد بنابراين مشكل كساني كه امروز و ديروز در  است و هر كس از آن دوري كند نجات مي
اند، در استدالل شان نيست بلكه در مطابقت دادن آن چيزي است  غلو خوارج گرفتار آمده

وقتي كه خوارج عليه اميرالمؤمنين علي شوريدند . كنند ه واقعيت و مراد آن استدالل ميكه ب
: هللا، حكم جز براي خدا نيست، علي گفت ال حكم الّا: و گفتند... و او را متهم به كفر كردند

برخي از معاصران نيز در آن چه كه . 2شود سخن حقي است كه باطل از آن برداشت مي
اند، چون در مطابقت دادن سخنان درست و عادالنه، اشتباه  اند، واقع شده هديگران گرفتار شد

كنند و نتيجه آن جسارت پيدا كردن عليه احكام و ارائه آرائي منحرف و نامتعادل  مي
  :اين سخنان به عنوان مثال اينها هستند از جمله. شود مي

 :تقليد نكوهيده است
كنند و امامان عالم و فاضل از  لت مياين سخن حقي است كه قرآن و سنت بر آن دال

اين سخن   اند در اينجا چندين مطلب مهم وجود دارد كه براي اين كه تقليد كردن نهي كرده
 :در جاي درست و مورد نظر خودش قرار گيرد، بايد آنها را اعالم و بيان نمود

 .3سخن ديگران بدون دليل و حجت كردن قبول :يعني تقليد باطل و نكوهيده
قليد براي كسي كه قادر به اجتهاد باشد، نكوهيده و براي كسي كه در اجتهاد كردن ت

 .4عاجز باشد، جايز است

                                           
  ).١١٥، ٢/١١٤(جامع بيان العلم و فضله  -١
  ).٥/٦٨٨(تاريخ الطربی  -٢
  ).١٥/٢٠(الفتاوی  -٣
  ).٢٠٤، ٢٠/٢٠٣(مهان منبع  -٤
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خواندن كتابهاي علماي قديم و استفاده بدون تعصب از آراء و نظرات آنان، تقليد 
آيد بلكه جوينده علم بهتر است كه آنچه را كه گذشتگان درباره آن  نكوهيده به حساب نمي

اين ترتيب با آراء و فهم و درك   اند، قبل از حكم كردن درباه آن، بداند تا به ه گفتهمسأل
  .1آنان از مسأله، ارشاد گردد

شايسته نيست كسي براي مردم فتوا صادر كند مگر اين كه به اختالف : گويد مي :عطاء
در نزد اوست را  تر از علم موجود كه موثق  اگر اينگونه نباشد آن علمي. مردم علم داشته باشد

اي از فقه را به  هر كس اختالفات ميان مردم را نشناسد، شمه: گويد قتاده مي. 2كند رد مي
كسي كه نسبت به اختالفات شناخت ندارد، : گويد يحيي بن سالم مي. 3دست نخواهد آورد

در شايسته نيست كه فتوا دهد و كسي كه به سخنان دروغ علم نداشته باشد، نبايد بگويد اين 
عدم جايز بودن  ويا اما برخي از معاصران در مطابقت دادن. 4تر است نزد من دوست داشتني

، اند و بين توانا تقليد، به خطا رفته و آن را به طور يكسان بر مردم عوام و علما حمل كرده
شود؟ روي گرداني از  حال نتيجه چه مي. اند ناتوان و بين اصول و فروع تفاوتي قائل نشده

ن علما و حتي سفيهانه خواندن آراء علما و كنار نهادن روشهاي آنان رسيده است چون سخنا
سپس جسارت نسبت به فتوي و استخراج مستقيم احكام از قرآن و . اين تقليد مذموم است

  .5اين امر را برايشان ميسر نمايد  كه سنت و بدون فراگيري علومي
  : سي هستيمآنان كساني هستند و ما هم براي خودمان ك - 

اين سخن جالبي است كه موجب اعجاب برخي از معاصران شده است چون اين سخن به 
معني توجه به خود و خودداري از تحت فرمان ديگران بودن است و اين چيزي است كه 

اما برخي از . گفته است :اين سخن را امام فقيه ابوحنيفه. برخي از مردم به آن رغبت دارند
اند و به محض خواندن آيه  ويژگيهاي او ومناسبت آن را فراموش كرده مردم گوينده آن و

گيرند و به ندرت به شرح و درك امامان و  قرآن و يا حديث بالفاصله احكام را از آن مي
كنند و در نزد آنان مانعي براي بي ارزش دانستن آنها  علما از آن آيات و احاديث توجه مي

كنيد؟ صبر كنيد و درنگ نمائيد و در  چه كار مي: گفته شود اين افراد وجود ندارد و وقتي به

                                           
  ).٣١٨(ص، ظاهرة الغلو فی الدين -١
  ).٤٧، ٢/٤٦(جامع بيان العلم و فضله  -٢
  ).٢/٤٧(مهان منبع  -٣
  ).٢/٤٧(مهان منبع  -٤
  ).٣١٩(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -٥
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آنان : گويند احكام علما تأني و تأمل كنيد و ابتدا به فهم و درك علماي خود توجه كنيد، مي
بله شما از حيث ساختار بدني و طبيعتهاي . كساني هستند و ما هم براي خود كسي هستيم

يد صاحب اين عبارت كيست؟ و مناسبت آن دان بشري با هم مساوي هستيد، اما آيا مي
چيست؟ او يك امام عالم و فقيه است كه خداوند با يك فهم وانديشه نافذ و برتر و 

: سرشار و تقواي قلب بر او منت گذاشت و آن را در جايي خاص به زبان آورد و گفت علمي
صحابي باشد من  كنم اما اگر سخن اگر سخني از قرآن يا سنت باشد، من به آن دو اقدام مي

شوم و اگر سخن يك تابعي باشد، آنان كساني هستند و ما هم براي خود  از آن خارج نمي
شود تا اين كه در مطابقت  بنابراين بايد موضع سخن و مناسبت آن معلوم مي. 1كسي هستيم

  2؟اما آيا شما هم اين چنين هستيد. بله آنان علمايي مجتهد هستند. دادن آن به انحراف نرويم
  : دريافت مستقيم از قرآن وسنت بود شروش صحابه

در پيش گرفته و براي استخراج احكام به  را شبرخي از معاصران روش صحابه بزرگوار
: گويند اند و مي راهنمايي فهم علماي اسالم روي گرداندهاز اند و  قرآن و سنت روي آورده

ما حجت و استدالل نيستند،  قرآن و سنت براي ما كافي است و فهم و درك مردگان براي
در اينجا . كنيم آن دو منبع صاف و زالل هستند و ما آن را با هيچ چيزي كدر و آلوده نمي

چون دريافت مستقيم و برخورد بي واسطه با . 3آنان اشتباه كرده و تيرشان به خطا رفته است
به طور مستقيم  تواند هر مسلماني مي. قرآن و سنت، حد وحدود و شرايط خاص خود را دارد

عبرتهاي روشن و ، با قرآن و سنت در تعامل باشد تا اينكه اصول عقايد و اخالق، پندها
ترين شكل  خداوند سبحان و متعال اين امور را آشكار نموده و به كامل. ارزشمند را بشناسد

مشكلي  كه انسان زبان قرآن را بداند در فهم آنها با هيچ بيان نموده است به طوري كه مادامي
تر و  اش تنگ احكام، دايره اما شناخت امور دقيق و ريز در عقايد و. شود مواجه نمي

توانند وارد آن  بلي است به طوري كه فقط افراد با كفايت و توانمند ميقمحدودتر از مورد 
فراتر از زبان و اصول و حديث مجهز هستند كه آنان را در   همان كساني كه به علومي. شوند

ك و استنباط دقيق توانمند نموده و از انحراف در برابر امور متشابه و امور پنهان و فهم ني
وقتي كه . اند دارد و صحابه بزرگوار بر اساس اين تفكيك آگاهانه عمل كرده پوشيده باز مي

                                           
  ).٣١٩(ص ، مهان منبع -١
  ).٣٢٠(ص ، مهان منبع -٢
  ).٣٢١(ص، ظاهرة الغلو فی الدين -٣
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شدند، اگر آن امور از نوع اول  آمدند و در معرض امور واقع مي مسائل براي آنان پيش مي
بردند و اگر از نوع دوم بودند يعني متشابه و  ني و سهولت كامل به آنها پي ميبودند، به آسا

اين روشي است . كردند كردند تا اينكه از علما و فقهاي خود سوال مي پنهان بودند اقدام نمي
كه پيروي از آن شايسته است كه همان روش عقل و حكمت است و از جمود محفوظ 

برداشت و فهم بدون معلم از مسائل . 1كند جلوگيري ميدارد و از آشوب و هرج ومرج  مي
به نتايج و اثرات سوء و خطرهايي بزرگ شده است كه مهمترين آنها كنار منجرتوسط برخي 

نهادن ميراث علوم و فنون مختلف گذشتگان، گردنكشي و تكبر در مقابل علما، گرايش 
  .2و افكار اهل غلو است سطحي و ظاهري در فهم نصوص، اقدام و جسارت به فتوا دادن

اسالم به ما آموخته است كه علم ابوابي دارد همان گونه كه آدابي دارد و خوشبخت 
آن فرا گيرد و به آداب آن آراسته گردد و ما در  راه مخصوصكسي است كه علم را از 
د ايم كه به طور مستقيم به قرآن و سنت بپردازد و بر اساس فكر خو طول تاريخ كسي را نديده

عمل نمايد و احكام را در اولين گامهاي خود استنباط كند و بعد از آن به سخنان گذشتگان 
اندك خوارج   ايم مگر گروه ا از آنها روي بگرداند ما اين روش را از كسي نديدهيبنگرد و 

عرب بدوي جاهل كه از فقه بي بهره و از فقها بي نصيب بودند و خوارجي كه به راه آنان 
  .3رفتند
لما از دريافت علم به طور مستقيم از كتابها بدون راهنمايي گرفتن از آراء و درك و ع

فهم اهل علم، بسيار برحذر داشتند چون اين يكي از ابواب تحريف، اشتباه، تبديل احكام، 
ابن . باشد بدون علم سخني را به خدا نسبت دادن، حالل كردن حرام وحرام كردن حالل مي

آوري آداب جوينده علم در انتخاب يك شيخي كه از او علم فرا گيرد جماعه در جريان ياد
بايد جوينده علم تالش كند كه شيخ او از جمله كساني : گويد و از او اخالق را بياموزد، مي

باشد كه بر علوم شرعي اشراف كامل داشته و در كنار آن با بزرگان موثق عصر خود بحثها و 
باشد و كسي نباشد كه علم را از ميان ورقهاي كتابها فرا  نشستهاي فراوان و طوالني داشته

  .بگيرد و با بزرگان ماهر و با تجربه همنشيني نداشته باشد

                                           
  ).٣٢٣(ص ، مهان منبع -١
  ).٣٢٣(ص ، ان منبعمه -٢
  ).٢٣٤(ص ، مهان منبع -٣
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هر كس در درون كتابها به جستجوي احكام بپردازد، احكام را تباه : گويد مي :شافعي
يكي از بزرگترين مصيبتها دريافت علم از : گويد يكي از علما مي. خواهد كرد

  :اين اشعار را گفته است خدا خير دهد كسي را كه.1هاست وزنامهر
  يکن من الزيغ و التصحيف فی حرم      من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة   ) ۱
  فعلمه عند اهل العلم کالعدم      من يکن آخذا للعلم من صحف    و) ۲  
طا و اشتباه در هر كس كه علم را به طور شفاهي از شيخي فرا بگيرد از انحراف و خ - 1

  .امان خواهد بود
ها بگيرد علم او در نزد اهل علم همچون عدم و نيستي  و هر كس آن را از روزنامه - 2
  .است

نخوانيد و علم را از روزنامه ) قرآن فروشها(قرآن را بر مصحفيها : اند علماي سلف گفته
  .2نگاران فرا نگيريد

دهد و يك مصحفي براي آنان  فتوا نمييك روزنامه نگار براي مردم :گويد ابوزرعه مي
  . 3خواند قرآن نمي

  ٧: األنبياء �m�{�z�yx�w��v�u�tl: فرمايد خداوند متعال مي
  . »دانيد از پژوهندگان كتابهاي آسماني بپرسيد اگر نمي«

خداوند متعال دوست ندارد كسي قبل از محقق شدن امور به آنها بپردازد و آنهارا آشكار 
، معني اين عبارت اين نيست كه ما 4كه در اين صورت صحيح نخواهد بودو منتشر نمايد، 

مردم را از درس خواندن و علم آموزي منع كنيم بلكه فراگيري علم يك واجب است و از 
مردم هر چه قدر درس بخوانند باز هم به اهل : گوييم ما مي، گهواره تا گور مطلوب است

شرعي اسباب و ادواتي دارد كه آنان به تحصيل علم . تخصص محتاج و نيازمند خواهند بود
اند و فروع  اند و اصولي دارد كه در شناخت و فراگيري آنها ممارست نداشته آنها اقدام نكرده

  .5شان و كارهايشان به آنان اجازه نداده كه به آنها بپردازند و مكمالتي دارد كه وقت
                                           

  ).٨٧(ص ، تذکرة السامع و التکلم فی آداب العامل و املتعلم -١
  ).٢/٩٧(خطيب بغدادی ، الفقيه و املتفقة -٢
  ).٩٧/ ٢(مهان منبع  -٣
  .تفسري ابن کثري -٤
  ).٣٠٦(ص ، الصحوة االسالمية -٥
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شد و نه تنبلي و سستي، جمود نه جسارت و گستاخي و رهايي و شتاب بي قيد و بند با
فكر وانديشه، ممنوعيت بحث و بررسي و محدوديت و تحريم براي تعقل باشد، بلكه ما فقط 
 يك جديت و تالش همراه با تأني و اثبات كردن، انديشه وتاكيد كردن و سوال كردن درباره

  . 1خواهيم، و بهترين امور حد متوسط آنها است اشكاالت پيش آمده مي 

  تاهي بسياري از علما در انجام وظايف خودشانكو -3
وجود ادبي،  و علما وارثان پيامبرانند بنابراين شايسته است كه در جامعه راهبر و راهنما باشند

آنان ، شان در ميان مردم تحميل كنند و مرجعي خود را به كمك اخالق، تالش و علم علمي
اند،  كه از اين دين آموخته س دين و علمياي سالم بر اسا وظيفه دارند كه براي ساختن جامعه

حركت كنند و هر يك از حاكم و محكوم را در محل صحيح خود قرار دهد، يعني حاكم را 
به پايبندي به شريعت الهي باز گردانند كه از اين طريق ظلم سياسي، اجتماعي و اقتصادي در 

مر و نواهي الهي باز گردانند رود و همچنين محكومين را به پايبندي به اوا جامعه از بين مي
كه از اين طريق فساد اخالقي، روحي، رفتاري جامعه برطرف شود و يا اين كه علما حداقل 
در اين راه تالش كنند و با توجه به ميزان خلوص نيت مردم براي خدا و به مقدار تالشي كه 

معه نقش رهبري و علما همواره در جا. كنند، اصالح جامعه محقق شود براي اصالح ارائه مي
اند و مردم نيز چه حاكمان و چه محكومان، اين نقش را براي آنان قائل  پيشگامانه داشته

 .اند بوده
در ميان مسلمانان فقط بعد آن ظاهر شدند كه علما در  )علمانيها( دين سياسي بي انرهبر

به جاي  مردم هرگز به كساني ديگر. نقش خود در رهبري امت و ارشاد آن كوتاهي كردند
هاي دولت علماي خود را دوست  در همه گوشه شدند و امت اسالمي علماي خود راضي نمي

كه مسأله  آمدند و در هنگامي داشتند و در اطراف آنان گرد مي داشتند و آنان را بزرگ مي
گرفت، بعد از خداوند سبحان و  آمد و مصيبتي آنان را در بر مي دشواري برايشان پيش مي

بردند چون مردم جايگاه علما و قدرت آنان را در ايجاد تحرك و  نان پناه ميمتعال به آ
شناختند و همچنين حكام نيز ارزش و  شد، مي پوشش هر گونه مصيبتي كه بر آنان نازل مي

داشتند علماي  احترام علما را يا به خاطر عالقه به آنان و يا به خاطر ترس از آنان نگه مي
ول به درس و تحصيل نبودند، بلكه آنان پيشاپيش مجاهدان و مبارزان مسلمانان نيز هميشه مشغ

و پيشاپيش امر كنندگان به معروف و نهي از منكر قرار داشتند و در شاديها و غمها شريك 

                                           
  ).٣٢٦(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -١
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 امور اما اين، اين دليل با مصائب و مشكالتي مواجه شدند امتشان بودند و برخي از آنان به
چون آنان معني وارث بودن ، 1ن سست و بي رمق نكردآنان را در پرداختن به وظايفشا

 .پيامبران را فهميده بودند
علما همان فقهاي اسالم و كساني هستند كه فتواها بر اساس سخنان آنان در بين مردم ارائه 

پرداختند و به ثبت قواعد حالل و حرام عنايت  شد و فقط آنان به استنباط احكام مي مي
اين منزلت و جايگاه عظيم را به واسط اجتهاد، صبر  مان دين هستند كهعلما همان اما. 2داشتند

  و يقين به دست آوردند

�m�u�t�s�r�qp�o�n�m�l�k�jl   

   ٢٤: السجدة
يات ما يقين داشتند برخي از آنان را پيشواياني قرار داديم آ  و چون شكيبايي كردند و به«

 .»كردند كه به فرمان ما مردم را هدايت مي
رثان پيامبران هستند كه علم را از آنان به ارث برده و آن را در سينه خود حمل علما وا

. خوانند و مردم را به آن فرا مي دهند تطبيق ميكنند و همه اعمال خود را بر اساس آن  مي
علما گروهي هستند كه براي فهم در دين خدا از اين امت دور شدند سپس به وظيفه دعوت 

پردازند بنابراين بايد در ميان مردم باشند و به عنوان وارثان  ميو مأموريت هشدار دادن 
پيامبران به وظيفه خود عمل كنند و از انزوا و دوري جستن از مردم و مشكالت آنان و اكتفا 
به وظيفه ابالغ و هشدار بيرون بيايند و بلكه تربيت، تهذيب، ارشاد و راهنمايي مردم و صبر و 

... زمت با آنان و حل مشكالت فكري، رواني، اجتماعي، سياسي وشكيبايي بر همراهي و مال
 .مردم را بر اساس شرع خداوند متعال در پيش گيرند

بنابراين علما هدايت گران مردم هستند كه هيچ عصر وزمان بدون آنان نيست تا اين كه 
 صاهللا  رسول. امر خداوند بيايد و آنان تا قيام قيامت در رأس طايفه منصوره قرار دارند

اي از امت من همواره به امر الهي خواهند پرداخت كه كساني كه آنان را  طايفه«: فرمايد مي
رسانند تا اين كه امر الهي محقق شود  خوار كنند و يا با آن مخالفت كنند، ضرري به آنها نمي

قبال  لذا شايسته نيست كه بسياري از علما از وظايف خود در. 3»و آنان پشتيبان مردم هستند
                                           

  ). ١٨١(ص ، امني حاج حممد امحد، التکفريظاهرة  -١
  ).١/٧(اعالم املوقعني  -٢
  ).٧٣١١(مشاره ، کتاب االعتصام،  البخاری -٣
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دعوت خداوند متعال شانه خالي كنند و مردم را بدون يك رهبري كه آنان را به سوي خير و 
  .رستگاري رهنمون كند، رها كنند

  شيوع ظلم و حكم كردن بر اساس قوانين و ضعي -4
شود، سركوب سياسي ناشي از ظلم به  از مهم ترين عواملي كه منجر به بروز پديده غلو مي

و ظلم به مردم چيزي است كه با اهداف شريعت و آنچه كه خداوند و  افراد و ملتهاست
 .1در محقق شدن عدالت و نفي ظلم به آن امر كرده ند، مخالف است صرسول او

  از برخي آراء متفكران مسلمان معاصر برداشت نادرست -5
بهتان به  همانگونه كه خوارج، برخي از آياتي كه درباره كفار نازل شده بودند، را به دروغ و

دادند، در عصر حاضر گروهي از جوانان متعصب و پر  گروهي از بهترين صحابه نسبت مي
برخي از آراء ، كه در علم شرعي و فهم از دين كم بهره و كم بضاعت هستندو احساس شور 

وارد مسائل كنند و با اين دليل  متفكران معاصر مسلمانان را بيشتر از حد خودشان، تأويل مي
 .2شوند مي سختي ودشوار 

  گسترش فساد ميان مردم -6
در اين عصر گرفتار آن شده است، فساد  يكي از بزرگترين مصيبتهايي كه امت اسالمي

اعتقادي، انحراف شديد از روش اهل سنت و جماعت و ظهور بدعتها در ميان مسلمانان 
ال اله «: آورند مي باشد و بسياري از آنان هنوز حقيقت شهادتي را كه صبح و شب به زبان مي

دشمنان . فهمند و هدف اين عبارت و شرطها و حقيقت آن را نمي »اهللا لّا اهللا محمد رسولإ
خالي كنند و اسالم را فقط در  آناند كه كلمه توحيد را از محتواي كامل  اسالم كوشيده

دور از  ور كنند و همه دين راگفتن شهادتين و يا به زبان آوردن آن دو و اجراي شعائر محص
قرار دهند تا مسلمانان در آن صورت در سستي، ذلت، خواري و شكست روحي در  زندگي

مقابل طغيان مادي و آراستگي دروغين زندگي، به سر ببرند، همان چيزي كه امروزه حال 
فساد اخالقي در ميان مردم منتشر شده است و دشمنان اسالم بر اين ايجاد . 3مسلمانان است

گير شد كه برخي از بزرگان از اصالح  ند و فساد شيوع يافت و به شكلي همهفساد اشراف دار

                                           
  ).١٢٦(ص ، ناصر العقل، اخلوارج -١
  ).١٤٦(ص ، االمني احلاج، ظاهرة التکفري).١٥٥(ص ، مهان منبع -٢
  ).١٥٢(ص ، ظاهرة التکفري -٣
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اين يأس و نااميدي در درون برخي از جواناني كه  مجدد مأيوس شدند و از اين جاست كه
كند و  پرشور هستند، عكس العملهايي خشن و خشمناك ايجاد مي براي انجام عمل اسالمي

فاوتي دارند، برخي از آنان همراه با آن جريان اين عكس العملها شكلهاي مختلف و مت
گيرند و خود را اين گونه قانع  روند و برخي ديگر يك موضع منفي دشمنانه در پيش مي مي
اندازه گرفتار فساد اخالقي و اعتقادي شده است، به هيچ  اين اي كه به اين جامعه  كنند كه مي

نان اين گونه حكم بدهند كه آن يك وجه خيري در آن وجود ندارد و شايد هم برخي از آ
 .1جامعه كافر است

  عدم تزكيه نفس -7
يكي از داليل اصلي به وجود آمدن بدعت تكفير، عدم تزكيه نفس به سبب ضعف جنبه 

شود و انسان را بيشتر از توجه و عنايت به خود و  تربيتي است كه منجر به غرور و استبداد مي
شود ومرضهاي  كند كه منجر به عدم تزكيه نفس مي مي نفس خود، به عيبهاي ديگران مشغول

خطرناكي چون شتابزدگي، برتري طلبي با طاعت، هوي خواهي، كوچك شمردن مردم، 
 .آيند عدم احترام به آنان و شايد اخراج آنان از دين، از اين حالت به وجود مي

  .اند حاضر شده اينها برخي از اسباب و داليلي بودند كه موجب بروز پديده غلو در عصر

  هاي غلو در عصر حاضر مهمترين نشانه
  : هاي غلو در عصر حاضر فراوان هستند از جمله آنها نشانه

  ديگران خود وسخت گيري در دين بر  -1
هاي غلو در عصر حاضر، خارج شدن از روش اعتدال در دين است همان  يكي از نشانه

روايت كرده است،  سابوهريره در حديثي كه. بر آن بود صروش پيامبر كه اعتدالي
اين دين آسان است و كسي كه در دين «: فرمايد از اين امر بر حذر نموده و مي صپيامبر

سخت گيري در دين بيشتر از كمبود درك و  2».شود افراط و تندروي كند مغلوب دين مي
ت شود و اين دو، يعني سخت گيري در دين و كمبود درك و فقاه فقاهت در دين ناشي مي

                                           
  .مهان منبع -١
  ).١/٩٣(فتح الباری ، االميانکتاب ،  البخاری -٢



 979     در قبال خوارج  س يعل نيرالمؤمنيموضع ام  
 

هاي خوارج هستند و اغلب كساني كه امروزه به گرايشات خوارج  در دين از بارزترين نشانه
  .1شود متمايل هستند، اين دو خصلت در وجودشان يافت مي

است، اهل غلو  آساني در امور دين سخت گيري و ترك سهولت و ،هاي غلو از نشانه
كنند  و آنان را ملزم به چيزهايي ميخواهند كه طاقت آن را ندارند  چيزهايي را از مردم مي

كه شرع آسان به آن ملزم نكرده است، آنان توانايي و تفاوتهاي مردم، توانمنديهاي آنان، 
بنابراين با . گيرند متفاوت بودن آنها و فهم آنان و اختالف اين درك وفهم را در نظر نمي

خواهند كه توانايي  ان ميفهمند و چيزهايي از آن كنند كه نمي اي صحبت مي آنان به گونه
بي مورد و  و پارسايي هااز جمله علل سخت گيريها، پرهيزكاري. انجام آنها را ندارند

مردم است و اما مجال و صورت و شكل  تفاوتجهل به مراتب احكام و جهل به  ونادرست،
، كنند اي كه درك نمي آن، كلي نگري و استدالل براي همه صحبت كردن با مردم به گونه

  .2زام چيزهايي كه شرع آنها را ملزم نكرده استلترك راحتي و ا

  كبر و غرور -2
غرور و ادعاي علم در زماني ، هاي بارز پديده غلو در عصر حاضر خود برتر بيني از نشانه

بيني هيچ يك از آنان حتي در بديهيات علم شرعي و احكام و قواعد دين  است كه مي
د بدون اين كه اصول، نباره دار اندكي در اين لم و شناختد و يا اين كه عنشناختي ندار

اندك و فهم و  كنند كه با اين علم د و گمان ميناي راسخ داشته باش ضوابط، فقه وانديشه
اند در نتيجه با توجه به  يندگان را به دست آوردهآدرك نادرست همه علوم گذشتگان را و 

اين غرور هالك   د و به وسيلهنرو لب علم نميد و در پي طنپذير غرور خود علم علما را نمي
و خوارج اوليه نيز اين گونه ادعاي علم و اجتهاد . دنشو د و باعث هالك ديگران مينگرد مي

 .3گرفتند در حالي كه خودشان نادان ترين مردم بودند داشتند و به علما عيب و ايراد مي
دعوت را  كم خرد كم سن وسال و اين شد كه افراد   د برتر بيني و غرور منجر بهواين خ

اي از آنان را به عنوان رئيس و  و برخي از مردم نيز عده. بدون علم و فقه به دست بگيرند
بزرگ خود در نظر گرفتند و آنان بدون علم فتوا دادند و بدون فقه و درك مسائل حكم 

و بزرگ  مهمث با مسائل و حواد ،فقه نديشه و رجوع به اهل علم وكردند و بدون تجربه وا

                                           
  ).١٣٠(ناصر العقل ص ، اخلوارج -١
  ).٢٤٩-٢٤١(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -٢
  ).١٢٩(ص ، ناصرالعقل، اخلوارج -٣
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نان ارزش آكردند و براي  مي  مواجه شدند حتي برخي از آنان به علما و بزرگان بي احترامي
شدند و هرگاه برخي از بزرگان بر خالف ميل و مذهب و يا برخالف موضع او فتوا  ائل نميق

ترس و خيانت، سادگي و آگاهي و ، دادند، از آنان با لفاظي چون، كوتاهي، ناتواني مي
اين گونه مسائل باعث شيوع تفرقه و فساد عظيم و ايجاد  .كردند اندك بدگويي مي ركد

شد كه ضرر  يو عدم توجه و اعتنا به آنان و ساير موارد نهال كينه عليه علما و بي احترامي
  .1هنگفتي را بر دين و دنياي مسلمانان وارد ساخت

  استبداد رأي و نادان خواندن ديگران -3
هاي برجسته اهل غلو در عصر حاضر، تعصب نسبت به رأي و عدم توجه و اعتنا  يكي از نشانه

كه همفكر و هم رأي نباشد و از جمله عللي  به رأي ديگران و انكار حق از جانب آنان مادامي
اندك، ارائه رأي  علم: شوند، عبارتند از كه باعث ايجاد اين تعصب به رأي و ميل به آن مي

 .بودن ي و خود رأي و پيرو هوي و هوسخود پسند، ذهن خالي اب
آفت خود پسندي و خود رأي بودن و تعصب به آن صاحبان خود را در زمانهاي قبل از ما 

ابن . هاي خطرناك و بزرگي كشانده است آنچه ذوالخويصره نادان را متزلزل كرد به مهلكه
كرد  مي آفت او اين بود كه او به رأي خود راضي شد و اگر درنگ: گويد جوزي مي

ياران  و آنچه كه. 2نيست صاهللا اي فراتر از رأي رسول انديشه دانست كه هيچ رأي و مي
ذوالخويصرة را منحرف كرد اين بود كه آنان به رأي و نظر خود راضي شدند و نسبت به 

 �عليخوارج اهل عبادت بودند اما اين اعتقاد را داشتند كه از . ديگران سوءظن داشتند
اين بيچارگان و . ، كه آنان را در مهلكه قرار داد3و اين يك مرض سختي است عالم تر هستند

فهميدند و به كسي كه آنها را براي آنان  درماندگان اسير الفاظي شدند كه خوب آنها را نمي
كردند نظر درست رأي و نظر  فهماند گوش ندادند چون فكر مي كرد و به آنان مي روشن مي

  .تباه و نادرست استآنان است و غير از آن اش
الفاظ ايمان، ال حكم اال هللا و دوري جستن از ظالمان بر ذهن : گويد محمد ابوزهره مي

را   آنان چيره شد و آنان به اسم اين الفاظ خون مسلمانان را مباح كردند و سرزمينهاي اسالمي

                                           
  ).١٢٩(ص ، ناصرالعقل، اخلوارج -١
  ).٩٠(ص ، تلبيس ابليس -٢
  ).٩١(ص ، مهان منبع -٣
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ن را از اين تعصب منفور آنا 1با خونهاي پر رنگ آغشته كرده و به هر جايي هجوم بردند
با آنان مناظره كرد و  �علي اميرالمؤمنين. پاسخگويي به حق بعد از روشن شدن آن بازداشت

هاي آنان را بر طرف كردند و شبهات شان را رفع  با آنان مناظره كرد و بهانه سعباس ابن
آنان نمودند و داليل و استداللهايي قاطع در برابر آنان ارائه كردند و با برهانهايي روشن زبان 

را بستند اما جز برخي از آنان جواب ندادند و بسياري از آنان به مباح كردن خون مسلمانان 
در اسالم همچون  اين تعصب نسبت به رأي و جاهل خواندن ديگران با اصول مهمي. پرداختند
  .نصيحت و خيرخواهي منافات دارد، مشورت

  بدگويي و تخريب علماي اهل عمل -4
ي عجيب تعدي و تجاوز به حرمت علماي درستكار و  ريب و پديدهغ عصر ما شاهد هجوم

كتابها، ، ها، مجالت روزنامه، ضربه زدن به آنان با خنجرهاي انحراف و گمراهي است
اند  هاي زيادي از اين جمالت و هجومها را به خود ديده ها، حلقه و سالنهاي درس نمونه مقاله

وارد نموده و اجتماع پراكنده آنان را  سالميو اين حالت شديدترين ضررها را به امت ا
بدون شك تخريب و . اي شد تر كرد و عميق و ريشه تر و جمع متفرق آنان را متفرق پراكنده

آموزي بدون معلم،  معل: بدگويي از علما داليل متعددي دارد كه برخي از آنها عبارتند از
برخي از جوانان به . حسادتفهم نادرست از برخي عبارتهاي علما، پيروي از هوسها و 

عيبها و لغزشهاي علما و گرفتن  اند كه همان دنبال كردن اسلوب ناشايستي روي آورده
آيا . سخنان و آراء شاذ و نادر آنان و تحريف كردن سخنان آنان از منظور اصلي شان است

يب علماي دهند كه هجوم همه جانبه خود در توهين و تخر اين علت انجام مي اين كارها را به
قديم و جديد كه با افكارشان مخالف هستند و روشهاي به دور از اعتدال آنان را تائيد 

كارهاي آنان به ضرر و زيان اسالم و موجب چشم روشني دشمنان  ؟كنند، توجيه نمايند نمي
علما از اين عمل و روش زشت و ناپسند . استشده صهيونيستها و بت پرستان  جملهاسالم از

دهنده جهل و مرض و كينه صاحب آن است، به خاطر خطر آن بر مسلمانان برحذر كه نشان 
هاي دشمنان دين و تحقق يافتن بدون رنج و  اند چون آن عمل در واقع اجراي برنامه داشته

ابن تيميه در حالي كه از روايت اقوال ضعيف به نقل از امامان و . 2راض آنان استغزحمت ا
را نبايد كسي به نقل از يكي از امامان و  ياين چنين مسأله ضعيف: گويد كند، مي علما نهي مي

                                           
  ).٦١(ص ، حممد زهرة، تاريخ املذاهب االسالمية -١
  ).٨٥(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -٢
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. بزرگان مسلمانان چه به قصد عيب و ايراد گرفتن بر او و چه به قصد تبعيت از او، ذكر كند
و وزير تاتارها . اين يك نوع خرده گرفتن بر بزرگان و پيروي از سخنان ضعيف است چرا كه

كرد و حتي آنان را به خروج از سنت و  ايجاد مي فتنه بين مذاهب اهل سنت ريقاين ط به
 . 1نمود خواند و آنان را به مذهب رافضيها و اهل بي ديني گرفتار مي جماعت فرا مي

هاي يهوديان،  كنند، به برنامه كساني كه علماي درستكار امت را تخريب و بدنام مي
اين امر باشند و  ند خواه متوجهكن هاي جاسوسي آنان خدمت مي مسيحيان، طاغوتيان و برنامه

يا نباشند و كساني كه همواره با اين كار خود به بدنام كردن و تخريب چهره علماي امت 
گفته  آنشوند، روشي كه در  پردازند، از روش و شيوه اهل سنت وجماعت دور مي مي
اهل فهم و  علماء پيشين گذشتگان و علماي تابعين بعد ار آنان اهل خير و نيكويي و: شود مي

شوند و هر كس از آنان به بدي ياد كند، بر اين راه  درك و نظر هستند و جز به نيكي ياد نمي
پردازند بايد بدانند، گوشت اين  كساني كه به تخريب چهره علماي درستكار امت مي. 2نيست

و . علما مسموم و روش خدا درباره هتك حرمت بدنام كنندگان آنان معلوم و مشخص است
اشخاص بر اساس كثرت  داند كه اعتبار حكم دادن درباره كسي كه ادعاي علم دارد نمي اين

در شرع باشد و در واقع به  هر كس داراي علمي: گويد مي :قيم ابن. فضيلتهاي آنان است
وار در اسالم گامهاي خير و آثار نيك داشته و براي گاين فرد بزر طور قطع معلوم شود كه

ايگاهي قرار گرفته كه اگر گاهي مرتكب خطا و لغزش شود، معذور اسالم و اهل آن در ج
برد بنابراين در اين صورت جايز نيست كه در آن  است و بلكه به دليل اجتهاد خود اجر مي

مورد از او تبعيت شود و جايز نيست كه جايگاه و امامت و پيشوايي او در دل مسلمانان تباه 
ماند؟ جواناني كم  م شوند، چه كسي براي آنان باقي ميبد نا اگر علماي امت اسالمي. 3گردد

كنند، زباني را به خوبي بلد نيستند و  سن و سال و كم تجربه باقي بمانند كه خوب تالوت نمي
 توانايي آن چناني در بسياري از علوم شرعي ندارند؟

اين روش  اين روش تخريب شخصيت علما مايه چشم روشني دشمنان اسالم است چرا كه
يك نسل بدون رهبر به رستگاري  ايد كه كند و آيا ديده ك نسل بدون رهبر را ايجاد ميي

 برسد؟

                                           
  ).٢٢٣ -٢١٥(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -١
  ).٣٢/١٣٧(الفتاوی  -٢
  ).٢/٧٤٠(شرح الطحاوية  -٣
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اند بنابراين در ميان آنان تعداد  در ميان امتهاي گذشته بدترين چيز، علما و بزرگانشان بوده
  :فرمايد خداوند متعال مي. گمراهان و گمراه كنندگان فراوان شد

m��k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a

�l�~�qp�o�n�ml ٣٤: التوبة  
ايد بسياري از دانشمندان يهود و راهبان، اموال مردم را به  ايمان آورده اي كساني كه« 

  »دارند خورند و آنان را از راه خدا باز مي ناروا مي
همه امتها به جز : گويد بهترين افراد در اسالم علماي رباني و درستكارش هستند، شعبي مي

 ابن تيميه. 1، بدترين شان هستند اما علماي مسلمانان بهترين شان هستندمسلمانان، علمايشان
علمايشان  آنان راو  همه امتها به جز مسلمانان گمراه هستند: گويد اين را توضيح داده و مي 

در حاليكه مسلمانان بر راه هدايت قرار . كنند، بنابراين علمايشان بدترين شان هستند گمراه مي
بنابراين علمايشان بهترين شان . گردد قط توسط علمايشان روشن و تبيين ميدارند و هدايت ف

 .2هستند

  )بدگماني(ظن  سوء -5
اين آفت ابزاري براي ريشه . اين مرض در دوره ما زياد شده و ضررش فراگير گشته است

اي براي تخريب و نابودي است كه نتايج و آثار خطرناك و مفاسد  كني و ويراني و وسيله
جهل، جهل به فهميدن : هايي دارد، از جمله اين آفت علل و انگيزه. اني در پي داردفراو

به هدف آن و همچنين عدم درك  جهل حقيقتي كه ديده و شنيده و خوانده نشده است و
يك حكم شرعي دقيق در اين مواضع مخصوصاً اگر مواضعي غريب و نامأنوس باشند و 

گاهي دور نگر، صاحب خود را به بدگماني، متهم كردن دقيق و ن يبينش بايك فقه  احتياج به
 .كشاند ديگران به عيب و نقص و بي اعتبار و بي ارزش كردن آنان، مي

يك  يكي از آفتهاي ديگر هوي و هوس است و اين آفت آفتهاست اين كافي است كه
يا بخواند مورد خوشايندي و خشنودي او نيست و با آن موافق نيست، ببيند  كه انسان چيزي را

به بدگماني بكشاند و افسار او را در دست بگيرد و  اين امر كافي است كه او را... و يا بشنود
او ديگر امور را با معيار و ميزان دقيق شرع . هر جا كه بخواهد بگرداند، بچراند، بچرخاند

دن خود، كند كه موانع و شرايط را در نظر بگيرد و عالوه بر متهم كر سنجد و تالش نمي نمي
                                           

  ).٣/٢٨٣(اعالم املوقعني  -١
  ).٧/٢٨٤(الفتاوی  -٢
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دارد از جمله  كند چون هوي و هوس او را از اين امر باز مي حتي به نفس خود مراجعه نمي
انسان اگر نسبت به خودش حسن ظن داشته باشد و . آفتهاي ديگر، خودپسندي و غرور است

اين سمت كشيده   اگر فهم و درك داشته باشد و به آن مغرور گردد و خود رأي شود به
خود را پاك و متعالي و ديگران را حقير بداند، نظر خودش را درست و نظر شود كه نفس  مي

ديگران را نادرست، نظر خودش را حق و نظر ديگران را باطل و نظر خود را عين هدايت و 
ايم كه به نامتعادلي در سوءظن رسيده  افرادي را ديده. نظر ديگران را مايه گمراهي فرض كند

ير از خودشان چه مرده و چه زنده به انحراف، گمراهي و فساد بودند كه همه مردم را به غ
عقيدتي متهم كردند و اين گونه وانمود كردند كه همگي در عقيده خودشان ناخالص و 

شوند و فقط آنان نجات  فاسد هستند و فقط آنان اهل خلوص هستند، همه مردم هالك مي
خود را دارد از جمله آثار سوء و  يابند، گمان بد يك آفت است و هر آفت هم آثار سوء مي

 :عبارتند از -ز بدي جز بدي نزايد  - بد آن 
عيب جويي، دنبال كردن لغزشهاي ديگران و تحقيق و  به بدگماني صاحب خود را

اين ترتيب نفس او را در معرض خشم و عذاب  كشاند و به كاوش فراوان در خطاهاي آنان مي
آنان را  صاهللا انسانهاي بيمار قلب است كه رسول دهد چون اين از صفات خداوند قرار مي

اي جماعت كساني كه به زبان خود ايمان : فرمايد به فضاحت و رسوايي وعده داده و مي
از مسلمانان بدگويي نكنيد و در پي عيبهاي آنان . آورده و ايمان در قلبتان وارد نشده است

به دنبال عيب او خواهد بود و هر كس  نباشيد، كسي كه دنبال عيبهاي آنان باشد، خداوند نيز
 .1اندگرد رسوا مياش در خانهاو را خداوند به دنبال عيبش باشد، 

جويي از  بدگماني همچنين صاحب خود را به غيبت كردن و بردن آبروي ديگران و انتقام
 .كشاند آنان مي

د و بندهاي كار و در نهايت گمان بد، نهال تفرقه و پراكندگي را در ميان مسلمانان مي
گسلد و پيوندهاي محبت را پاره كرده و بذر دشمني و كينه و نفرت  اخوت و برادري را مي

 .پاشد را مي
آفت همان طور كه بيان شد، خطرات فراواني در پي دارد، اسالم يك  ناي از آن جايي كه

يرا موضع قطعي و محكم اتخاذ كرده و به دوري جستن از بيشتر گمانها دستور داده است ز

                                           
  ).٧/٢٨٤(الفتاوی  -١
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اند كه در پي بدگماني و پيروان آن رفتن عاقبت وخيم و  وقايع و حوادث ثابت كرده
  . 1ضررهايي فراوان در پي دارد

  : فرمايد خداوند متعال مي

�m�d�LK�J�I�H�G�F��E�D�C�B�Al ١٢: احلجرات  
ه اي از گمانها گنا از بسياري از گمانها بپرهيزيد پاره. ايد ايمان آورده اي كساني كه« 
  .»است

خداوند متعال بندگان مؤمن خود را از بسياري از گمانها همچون : گويد ابن كثير مي
كند چون برخي از  به جا، نهي ميا تهمت، خيانت به خانواده و نزديكان و مردم در موارد ن

آنچه كه بد گماني . 2شود آنها گناه محض هستند بنابراين با احتياط از بسياري از آنها دور مي
اي كه از  به كلمه« :گويد مي سعمر بن خطاب. كند، معذور دانستن برادرت است رفع ميرا 

شود، گماني جز خير نداشته باش، اگر در وجود او جايي براي  دهان برادر مؤمنت خارج مي
  . 3»نيكي بيابي

  خشونت و تندي با ديگران -6
ديگران و به كار گيري هاي غلو در عصر حاضر شدت و خشونت در برخورد با  يكي از نشانه

اي كه انگار اصل در برخورد و رفتار  شدت و خشونت در غير از محل خودشان است به گونه
اين تندي شكل و حالت غالب رفتار . و مهرباني با ديگران، خشونت و تندي است نه نرمي

برخي از جوانان شده و اين خشونت از حد سخن به عمل نيز تجاوز نموده است در نتيجه 
اين خشونت . اند ونهاي ناحقي به دليل آن ريخته شده و تأسيسات فراواني ويران گشتهخ

به كار گيري . شده است باعث وارد شدن ضررهاي سنگين بر عامالن خود و بر امت اسالمي
كه  دخشونت و تندي و سنگدلي و سخت گيري توسط برخي از جوانان، علل و اسبابي دار

 : اين گونه بيان نمود ا بهاي از آنها ر توان خالصه مي
بسياري از اين جوانان در معرض مشكالت و سختيهاي گوناگون : ها مشكالت و سختي

قرار گرفته و اين سختيها بر آنها تأثير گذاشته است و بنابراين عكس العمل آنان شديد 
 .كنند و اين حالت بر طبع شان غالب گشته است شود و در برخورد با خشونت، رفتار مي مي

                                           
  ).٤٢٤ -٤/٤٢١(مسند امحد  -١
  ).٢١١ -٢٠١(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -٢
  ).٤/٢١٢(ري ابن کثري تفس -٣
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امر به معروف و نهي از منكر از جمله : جهل نسبت به فقه امر به معروف و نهي از منكر
بزرگ ترين واجباتي است كه خداوند متعال اين امت را به آن مكلف نموده است و شايسته 

ن در آن زمينه فقيه باشد تا بتواند مصلحت را محقق و مفسده را به آاست كه اقدام كننده به 
بهتر  آنها كه اقدام كننده به وجود دارد واجبي در اين جا امور. وش دفع كندساده ترين ر

گاهي با زبان و ، واجب گاهي با قلب اينكهاز جمله . داشته باشد كافي است دانش و درك
گردد و روش قلبي در هر حال واجب است برخي از مردم در اين  گاهي با دست انجام مي

خواهند كه فقط با زبان و يا با دست خود امر و نهي  ان ميكنند برخي از آن مورد اشتباه مي
كنند بدون اين كه در اين زمينه دانش و بينش، بردباري و صبر داشته باشند و دقت نظر نمايند 

اش را دارند و چه چيز  كه چه چيز شايسته است و چه چيز شايسته نيست و چه چيزي توانايي
و  1كنند ت اقدام به امر به معروف و نهي از منكر مياين حال  به. شان نيست در حد توانايي

كنند درحالي كه حدود خود  اعتقاد دارند كه در اين زمينه از خدا و رسولش اطاعت مي
بنابراين به ناچار بايد نسبت به معروف و منكر علم حاصل گردد و آن دو از . نمايند تجاوز مي

صالح در اين است . دانا بودده و نهي شونده هم متمايز شوند و بايد به حال و شرايط امر شون
كه به راه و روش مستقيم، امر و نهي شود و اين نزديك ترين راه به حاصل شدن هدف مورد 
نظر است و بايد در اين زمينه با ماليمت برخورد شود و فرد امر و نهي كننده بايد در برابر 

ذيت و سختي براي او نيست و اگر اي از آن ا ن چارهوسختي و اذيت بردبار و صبور باشد چ
بنابراين . آورد بردبار و صبور نباشد، بيشتر از آنچه كه خير و صالح ايجاد كند فساد به بار مي

علم، ماليمت و صبر، علم قبل از امر و : براي اين امر اين سه مورد بايد در نظر گرفته شود
ين سه مورد بايد همراه با اين ا. نهي و ماليمت همراه با آن و صبر و شكيبايي بعد از آن

كند مگر  امر به معروف و نهي از منكر نمي: قاضي ابويعلي ذكر كرده است. حاالت باشد
 .2كند فقيه و آگاه باشد كند و آنچه كه نهي مي كسي كه به آن چه امر مي

 از منكر هستند كه جهل نسبت به آنها يبرخي از امور فقه امر به معروف و نه ها نمونه اين
  .شود و عدم مراعات آنها منجر به رفتن به راه تندي و خشونت در دعوت مي

برخي از جوانان در ارشاد و راهنمايي مردم و گفتگو با آنان و دعوت شان براي دست 
گمان . گيرند كشيدن از آن چه كه مخالف شرع است، از روش تندي و خشونت بهره مي

                                           
  ).١٢٨، ٨/١٢٧(الفتاوی  -١
  ).١٣٧، ٢٨/١٣٦(الفتاوی  -٢
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زدارنده است و غافل از اين هستند كه روش كنند كه روش تند و خشونت، كارساز و با مي
مالطفت و نرم خويي اصل است و اين روش نبايد كنار گذاشته شود مگر اين كه سودمند و 

اما خشونت و تندي در بيشتر مواقع . چون اين روش سودمند وتأثير گذار است، كارساز نباشد
مطلب مورد . دهد ق ميلفت سواشود و مخالف را به اصرار بر مخ موجب گريز و تنّفر مي

گر به  دعوت نتعجب اين است كه آنان بين مخالف با علم و ناداني كه متوجه نيست و بي
بدعت و قرباني گمراه و فريب خورده و بين عمل منكر مورد اختالف نظر و منكر مورد 

يكي از روشها و راهكارهاي خشونت آميزي كه برخي از آنان در . توافق، فرقي قائل نيستند
گذارند، به  هم براي آنان نمي  خشونت در رفتار با والدين است و احترامي: گيرند يش ميپ

اند كه والدين نسبت به  آنان فراموش كرده. كنند كنند و برايشان خدمت نمي آنان كمك نمي
ساير مردم به ويژه در دعوت و ارشاد آنان، داراي خصوصياتي هستند و اين به معني عدول 

دي و تمسك به امري از امور دين و يا ارتكاب به معصيت براي راضي كردن كردن از پايبن
، هدف و منظور ما فقط ادب در رفتار و ماليمت در گفتار و .هرگز... هرگز.... ستنيآنان 

. معاشرت نيكو و صبر و شكيبايي در برابر آنان و دلسوزي و مهرباني نسبت به آنان است
  :فرمايد خداوند متعال مي

mh�g�f��sr�q�p�o�n�m�l�k�j�i
�ed�c�b�a� �̀_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t
�v�u�t�s��r�q�po�n�m�l�k�ji�h�g�f

�x�wl ١٥ – ١٤: لقمان  
كه در حق ايشان نيك باشد و نيكي (ايم  ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرده 

اي  و سستي تازهمادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف ) كند، به ويژه مادر، چرا كه
و در اين دو سال نيز، كودك (پايان دوران شيرخوارگي او دو سال است . دچار آمده است

ماهه حمل و شيرخوارگي،  33مادر در اين مدت . نوشد شير، يعني شيره جان مادر را مي
) لذا به انسان توصيه ما اين است. دارد مهمترين خدمات و بزرگترين فداكاري را مبذول مي

بازگشت به ) بدان كه سرانجام(هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش و كه 
  ).دهم و نيكان را جزا و بدان را سزا مي(سوي من است 

هر گاه آن دو، تالش و كوشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه كمترين  
ايشان فرمانبرداري  سراغ نداري، از) آن كوچكترين دليل بر اثبات(آگاهي از بودن آن و 

چرا كه در مسأله عقائد و كفر و ايمان همگامي و همراهي جائز نيست و رابطه با خدا، . (مكن
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مقدم بر رابطه انسان با پدر و مادر است، اعتقاد مكتبي برتر از عواطف خويشاوندي است ولي 
كن و راه كساني را در  اي رفتار با ايشان در دنيا به طرز شايسته و به گونه بايسته) در عين حال

بعد هم همه به . اند رو كرده) با يكتاپرستي و طاعت و عبادت(پيش گير كه به جانب من 
و بر طبق (سازم  ايد آگاه مي كرده مي) در دنيا(گرديد و من شما را از آنچه  سوي من برمي

  ). دهم اعمالتان پاداش و كيفرتان مي
كه هم عمل صالح وهم  كمك كردن به مردمي بينيم كه برخي از جوانان راضي به ما مي

اين عده از مردم در نظر آنان . شوند اند، نمي اند و هر دو را به هم آميخته عمل ناشايست داشته
براي اين جوانان مفهوم . مستحق هيچ خدمت و هيچ سخن نيك و مساعدت سودمند نيستند

نزد آنان برائت بر واليت و دوستي و برائت، و حدود هر يك از اينها روشن نشده است در 
اند كه خدمات اجتماعي يكي از وسايل و ابزار  دوستي غلبه پيدا كرده است و فراموش كرده

موفقيت آميز دعوت هستند چون اين خدمات عملي هستند و بيشتر از سخن در مردم تأثير 
از مساعدت اند كه خشونت آنان در رفتار و شانه خالي كردن  آنان فراموش كرده. گذارند مي

كند و دشمنان دين آن دسته از مردم را به  و كمك، شكاف موجود در را بين آنان بيشتر مي
  .كشانند صف منحرفان مي

هاي خشونت شديد اقدام برخي از آنان در تجاوز كردن از خشونت با سخن  يكي از نشانه
در نهايت از اين امر  .يا همشهريان بي دفاع است  به قتل و ريختن خون علما، سربازان بي گناه

كه طرفداران اين خشونتها در بسياري از مواقع با زبان و گاهي ي هم تعجب نكن اگر بدان
اندكي به مطالعه  افتند و اين امر غريب و ناآشنا نيست اگر انسان دست به جان همديگر مي

و راه گذشتگان صالح را كنار  صاحوال فرقي بپردازد كه كتاب خدا و سنت رسول او
ها به دشمني با همديگر پرداخته و همديگر را گمراه خواندند و يكديگر  اين فرقه. اند گذاشته

آورده  صاند اين گونه است سرنوشت كسي كه، روشي را كه خاتم پيامبران را تكفير نموده
موضع اسالم درباره خشونت و تندي در دعوت و برخورد با مردم صريح و . است، رها كند

  :فرمايد دهد و مي هارون دستور مي ند متعال به موسي و برادرشخداو. روشن است

�m�¡����~��}�|�{�z��y�x�w��v��u�t��s�rl� ٤٤ - ٤٣: طه  
به سوي فرعون برويد كه او به سركشي برخاسته و با او سخني نرم گوييد شايد كه پند «

  . »پذيرد يا بترسد
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در  إلما به موسي وهارون هاي پروردگار عزيز و بزرگوار اينها سفارشات و توصيه
سخن نرم در بيان حق چون اين روش مفيدتر و به قبول . هنگام دعوت فرعون طغيانگر است

  .پند و ايجاد ترس نزديك تر است
  :فرمايد خداوند سبحان مي

�m�j� � �i�h�g�f�e�� �d�c�b�a�`�_~�}�|�{�z
�x�w�v�u��t��s�r�q�p�o�n�m�l�kl ٣٥ - ٣٤: فصلت   

سان نيست بدي را به آن چه خود بهتر است، دفع كن، آنگاه كسي كه نيكي با بدي يك«
گردد و اين خصلت را جز كساني كه  ميان تو و ميان او دشمني است گويي دوستي يكدل مي

  .»اي بزرگ نخواهند يافت و آن را جز صاحب بهره. يابند اند، نمي شكيبا بوده
گردد و  ذيت او شود، مواجه ميدعوت كننده در اين راه با مواردي كه موجب خشم و ا

شود ينابراين بايد صبر را پيشه كند و فرو بردن خشم و  او به ناچار با اين موارد مواجه مي
  :گذشت و بخشش مردم، نفس و درون خود را قوي و محكم نمايد

�m�Æ��Å�Ä�Ã�ÂÁ�À�¿�¾��½�¼�»�º�¹�¸¶�µ
�È�Çl ١٧: لقمان   

بخوان، و به كار نيك دستور بده و از كار بد نهي نماز را چنان كه شايد ! اي پسر عزيزم«
است ) اساسي و مهمي(اينها از كارهاي . رسد شكيبا باش كن، و در برابر مصائبي كه به تو مي

  .»كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و ثبات ورزيد
دعوت كننده بهتر است از روشهاي برانگيزاننده و خوار شمردن اجتناب نمايد و همچنين 

  :فحش و ناسزا گويي دوري كنداز 
�m�®�¬�«�ª� ©¨� �§�¦�¥�¤�£�¢�¡����~�}�|

�¹�¸����¶�µ�´�³�²�±�°�¯l ١٠٨: األنعام  
خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني و به ناداني، خدا  آنهايي را كه جز خدا مي«

  .»را دشنام خواهند داد
ي به اصل ماليمت و مهرباني و روايت و احاديث نبوي فراواني وجود دارند كه بر پايبند

  : فرمايد مي صپيامبر. دوري كردن از خشونت و تندي تأكيد و تمركز دارند
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شود مگر اين كه آن را زينت دهد و از هيچ  ماليمت و مهرباني در هيچ مورد وارد نمي«
  .1»شود مگر اين كه آن را معيوب كند  موردي برداشته نمي

ت است و معني اين عبارت اين نيست كه خشونت ماليمت و مهرباني يك اصل در دعو
و تندي به طور كلي لغو شود، نه، بلكه تندي بعد از بي ثمر ماندن ماليمت و صبر مواضع 
خاص خود را دارد و انسان موفق كسي است كه خداوند به او توفيق دهد كه هر يك از اينها 

 .2هوس خود مصون بدارد را در محل خاص خود پياده كند و او را از پي روي از هوي و

  تكفير -7
م آغاز شده و به تدريج در سال  1965پديده تكفير در سال . غلو است ياين مورد حد اعال

م در نتيجه برخي مصائب و مشكالت گسترده شد و اين تفكر آرام آرام منتشر شد تا  1967
ه تكفير مردم ايم كه ب اين كه به شكل يك پديده بارز در آمد و افراد بسياري را ديده

پرداختند در حالي كه از بسياري از اصول و قواعد مهم غافل بودند در نتيجه در آن حالت  مي
 : اين اصول عبارتند از قرار گرفتند از جمله

  صغيره كبيره و، گناهان: قاعده اول
گناهان بر اساس نص قرآن و سنت و اجماع گذشتگان و قياس، به : گويد مي :ابن قيم

  :فرمايد خداوند متعال مي. 3شوند يره كبيره تقسيم ميدو دسته صغ

�m�n�j�i��h�g�f�e�d�c�bl ٣١: النساء  
ايد دوري گزينيد بديهاي شما را از شما  اگر از گناهان بزرگي كه از آنها نهي شده« 
  » زداييم مي

  : فرمايد خداوند متعال همچنين مي

�m�²�ts�r�q�p�o�n�ml ٣٢: النجم  
كنند و اگر گناهي از آنان  گيري مي گناهان بزرگ و بدكاريها كنارههمان كساني كه از 

  )گيرد و آن هم مورد عفو خدا قرار مي(سر زند تنها صغيره است 

                                           
  ).٤/٣٦٢(مسند امحد  -١
  ).١/٢٣٧(مدارج السالکني  -٢
  ).٢٣٧-٢٣١(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -٣
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ها  گناهان غير از كبيره» لغزشهاي كوچك«، »اللَّمم«اند كه  جمهور علما بر اين عقيده
نمازهاي پنج «: رمايدف روايت شده است كه مي صهستند و در يك حديث صحيح از پيامبر

گانه، نماز جمعه تا جمعه ديگر و ماه رمضان تا رمضان ديگر، گناهان حد فاصل خود را 
  .بنابراين گناهان بر اساس اثرشان متفاوت هستند. 1»ميزدايند اگر از گناهان كبيره دوري شود

  كفر دو نوع است: قاعده دوم
رند كه كفر دو نوع است و شايسته كفر اكبر و كفر اصغر و نصوص داللت بر اين امر دا

 صاهللا  از جمله تكذيب آنچه كه رسول: است كه از همديگر متمايز شوند اما كفر اكبر
گناهاني هستند كه موجب : اما گناهان صغيره. آورده و انكار خداوند و روي گرداني است

ن فرمايش مانند اي. شوند استحقاق تهديدها و عذابها به جز ماندگاري در آتش جهنم مي
بعد از من با كشتن يكديگر و به جان همديگر افتادن، به كفر «: فرمايد كه مي صپيامبر

  :فرمايد خداوند متعال مي. 2»بازنگرديد و كافر نشويد

�m�«�po�n�m�l�k�j�il ٩: احلجرات  
د نخداو. »هرگاه دو گروه از مومنان با هم به جنگ پرداختند بين آنان صلح برقرار كنيد« 
كند و اين داللت براين دارد كه توصيف  ايمان توصيف مي ين آيه دو گروه درگير را بهدر ا

ابن . كند و اين همان كفر اصغر است به كفر بر اساس اين مورد، كسي را از دين خارج نمي
منظور اين است كه همه معصيتها به نوعي كفر اصغر هستند چون آنها ضد : گويد قيم مي

  .3تندشكر يعني عمل طاعت هس

  تفاوت ميان بدعتها: قاعده سوم
اسالم همه نوع بدعتها را مورد نكوهش قرار داده و آنها را به صاحب خودش باز گردانده 

 صپيامبر 4»هر كس عملي انجام دهد كه امر ما بر ان نبوده است، آن مردود است«. است
و بدترين  صبهترين حديث، كتاب خداوند، بهترين هدايت، هدايت محمد«: فرمايد مي

  . 5»امور، امور جديد و حديث هستند
                                           

  ).٢٣٣(مشاره ) ١/٢٠٩(مسلم  -١
  ).٦٦(مشاره ) ١/٨٢(مسلم  -٢
  ).١/٢٥٣(مدارج السالکني  -٣
  ).٢٦٩٧( خباری مشاره -٤
  ).٧٢٧٧(خباری مشاره  -٥
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اما برخي از مردم به دليل غلبه هوي و هوس بر آنان و سيطره شبهات بر آنان در بدعت 
شوند اما آنان به دليل تفاوت بدعتها در انجام  اين ترتيب مستحق مذمت مي شك دارند و به

نيمه شعبان نيست و قبل از  هوزبدعت تكفير همانند بدعت ر: مثالً. گناه نيز متفاوت هستند
صادر كردن هر گونه حكم بهتر است كه به بدعت، و بدعت آورنده جاهل تقليد كننده غير 

مساوي نيست و همچنين آشكار كننده بدعت و   دعوتگر نگريسته شود چون اولي با دومي
  .پوشاننده آن مثل هم نيستند

  تكفير شرايط و موانعي دارد: ارمقاعده چه
ده از مهمترين قواعد است و بر بسياري از مردم پوشيده مانده است كه جا دارد اين قاع

گاهي . در نظر گرفته شودشرايط   نسبت به آن آگاهي و هوشياري داده شود و در هر حكمي
آورد كه كفر است و يا  شود كه كفر است و يا سخني به زبان مي انسان مرتكب گناهي مي

اين سخن يا گناه و يا  ابراين آيه به محض مرتكب شدن بهبن. اعتقادي دارد كه كفر است
  گردد؟ و خون ومالش حالل مي شده كافرفرد اعتقاد، 

 قلمداد، كافري كه خون و مالش حاللش باشد، گناهكاراين شخص : اند علما جواب داده
ن در اي. ط باشد و چندين مانع نيز از او برداشته شودرشود مگر اين كه در او چندين ش نمي

اما اگر هر شرطي منتفي باشد، يك مانع به وجود . توان عليه او حكم به كفر داد صورت مي
توان عليه او حكم به كفر داد و اين به معناي بخشش كامل او در برابر مجازات  آيد و نمي مي

توان حكم به كفر داد اما  گردد و فقط نمي نيست بلكه او با توجه به حال خود مجازات مي
  .شود ازات از او سلب نميمطلق مج

  شرايط تكفير
نها در وجود كسي كه مرتكب عملي آدر اين صورت سه شرط وجود دارند كه بايد همه 

يكي از اين  ردند و هر گاهگشود، جمع  شود كه مستحق سرزنشهايي مانند، لعن و كفر مي مي
  : رطها عبارتاند ازاما ش. شرطها از او ساقط شود بايد از لعن كردن و تكفير او امتناع شود

  علم : شرط اول
براي اينكه در مورد فردي كه عملي انجام داده و سخن به زبان آورده و يا اعتقادي را 

حكم به كافر بودن او داده شود، بايد قبل از حكم دادن به طور قطع ه، داشته كه كفر بود
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را كه انجام كه آن كاري  ،يا آن فرد بر اين امر شناخت داشته استآ  مشخص شود كه
اگر او . استحق و صواب واو مخالف انجام دادن عمل واجب  آياو  ،دهد، كفر است مي

شكار، آ، قبل از بيان و روشن نمودن حق واضح و اهل بوده باشدق و صواب جنسبت به امر ح
ئه حجت، به مجازات حكم نداده اقبل از ار متعالخداوند . شود به مجازات او حكم داده نمي

  :فرمايد اوند عزيز و بزرگوار ميخد 1است

�m�À�¿��¾�½�¼��»�ºl ١٥: اإلسراء   
  .»پردازيم ما تا پيامبري را بر نينگيزيم به عذاب نمي«

  : فرمايد خداوند مي
�m�|�{�z� yx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n

�~�}l ١٦٥: النساء  
ر مقابل پيامبراني كه بشارت گر و هشدار دهنده بودند تا براي مردم پس از پيامبران د«

  »خدا بهانه و حجتي نباشد و خداوند توانا و حكيم است
  :فرمايد همچنين مي

�m�Õ�ÍÌ�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â���Á�Àl   

   ٥٩: القصص
 پروردگار تو ويرانگر شهرها نبوده است تا در پيشتر در مركز آنها پيامبري بر انگيزد كه«

  »يات ما را بر ايشان بخواندآ
  :و ميفرمايد 

�m�¡���~}�²�±�°� �̄®��¬�«�ª�©�¨�§�¦��¥�¤�£�¢
�¼�´�³l ٩ – ٨: امللك  

هر بار كه گروهي در آن افكنده شوند نگهبانان آن از ايشان پرسند مگر شما را هشدار «
اي به سوي ما آمد ولي تكذيب كرديم و گفتيم  اي نيامد، گويند چرا، هشدار دهنده دهنده

  »خدا چيزي را فرو نفرستاده است
  :فرمايد و مي 

                                           
  ).۲۶۷-۲۶۵(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -١
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m�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â
�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñl ١٣٤: طه  

: گفتند كرديم، قطعاً مي و اگر ما آنان را قبل از آمدن قرآن به عذابي هالك مي«
آيات  زپروردگارا چرا پيامبري به سوي ما نفرستادي تا پيش از آن كه خوار و رسوا شويم ا

  .»تو پيروي كنيم
داوند متعال بندگانش را جز بعد از ارائه حجت در دهد كه خ اين آيات قرآن نشان مي

در نصوص ديگري . كند ميان آنان و مطلع نمودن آنان از حق و درستي، باز خواست نمي
دهد حتي اگر جهل او درباره  آمده است كه خداوند انسان جاهل را مورد مواخذه قرار نمي

  .1مسائل عقيدتي باشد
مردي بر نفس خود «: فرمايد يت شده است كه ميرواصبه نقل از پيامبر سهاز ابو هرير
وقتي كه من مردم : كرد وقتي كه موقع مرگ او فرا رسيد، به پسرانش گفت زياده روي مي

به . مرا بسوزانيد سپس بقاياي جسدم را خرد و آسياب كنيد سپس در مسير باد به هوا بپاشيد
ذاب را براي كس ديگر مقدر خداوند قسم كه او عذابي را بر من مقدر كرده است كه آن ع

خداوند به زمين دستور داد و . ننموده است، وقتي كه مرد با جسد او همان كار را كردند
هر آن چه از او بر روي توست جمع كن و زمين هم چنين كرد، و ناگهان آن مرد «: فرمود

ام دهي؟ چه چيزي تو را بر آن داشت تا اين كار را انج: ايستاده ظاهر شد، خداوند فرمود
در روايت ديگر آمده . اي پروردگارم، ترس از تو باعث شد، خداوند نيز او را بخشيد: گفت

  . 2»است، خوف از تو، اي پروردگار من
هايي از ابو دسنبا روايت شده و اصحاب حديث و  صتواتر از پيامبر ااين حديث ب

روايت  صپيامبرمتعددي اين را از  به طرقو ديگران  شبن عمر هو عقب هيد، حذيفعس
اين حالت براي  اگر چه. رساند اين حديث، معناي علم يقين را مي اند، و معلوم است كه نموده

نسبت به قدرت  ساير كساني كه در اسباب اين علم شراكت نداشتند، حاصل نشد، اما اين مرد
، گرفتار خداوند متعال در باز گرداندن انسان بعد از اين كه سوزانده و در هوا پراكنده شود

                                           
  ).۲۶۷(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -١
  ).٣٤٧٨(مشاره ، البخاری -٢
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كند همان طور كه  كند و محشور مي شك و جهل شد در حالي كه خداوند مرده را زنده مي
  :او را زنده كرد و باز گرداند، و اينها دو اصل اساسي هستند

  .اين كه خداوند به هر امري تواناست  ايمان به ومتعلق به خداوند متعال است : اول
اين است كه خداوند اين ميت را   ان بهو آن ايم. متعلق به روز آخرت است: دوم

يكه او در كل به خداوند و روز ياز آنجا، با وجود اين. دهد گرداند و او را جزا مي بازمي
اي  دهد و عمل شايسته آخرت ايمان داشت و اينكه خداوند بعد از مرگ پاداش و عذاب مي

ذاب دهد، خداوند بر اساس انجام داد و آن ترس از خداوند بود كه او را به خاطر گناهانش ع
داليل فراواني در اين مورد از سنت . 1روز قيامت و عمل صالح او را بخشيد بهآن ايمان او 

  .موجود هستند

  عمد: شرط دوم
بعد از اينكه شرط علم و آگاهي كامل گرديد و داليل حق براي مخالف بيان شد 

ر و اعتقاد كفرآميزش و مطمئن شديم كه دليل به او رسيده است اگر باز هم بر كا
اصرار ورزيد ما نمي توانيم او را تكفير كنيم تا زماني كه شرطي ديگر يعني عمدي 
بودن، متحقق نشود؛ در نتيجه بايد دقت كنيم كه آيا اين شخص به طوري عمدي از 
اين سخن باطلش دفاع مي كند و بعد از رسيدن دليل و حجت با حق مخالفت مي كند 

و اشتباه شده است و چون شبهاتي برايش وارد شده است تأويل  يا اينكه دچار خطا
مي نمايد زيرا خداوند متعال كسي را كه دچار خطا شود و تأويل نمايد گنهكار نمي 

  :داند و او را بازخواست نمي كند؛ چنانكه مي فرمايد

�m�§�¢¡���~�}�|�{�z�y�x�wl ٥: األحزاب  
بر شما گناهي نيست ولي در آن چه دلهايتان ايد  اشتباهاً مرتكب آن شده و در آن چه«

  »عمد داشته است مسئوليد
  :فرمايد همچنين مي

�m�à�¾½�¼�»�º�¹�¸�¶l ٢٨٦: البقرة   
  .»پروردگارا اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير«

                                           
  ).٣/٢٩٦(اين حزم ، الفصل فی امللل و النحل). ١٢/٤٩١(الفتاوی  -١
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وقتي كه «: به نقل از پيامبر روايت شده است كه خداوند متعال فرمود سهاز ابو هرير
 صكنم، پيامبر را برآورده مي دعايشان و مومنان اين را بر زبان بياورند، اين صپيامبر

سوره فاتحه و اواخر سوره بقره از گنجينه تحت عرش به من عطا شده است و «: فرمايد مي
: فرمايد مي صبرمپيا. 1»حرفي از آنها خوانده نشد مگر اين كه به من عطا شده است 

  . 2»فراموشي امتم گذشته استخداوند به خاطر من از خطا و «
و مسائل عملي را در بر   كالمي، خطا به طور عام مسائل خبري«: گويد مي :ابن تيميه

گيرد، گذشتگان همچنان در بسياري از اين مسائل با هم اختالف دارند اما كسي از آنان  مي
  .3»نسبت به ديگر، بر كفر، فسق و يا گناه شهادت نداده است

  : و توانايي اختيار: شرط سوم
هرگاه انسان حق را شناخت و خالف آن را به زبان آورد در حاليكه تأويل نكرده باشد، 

رسيم و به حال اين  آيا اين كافي است كه عليه او حكم بدهيم؟ ما در اينجا به شرط سوم مي
يا يا او وقتي اين سخن باطل را بر زبان آورده، مختار و توانا بوده است آ نگريم كه شخص مي

دهند كه خداوند  نه؟ اين شرط نيز بايد حاصل شود چون نصوص و وقايع مختلف نشان مي
  .4كند متعال انسان مجبور و بي اختيار و ناتوان را باز خواست نمي

  : فرمايد خداوند متعال مي

m�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m
�e�d�c�b�a�`�_�~��}�|�{l ١٠٦: النحل  

خود به خدا كفر ورزد، عذابي سخت خواهد داشت، مگر هر كس پس از ايمان آوردن «
اش به كفر گشاده  ايمان اطمينان دارد، ليكن هر كه سينه ولي قلبش به. آن كس كه مجبور شد

  » .گردد، خشم خدا بر آنان است و بر ايشان عذابي بزرگ خواهد بود
  

                                           
  ).۸۰۶(، )۱۷۳(مسلم مشاره  -١
  ).١/٣٤٧. (در صحيح ابن ماجه آن را صحيح دانسته است ألبانی). ٢٠٤٣(سنن ابن ماجه مشاره  -٢
  ).٣/٢٢٩(الفتاوی  -٣
  ).٢٤٧(ظاهرة الغلو فی الدين ص  -٤
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  .1اجبار و خطا، جهل، ناتواني: موانع تكفير انسان گناه كار
  : يدن تهديد به انسان گناه كارموانع رس
بيان كرده است كه موانع رسيدن تهديد به انسان گناهكار ده مورد هستند كه  :هابن تيمي
توبه و استغفار، نيكيهاي محو كننده گناهان، دعاي مومنان، اثر دعاي نيكو كار : عبارتند از

ن، مصيبتها و و ديگران در روز قيامت براي گناه كارا صبراي مرده، شفاعت پيامبر
گذرد، فتنه، فشار و  مشكالتي كه خداوند به خاطر آنها از خطاها و اشتباهات در دنيا مي

ترس و وحشت  .گذرد آيد و خداوند به واسطه آنها از خطاها مي وحشتي كه در قبر پيش مي
از بندگان،  و سختي و مصائب روز قيامت، رحمت، گذشت و بخشش بدون سبب خداوند

اگر درباره . كند علت و مانع از رسيدن تهديد به شخص گناه كار ممانعت مياين ده   همه
اين اسباب از بين رفتند و البته جز   و هر گاه همه 2شود، ابهام پيش آيد آنچه موجب تهديد مي

براي كسي كه سركشي و تمرد كند و از خداوند دور و گريزان شود همان گونه كه شتر از 
روند، در اين صورت تهديد او را در بر  شود، از بين نمي يرمد و دور م صاحب خود مي

حقيقت تهديد اين : جواب اين است... اين تهديد چيست؟  و اگر گفته شود فايده. گيرد مي
شود  اين است كه معلوم مي  شود و فايده است كه بيان شود اين عمل موجب اين عذاب مي

اين سبب را انجام دهد، مسبب او را   كه اما اين كه هر كسي. اين عمل حرام و ناپسند است
ه به وجود شرط و تگيرد، اين مطلب به طور يقين باطل است چون آن مسبب وابس نيز در بر مي

  .3اين موانع است از ميان رفتن همه
  : كافر است، هر كسي كه كافر را تكفير نكند، جمله معني اين

زنند، مشهور  با تازيانه تكفير به آتش مياز جمله عبارتهايي كه بر زبان افرادي كه مردم را 
هر كس كه كافر را تكفير نكند، كافر است، آنان : گويند و معروف شده، اين است كه مي

برند و در حقيقت اين افراد اين سخن را به  اين عقيده را براي تكفير مخالفان خود به كار مي
از كافر براي كسي  منظور. اند يدهاند و آن را به درستي نفهم خوبي در جاي خودش قرار نداده

كه اگر كافر را تكفير نكند، مثل خودش است، شخصي است كه كفر او همه شرايط را دارد 
و كساني كه از اول كافر بوده و هرگز وارد اسالم نشدند . منتفي است آن برايشو همه موانع 

  ...مانند فرعون، ابو جهل، ابو لهب، ماركس و
                                           

  ).٢٦٦ -٢/٢٣٠(منهج ابن تيمية فی مسألة التکفري  -١
  ).٢٨٤-٢٨١(ص ، ظاهرة الغلو فی الدين -٢
  ).٢٥٥، ٢٠/٢٥٤(الفتاوی  -٣
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اما كسي كه به دليل . ثال آنان را تكفير نكند، همانند خودشان استهر كس اين افراد و ام
گاه هر . اظهار كردن اسالم و پنهان نمودن كفر و تنفرش از اسالم، حال او نامشخص باشد

كه از حال اين فرد مطلع باشد و در مجالس خاصي و به دليل نزديكي به او، از حقيقت  فردي
شرايط تكفير تحقق يافته و موانع آن برايش منتفي باشد،  وجود همه درنتيجه او باخبر باشد و

كسي كه مطلع نباشد و به اسالم او شهادت دهد، گناهي  اما بايد به تكفير او اعتقاد داشته باشد
گيريم و  ظاهر را در نظر ميا م. بر او نيست چون او بر اساس علم خود شهادت داده است

شد  مي برخورد با منافقان همانند مسلمانان. نهاستخداوند است كه مسئول باطن و درون انسا
نمودند و بلكه آن را پنهان  نمودند و كفر خود را آشكار نمي چون آنان تظاهر به اسالم مي

كفر  اعمال امامان گذشته داللت بر اين امر دارد كه منظور از كافر، كسي است كه. كردند مي
چون كسي كه . نظر وجود داشته باشد او قطعي شده باشد نه كسي درباره كفرش اختالف

شود و دليلش اين است كه امام  كفرش قطعي نشده باشد، تكفير نكردنش موجب كفر نمي
احمد معتقد بود كه ترك كننده نماز كافر است و سه امام ديگر اين اعتقاد را نداشتند و بين 

آيا امام احمد، . اين مسئله بحث و مناقشه صورت گرفت امام شافعي و امام احمد، درباره
  .، تكفير نمود؟ طبيعتاً، نهنمازشافعي را به علت عدم تكفير تارك 

آنچه كه درباره حكم به كسي كه اهل بدعتها را تكفير نكند، و منسوب به  :هابن تيمي
به نقل از او درباره تكفير كسي كه تكفير نكند، : گويد امام احمد است را تحقيق نموده و مي

و اين درباره  1كند تكفير نميرا ارد كه صحيح ترين آنها اين است كه او دو روايت وجود د
كسي است كه كافري را كه درباره كفر او اختالف نظر وجود دارد، تكفير نكند، اما مربوط 

وآنچه كه درباره تكفير كسي كه مستحق . باشد به كسي كه كفرش قطعي شده است، نمي
وهاب نسبت داده شده است، در اين جا بخشي از تكفير نيست و به شيخ محمد بن عبد ال

دهد و از اين طريق آنچه را كه  كه روش خود را در دعوت توضيح مي وجود داردسخنان او 
. كند به دروغ و بهتان درباره تكفير كسي كه مستحق تكفير نيست، به او نسبت دادند، نفي مي

ما : گويند ل اين سخنان است كه مياما دروغ و بهتان مث: گويد مياو در نامه خود به شريف 
دانيم كه به  تواند دينش را اظهار كند، بر او واجب مي كنيم و كسي را كه مي همه را رد مي

اينگونه موارد و . كنيم طرف ما بيايد و ما هر كس را كه تكفير نكند، و مبارزه نكند تكفير مي

                                           
  ).١٢/٤٨٦(الفتاوی  -١
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اش باز  از دين خدا و فرستاده مردم را ودروغ و بهتان هستند  چندين برابر اينها كه همه
و  تش كردندپرس را وقتيكه ما كساني چون عبدالقادر و احمد بدوي را كه بت. دارند مي

اين مسأله جهل داشته و كسي آنان را هوشيار   كنيم چون به افرادي مثل آنان را تكفير نمي
اطر اين كه نكرده بود، پس چگونه كسي را كه به خداوند شرك نورزيده است و فقط به خ

خداوند پاك منزه «كنيم؟  به نزد ما نيامده و تكفير نكرده و مبارزه نكرده است، تكفير مي
اي كه به سويدي  اين مطلب و در نامه او در جواب به. 1»است، اين يك بهتان عظيم است

ام كه من همه مردم را جز كساني كه از من تبعيت  من نگفته: گويد نويسد، مي بغدادي مي
 چگونه جاي تعجب است؛ نكاح آنان باطل است؛ كنم كه كنم و گمان نمي ، تكفير ميكنند

هم چنين  شود؟ آيا مسلمان، كافر، عارف و يا ديوانه اين در عقل يك انسان عاقل وارد مي 
  حرفي مي زند؟

درباره مسأله تكفير بايد گفت كه من : او به سخنانش ادامه مي دهد تا آنجا كه مي گويد
ه دين اسالم را بشناسد و بعد از آن، دين را بد و بيراه بگويد و انسانها را از آن كسي را ك

بازدارد و با مسلمانان دشمني كند، تكفير مي كنم؛ فقط چنين شخصي را من تكفير مي كنم و 
  2.خدا را سپاس مي گويم كه بيشتر افراد امت، اينگونه نيستند

ز پرداختن به مسئله تكفير بايد مورد توجه واقع هستند كه قبل ا  اينها قواعد و اصول مهمي
از اين رو است ، اند شوند و علما بر آنها اتفاق نظر داشته و در احكام خود به حساب آورده

كه آنان را درافتادن در لغزش گاهها و قرار گرفتن در پرتگاه تكفير محفوظ داشته و آنان را 
كجي و انحراف درآن نيست، استوار نموده بر صراط مستقيم و راه راست و استوار كه هيچ 

  .است
بن اهر كس بخواهد در اين مسئله بيشتر از اين بحث و بررسي كند، به كتاب منهاج 

، اثر امين حاج محمد ظاهرة التکفرياثر دكتر عبدالمجيد مشعبي و  فی مسئلة التکفري :هتيمي
الغلو فی الحكيم حامد، و اثر محمد عبد ظاهرة الغلو فی الدين فی العصر احلديثاحمد و 

  شبهات الکفر االسالمی، اثر عبد الرحمن بن معال لويحق و الدين فی حياة املسليمن املعاصرة
  .، اثر سالم بهنساوي، مراجعه كنداملعاصر و احلکم و قضية التکفري املسلم

                                           
  ).۴۳(ص ، داللطيف بن عبدالرمحن آل الشيخعب، مصباح الظالم -١
  )٤٣(ص ، مهان منبع -٢



 
  

  مبحث دوم

  پروري شيعه ي هوانديش �علي، اميرالمؤمنين

 و رفض در لغت و اصطالح، عه در لغت و اصطالحيش: اول

  شيعه در لغت -1
. عني از او پيروي كردي )هعشاي(شود  يعني پيروان و ياران او، و گفته مي: هر كس ي شيعه

: و تشيع الرَّجل. يعني پشتيبان و طرفدار او شد) از مادة ولي(وااله : شود همانگونه كه گفته مي
هايي تبديل  ايع القوم، يعني آن جماعت به گروهو تش. گري كرد يعني آن مرد ادعاي شيعه

گشتند، و هر جماعتي كه بر چيزي اجتماع كنند و در آن مشترك باشند و بعضي از آنها از 
ي ذيل بمعني امثال است آنجا  شياع در آيهأشوند، و  بعضي ديگر پيروي كنند شيعه گفته مي

  : فرمايد كه مي
�m�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~l ) 54/ سبأ(  

) كه پذيرش ايمان ايشان و نجات از عذاب است(ميان ايشان و آنچه آرزو دارند : عنيي
شود، همان گونه كه با گروههاي همسان و همكيش آنان قبالً چنين عمل  جدائي افكنده مي

  .شده است
اي  يعني پيروان و ياران و هر جماعتي كه بر سر مسأله  شيعه: آمده است) المنير  مصباح(در 

فق برسند و جمع شوند، شيعه هستند، سپس شيعه به صفت جماعت مخصوصي تبديل به توا
و شيعت رمضانَ . و اشياع جمع الجمع است. سدره و سدر: گشت و جمع آن شيع است، مانند

   1.را روزه گرفتمرمضان شش روز ماه شوال بدنبال : بست من شوال يعني
در حقيقت . گرايي، همراهي، پيروان و ياران عتپس شيعه به لحاظ معناي لغوي يعني جما

  :مانند اين آيه ، اين معني در بعضي از آيات قرآن كريم ذكر شده است
�m�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T��S�R�Q�P�O�N�M

�^]l ) 15/ قصص(  

                                           
 .ِشيع، املصباح املنري -١
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و ديگري از ) اسرائيليها بني(جنگند كه يكي از قبيله او  در شهر ديد كه دو مرد مي: عنيي
  .دشمنان او بود

و (: )83/الصافات( m�d�c�b�a�`�_l: فرمايد و مانند اين آيه كه مي
  ).از پيروان او، ابراهيم بود

، به پيروان يدهد و در دوم ي نخست معني قوم و جماعت را مي بنابراين لفظ شيعه در آيه
كنند و در آن سهيم  كند؛ كساني كه بر سر يك رأي و شيوه باهم توافق حاصل مي اشاره مي

  .ندشو مي

  تعريف شيعه در اصطالح -2
تعريف شيعه اساساً با مراحل نشأت و پيدايش آنها و مراحل تكامل و تحول اعتقادي آنها 
مرتبط است، زيرا اين نكته قابل توجه است كه عقايد و افكار شيعه بطور مستمر در حال تغيير 

و به  ل، متفاوت استگري بعد از عصر او گري در عصر اول، با شيعه و دگرگوني است، شيعه
 �را بر عثمان �شود مگر كسي كه علي گذاري نمي شيعه نام به همين خاطر، صدر اول

شيعي كسي بوده كه علي را . شيعي و عثماني: و به همين خاطر گفته شده 1مقدم شمارده است
ني آنها كسا: بر عثمان مقدم نموده است، بر اين اساس تعريف شيعه در صدر اول چنين است

گفته  )رحمه اهللا(به همين خاطر ابن تيميه  2.دارند هستند كه فقط علي را بر عثمان مقدم مي
ابوبكر و عمر ترجيح او را بر اند كه در دوران علي،  ان نخستين كساني بودهيشيع«: است

گري توصيف  و او از جمله كساني است كه به شيعه - و شريك بن عبداهللا  .3دادند مي
   .شود مي

دارد، منع كرد، زيرا  گري را بر كسي كه علي را بر ابوبكر و عمر مقدم مي ق نام شيعهاطال
در اين باره به تواتر رسيده، منافات و تضاد دارد،  �اين كار او، با آنچه كه از حضرت علي

يكديگر را ياري كردن و از هم پيروي كردن، نه با هم مخالفت كردن و : چون تشيع يعني
ي  رفتن و ترك كردن، ولي علي مخالف برتري دادن خود بر آن دو خليفهيكديگر را نپذي

                                           
 ).١/٦٤(اصول شيعه اماميه  -١
 ).٧/٣٤(الباری  فتح، )٣/١٥٣(فتاوی ابن تيميه  -٢
 ).٢/٦٠(السنه  منهاج -٣
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ياور و  پس كسي كه علي را بر ابوبكر و عمر برتري دهد مخالف علي است نه( 1سابق بود، 
  ). او طرفدار

محمد بن حميد : ابن بطه از استاد معروفش، ابي عباس بن مسروق روايت كرده كه گفت
و به ما خبر داد ) روايت كرده(يان و او از عبداهللا بن زياد بن جرير به ما خبر داد، جرير از سف

شهربن عطيه آمد، : به ما گفت آورد و آنجاابو اسحاق سبيعي به كوفه تشريف «: كه او گفت
ابو اسحاق ، آنها با هم گفتگو كردند. ما هم در كنار او نشستيمبعد ! به سوي او برخيزيد

م كه كسي در فضيلت و برتري ابوبكر و عمر شكي در حالي از كوفه خارج شد: گفت
دانم چه  به خدا نمي) گوييد كه چنين و چنان مي(بينم  ام مي نداشت و حاال كه باز گشته

  »! گويند؟ مي
الد است كه زمان تغيير و تاريخي بزرگ و سند اين يك متن : ن خطيب گفته استيمحب

سبيعي شيخ و عالم كوفه بود، در دوران ، زيرا ابواسحاق دهد شيعه را نشان ميدگرگوني 
 127(، سه سال قبل از شهادتش، ديده به جهان گشود، و در سال �خالفت حضرت عثمان

بيش نبود، در كودكي  �دار فاني را وداع گفت، وي در دوران خالفت حضرت علي) ـه
طالب را  بن ابي پدرم مرا بلند كرد تا اينكه توانستم علي«: ديگو ي خود مي همين ارتباط درباره

دانستيم كه وي در  و اگر ما مي .»...خواند، مشاهده كنم، سر و ريشش سفيد بود كه خطبه مي
توانستيم بفهميم  چه زماني از كوفه خارج شده و سپس به منظور ديدار به آنجا باز گشته، مي

ديق و عمر كوفه در چه زماني به پيروي از امامشان، به فضيلت و برتري ابوبكر صيان كه شيع
كرده و كم كم با ديدگاه وي  �اند و در چه زماني شروع به جدا شدن از علي اعتراف كرده

كرد، مخالف  كه آن را علناً بر روي منبر كوفه بيان مي �نسبت به فضيلت و برتري ابوبكر
بر امتش بودند، آن هم در  صرسول خدا  ي هخليفاو و كردند؛ ابوبكر و عمري كه دو برادر 

  . 2ن زمان كه همان ابتداي عصر رسالت و نبوت خاتم بوديتر پاك
شيعان نخستين را دريافتم، آنها كسي را بر ابوبكر و عمر «:گويد  سليم مي بن ابي ليث 

كساني كه از مهاجران و انصار و : اد آور شدهي» خمتصرالتحفة«و نويسنده . 3دادند برتري نمي
بودند، همگي حق او را شناخته و  �حضرت امير پيروان نيكخواه آنان، در دوران خالفت

                                           
 ).١/٦٥(اصول شيعه اثنی عشريه  -١
 .٣٦١، ٣٦٠ص ، حاشية املنتقی -٢
 .٣٦٠ص  ،املنتقی -٣
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رعايت كردند و فضيلت الزم را براي او قائل شدند، از ارزش و منزلت هيچ يك از برادران 
اينكه به آنها ناسزا بگويند و آنها را  ، نكاستند، چه رسد بهصاو، يعني اصحاب رسول گرامي

  . 1تكفير نمايند
لم و عالي باقي نماند، بلكه مبدأ و اصل آن تغيير اما تشيع همينطور پاك و صاف و سا

گري به ماسكي تبديل شد كه هر  يافت، در نتيجه شيعه به چند گروه تبديل شدند و شيعه
غرض و ي دشمنان م دسيسه كند و در رشته، خواست عليه اسالم و مسلمانان حقه بزند كس مي

همين خاطر است كه  به. زد درآيد، آن را به صورت خود مي و كينه توز حسود
ناميم، چون آنها لياقت وصف  مي» رافضي«را ) ابوبكر و عمر(كنندگان به شيخين  توهين

ي شيعه را مورد مطالعه و پژوهش  كسي كه مراحل تغيير عقيدتي فرقه. 2گري را ندارند شيعه
لماء پندارد كه بر گروهي از محدثان و غير محدثان سرشناس از ع قرار داده باشد، عجيب نمي

و بزرگان، عنوان و لقب شيعه اطالق شده است، در حاليكه آنها از علماي سرشناس اهل 
 ، با شيعه گريگري در زمان سلف، به لحاظ تعريف و مفهوم زيرا مفهوم شيعه، اند بوده سنّت 

كساني كه به  ي كه درباره به همين خاطر، امام ذهبي، هنگامي. كنوني و متأخر تفاوت دارد
بدعت بر دو قسم است؛ بدعت صغري، «: گويد، گفته است اند سخن مي متهم شده گري شيعه

گري در ميان تابعين و پيروان  گري بدون غلو و اغراق، اين نوع شيعه يا شيعهتشيع مانند غلو 
بودند،  آنها بسيار بوده است، با اين وجود مسأله دين و تقوا و صداقت را هم فراموش نكرده

اي از آثار و احاديث نبوي روايت شده  اين گروه پذيرفته نشود، مجموعهاگر سخن و حديث 
سپس بدعت . رود، و اين مفسده و خأل روشن و آشكاري است از اين گونه راويان از بين مي

و مقام ابوبكر و   كُبري مانند رافضه بودن كامل و اغراق در اين زمينه و اهانت به ارزش
رواياتشان قابل استناد و احتجاج و   اين اقدام، اين نوع شيعهو تبليغ و فراخواني براي  �عمر

ام، بلكه دروغ و  در اين نوع شيعيان شخصي صادق و قابل اطمينان را نشناخته. باشد ارزش نمي
تقيه و نفاق، شعار و اساس كار آنهاست، پس، چگونه نقل از كسي كه چنين حالي دارد، قابل 

ي افراطي در زمان سلف و در عرف آنها همان  اين شيعه، بنابر...هرگز، هرگز! قبول است؟
معاويه و نيز ، طلحه، زبير، كسي بوده كه در ارتباط با اصحاب بزرگواري همچون عثمان

اند، اما شيعيان  اي بوده كه با حضرت علي وارد جنگ و نبرد شدند، سخن ناسزا گفته طايفه

                                           
 ).٦٧، ١/٦٦(خمتصرالتحفة االثنی عشريه  -١
 ).٦٧-١/٦٦(اصول شيعه اماميه اثنی عشری  -٢
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داند و از شيخين  گواران را كافر ميافراطي در زمان و عرف ما همان كسي است كه آن بزر
  1.گمراه و بهتان چين است) با اين عقيده(گمان اين شخص  بي. جويد تبري مي

ها و  گري داراي مراتب، ادوار و مراحل مختلف است، همانگونه كه از گروه بنابراين شيعه
اين  برسانيم به قبل از آنكه سخن را پيرامون تعريف شيعه به پايان .هاي متعدد تشكيل شده فرقه
خواهيم تعريف شيعه  ها و مقاالت شيعه، وقتي كه مي كنيم كه در بيشتر كتاب اشاره مي  نكته

اين معني  ي اماميه را به خود زده، به بينيم كه آنها همگي برچسب تعريف شيعه را بدانيم، مي
  .هستند �كه آنها پيروان علي

مغايرت   امد كه با اجماع همه امت اسالميانج اشتباه مي ي هيك نوع نتيج  اين مسأله به
اي بوده كه درست همان اعتقادات و باورهاي شيعه  اين است كه گويا علي شيعي  نتيجه .دارد

ي شخص او و  از آنچه كه شيعه درباره �، اين در حالي است كه علي! را داشته است
، قيد و بندي ذكر به همين خاطر الزم است در تعريف شيعه. پسرانش معتقدند، بري است

  .از بين برود شود تا هر گونه ابهامي
كنند كه  برند و ادعا مي آنها كساني هستند كه گمان مي: شود در تعريف شيعه گفته مي

هم  �اند و حضرت علي پيروان و ياران علي هستند، چون آنها در واقع از علي پيروي نكرده
عي آنها مد: شود تعريف آنان گفته مي يا در. 2است اعتقادات و باورهاي آنها را نداشته

به همين خاطر است . آنها رافضي هستند: گوييم باشند، يا مي مي �طرفداري و پيروي علي
ي  آنها رافضي هستند و خود را به شيعه: يكي از علماء اين چنين از آنها تعبير كرده است كه

نيستند، بلكه تنها  �و عليي شيعه و پير آنها بر راه و روش و شيوه.3كنند علي منتسب مي
  4.باشند مدعي آن هستند و در واقع رافضي مي

  رفض در لغت -3
را چيز يعني آن : رََفْضُت الشیءَ : شود يم باشد، گفته يم كردن ترك همان لغت در رفض

  .باشد پس رفض در لغت معنايش ترك كردن و شانه خالي كردن از چيزي مي. ترك كردم

                                           
 ).١٠، ١/٩(امليزان  لسان، )٦، ١/٥(ذهبی ، ميزان االعتدال -١
 ).١/٦٨(اصول شيعه اماميه اثنی عشريه  -٢
 ).٢/١٠٦(، السنه منهاج -٣
 ).١/٦٩(اصول شيعه اماميه اثنی عشری  -٤
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  رافضه در اصطالح -4
باشد، اما در عين حال، نسبت به  ي آل بيت رافضه مي هاي منسوب به شيعه از گروهكي ي

كنند، آنها  اظهار برائت مي - اندكي  جز تعداد - صو ساير اصحاب پيامبر �ابوبكر و عمر
رافضه كساني هستند كه از : امام احمد فرموده. 1دنگوي د و آنها را ناسزا ميندان را كافر مي

 2.گويند را فحش و ناسزامي بري جسته، از ارزش آنها كاسته، و آنهات صاصحاب پيامبر
آناني كه به : گفت! در ارتباط با رافضه از پدرم سؤال كردم؟: گويد عبداهللا بن احمد مي
  3.گويند بد و ناسزا مي �ابوبكر صديق وعمر 

نها كساني آ: باتوجه به تعريفي كه اهل سنّت از آنها دارند، گفته است  ابوالقاسم تيمي
هاي منسوب به اسالم  گويند و در ميان گروه ناسزا مي �هستند كه به ابوبكر صديق و عمر

هاي  گويند و ساير گروه اين تنها رافضه هستند كه به شيخين يعني ابوبكر و عمر بد و ناسزا مي
. هاي بزرگ آنان است ها و سرخوردگي اين از جمله رسوايي. ديگر اين خاصيت را ندارند

   4! خدا آنها را بكشد
را مورد بغض و كينه قرار  �رافضه، ابوبكر و عمر: گويد مي -رحمه اهللا  -ابن تيميه 

البته در كتابهاي رافضه هم . 5اند اند، اما ديگر طوايف اين كار را نكرده داده، آنها را لعن كرده
بوبكر صديق و عمر و كنند، آنجا كه آنها محبت به ا اين مطلب را تأييد مي مواردي آمده كه

تفاوت اساسي ميان خود و ميان كساني ) و پذيرش خالفت آنها را(ابراز عالقمندي به آنها 
  .اند گويند، قرار داده كه به آنها ناصبي مي

اي به  ي ناصبي نامه درباره: از محمد بن علي بن موسي روايت كرده كه گفت) درازي(
يا براي امتحان كردنش به بيشتر از اين آ  دم كهنوشتم و از او سؤال كر 6 �بن محمد علي 

                                           
 ).٢/٤٢٢(مقاييس الغة ، )٢/٣٣٢(س احمليط فريوزآبادی قامو  -١
 .٢٥ص ، االنتصار للصحب و اآلل -٢
 ).١/٣٣(طبقات احلنابله ابن يعلی  -٣
 .و حمقق اسناد آن را صحيح دانسته است ٧٧٧رقم ، السنة للخالل -٤
 ).٤/٤٣٥(جمموع فتاوای ابن تيميه  -٥
 ).٣/٢٧٢(وفيات االعيان ، ستگانه شيعه اماميه ا او يکی از ائمه دوازده -٦
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دارد و معتقد به امامت آنها باشد؟  را مقدم مي) ابوبكر و عمر(نياز دارد كه جبت و طاغوت 
   1.هر كس اين عقيده را داشته باشد، ناصبي است: جواب اين گونه آمد

  علت نامگذاري مدعيان واليت علي به رافضه -5
اين است كه زيدبن علي را ترك گفته و از او جدا شدند در  رافضهعلت نامگذاري آنها به 

  .حاليكه قبالً جزو گروه و سپاه وي بودند
يعني (، آنها قيام كردبر هشام بن عبدالملك ) هجري 121(وقتي كه زيدبن علي در سال 

باز نسبت به شيخين اظهار برائت و بيزاري كردند، اما زيد آنها را از اين كار ) طرفدارانش
ابوالحسن اشعري در اين رابطه . وي را ترك كردند) به جاي قبول سخن او(داشت، ولي آنها 

مقدم  صطالب را بر ساير اصحاب رسول خدا  بن ابي زيد بن علي، حضرت علي : گويد مي
داشت و خالفت آنها را قبول داشت و معتقد بود قيام  داشت و ابوبكر و عمر را دوست مي نمي

ي ابوبكر  ظالم و ستمگر جايز است و چون در كوفه، از يارانش شنيد كه دربارهعليه رهبران 
گويند، اين مسأله را از هر كس كه شنيده بود، انكار كرد، در  صديق و عمر بد و ناسزا مي

« :او به آنها گفتآنگاه . بودند، از او جدا شدند  نتيجه كساني كه با او بيعت كرده
   2).شود و اسم فاعل رفض رافض مي(و رها كرديد  مرا ترك: »رَفضُتموني

مرا : (رَفضْتموني: اين دليل رافضه نام نهاده شدند كه زيد به آنها گفت آنها به: شده گفته 
 -  6و ابن تيميه 5شهرستاني، 4، رازي3السنه قوام). ترك كرديد و از من روي گردان شديد

آنها بدين علت : يگري ارائه كرده و گفته استاند، ولي اشعري نظر د چنين گفته -اهللا  رحمهم

                                           
کـــه مهمـــرتين  ) ١/٢٦٤(گونــه کـــه در تفســـري عياشــی  مهان، ابـــوبکر و عمــر اســـت )نعــوذ بـــاهللا( منظــورش از ناصـــبی -١

�m�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç: در تفســــري ايــــن آيــــه چنــــني آمــــده اســــت، کتــــاب تفســــريی شــــيعيان اســــت

�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ïl ) ٥١/ نساء( 
 ).١/٣٧(يني مقاالت االسالم -٢
 ).٢/٤٧٨(احلجة فی بيان احملجه  -٣
 .٥٢ص ، اعتقادات فرق املسلمني و املشرکني -٤
 ).١/١٥٥(امللل و النحل  -٥
 ).١٣/٣٦(الفتاوی  جمموع، )١/٨(السنه  منهاج -٦
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رافضه نامگذاري شدند كه امامت شيخين را رد كردند، يعني آنها امامت ابوبكر صديق و 
  .را نپذيرفتند به همين دليل رافضه نامگذاري شدند 1عمر

  ي امروز رافضه -6
ين معتقدند كه آيند و بدان راضي نيستند، و چن ي امروزي، از اين نام به خشم مي رافضه

محسن امين . اند ايشان چسبانده رافضه از جمله القابي است كه مخالفان آنها، آن را به
دارد و  آميزي است براي كسي كه علي را در خالفت مقدم مي  رافضه لقب توهين: گويد مي

، به همين خاطر است كه 2شود گيري به كار برده مي بيشتر در زمينه تالفي كردن و انتقام
بعضي از  .اند اين نام شهرت يافته شوند و در نزد عموم به مروزه شيعه بدان نامگذاري ميا

اين تسميه را بر آنها اطالق  بينيم كه مي و نويسندگان و روشنفكران از اين مسأله متأثر شده
گيرد كه سنگ  كنند، در حقيقت شيعه اصطالحي عام است و همه كساني را در بر مي مي

  3.زنند ا به سينه ميطرفداري علي ر
يادآور  اند همه ها و اعتقادات مختلف نوشته ي فرقه صاحب كتابها و مراجعي كه در باره

  :اند  ي اصلي تشكيل شده اند كه شيعه از سه فرقه شده
آنها كساني هستند كه در مورد علي غلو و افراط نموده مدعي الوهيت و : غاليه -الف

  .اند خداوندي يا نبوت او شده
آنها كساني هستند كه مدعي وجود نص و عبارت صريح از قرآن و سنّت بر : رافضه -ب

  .كنند باشند و از خلفاي قبل از او و عامه صحابه اظهار برائت و بيزاري مي مي �خالفت علي
را بر ساير اصحاب  سآنها پيروان زيد بن علي هستند، كساني كه علي: زيديه -ج
بنابراين  4.را قبول دارند بن حال، خالفت ابوبكر و عمردهند، در عي ترجيح مي صپيامبر

نادرست است، چرا كه زيديه  -د كردن اين اصطالح يبدون مق -اطالق كردن شيعه بر رافضه 
، بلكه 5شوند هم كه خالفت ابوبكر و عمر را قبول دارند، در اين اصطالح داخل مي

شيعيان قديم كه در دوران حضرت علي نماياند كه آنها با  نامگذاري آنها به شيعه، چنين مي

                                           
 ).١/٨٩(االسالميني  مقاالت -١
 ).١/٢٠(الشيعه  اعيان -٢
 ).١/١٤٤(هرستانی امللل و النحل ش، )١/٦٥(مقاالت االسالميني  -٣
 ).١/٢٥(مهان منبع ، )١٣٧، ٨٨، ١/٦٦١(، مهان مصدر -٤
 .٢٩ص ، االنتصار للصحب و اآلل -٥
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ي آنها، بر اين اجماع  چرا كه همه -اند  اند، فرقي نداشته بوده، و كساني كه بعد از آنها آمده
شيعه گري آنها تنها اين برتري داشته، بلكه  �بر علي �و عمر �اند كه ابوبكر صديق داشته

ان اين گروه، بسياري از اهل علم و علي از عثمان برتر است، در مياند  بوده كه معتقد بوده
: گويد مرحوم ابن تيميه مي. اند اند، وجود داشته كساني كه به خيرخواهي و نيكي منسوب بوده

هاي قديمي، كساني كه با حضرت علي همدم بوده، يا در آن دوران  عهيو به همين خاطر، ش
اند، بلكه نزاعشان تنها  ي نداشتهاند، در ارتباط با برتري دادن ابوبكر صديق و عمر اختالف بوده

  . 1در رابطه با برتري دادن علي و عثمان بوده است
از همين روي، نامگذاري رافضه به شيعه، يكي از اشتباهات آشكار و روشني است كه 

كنند از اين اسم  اند، آن هم به تقليد از رافضه كه تالش مي ن در آن افتادهيبعضي از معاصر
اند، از اين رو  اند كه بسيار مورد مذمت و خشم سلف قرار گرفته يدهابند، چون ديخالصي 

سر كساني كه بصورت عام، و با منتسب شدن به شيعه،  دخواستند كه از اين اسم خالصي يابن
  .شناسند، كاله بگذارند و آنها را فريب دهند آنها را نمي

احل ابتدايي تحصيل كه در مر طالب و دانش جوياناين مسأله موجب شده كه بسياري از 
كنند و از حقيقت اصطالحات فوق آگاهي ندارند، احكام رافضه را با احكام شيعه قاطي  مي

گري بر  كنند و آنها را از هم باز نشناسند، زيرا براي آنها چنين ثابت شده كه اصطالح شيعه
ي شيعه  بارهاند، آنچه كه در كالم علماي قديم در شود، در نتيجه گمان برده رافضه اطالق مي

ي  يابد، در حاليكه اهل علم، ميان آن دو، در همه وارد شده بر رافضه هم انطباق مي
بر اين اساس الزم است كه آن . 2شوند كنند، تفاوت قايل مي كه براي آنها صادر مي احكامي

ه اند، و به طور كلي شيع رافضيه با نام واقعي خود نامگذاري شوند كه اهل علم بر آنها گذاشته
گويي است، اگر  و ايهام) اصطالحات(گويي، باعث اختالط  چون اين كلي. نامگذاري نشوند

كند،  بايد به چيزي مقيد شوند كه بطور خاص بر آنها داللت  عنوان شيعه بر آنها گفته شد 
، بر اساس آنچه كه عادت علما به هنگام ذكر »اثني عشريه«يا » ي اماميه شيعه«: مثالً گفته شود

  .است ينداناترخداوند متعال  و 3ها بر آن جاري شده استآن

                                           
 ).١/١٣(السنه  منهاج -١
 .٣٠ص ، االنتصار للصحب و اآلل -٢
 .٣٢ص ، مهان منبع -٣
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  نشأت و پيدايش رافضه و بيان نقش يهود در ايجاد آنها: دوم
نخستين پايه گذار اصول عقايد رافضي كه بدان دعوت داد و فراخواني كرد، مردي يهودي 

اسالم  �بن عفاني راشد عثمان  در دوران خليفه. از يهوديان يمن بود به نام عبداهللا بن سبأ
  .اين اعتقاد فاسد كرد آورد و شروع به رفت و آمد ميان شهرهاي مسلمانان جهت فراخواني به

عبداهللا بن سبأ يك نفر «: اين همان عبارتي است كه طبري در تاريخش ذكر كرده است
، پس به اسالم آوردپوست بود، او در زمان عثمان  يهودي از اهل صنعاء بود، مادرش سياه 

از حجاز شروع . ت و آمد به شهرهاي مسلمانان پرداخت، تا آنها را به گمراهي بكشاندرف
ي  در نزد اهل شام پاسخي براي خواسته. كرد، سپس به بصره، سپس به كوفه بعد به شام رفت

. خود نيافت ؛ لذا آنها او را بيرون راندند تا اينكه به مصر آمد و در ميان آنان سكونت گزيد
گردد، و برگشتن  برد عيسي برمي در شگفتم از كسي كه گمان مي: گفت مياو به آنها 

  :در حاليكه اهللا تعالي فرموده استكند  را تكذيب مي صمحمد
�m�IH�G�F�E�D�C�B�Al )85/قصص(  

قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محلّ بازگشت ) تبليغ(همان كسي كه : عنيي
  .گرداند برمي) قيامت(بزرگ 

اين سخن وي مورد : دنگوي. ، بيشتر از عيسي سزاوار برگشتن استصابراين محمدبن
ي آن با  را براي آنها توضيح داد و درباره» رجعت و بازگشتن«شد و او چگونگي  قبول واقع 

اي  اند، و براي هر پيامبر معاون و وصي هزار پيامبر آمده: هم حرف زدند، سپس به آنها گفت
محمد خاتم : بوده است، سپس گفت صوصي و معاون محمد و علي هم وجود داشته

چه كسي از آن كس : پيامبران است و علي خاتم اوصياء است، بعد از آن به آنها گفت
 صرا جايز ندانسته و بر وصي و جانشين رسول خدا صتر است كه وصيت رسول خدا ظالم

ت را به ناحق ن شئون امعثما: پس به آنها گفتس! پريده و شئون امت را بدست گرفته است؟
، پس در ارتباط )منظورش علي است(بدست گرفته است، اين وصي و معاون رسول خداست 

با اين امر قيام كنيد و او را به حركت و قيام وا داريد و طعنه و بدگويي را بر امير و فرمانداران 
كنيد، توجه مردم  مي مسأله را چنين وانمود كنيد كه امر به معروف و نهي از منكر! آغاز كنيد

در نتيجه عبداهللا بن سبأ، مبلغان و . اين مسأله فرا بخوانيد را به خود جلب كنيد و آنها را به
از كساني كه آنها را فاسد كره بود، مغزشان را با سخنانش مسموم كرده بود به  - كاتبان خود 
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ه ازطريق مكاتبه مردم را فرستاد، به آنها دستور داد كه به صورت مخفيان  هاي اسالمي سرزمين
   1.به طرف عقايد خود بكشانند

ز آن عقايدي كه ابن سبأ به سوي آنها يرفض و رافضه گري اينگونه بود، و ن سرآغاز
هايشان آن افكار فاسد  و دل  كرد و عقل ذكرد در قلب اهل انحراف و گمراهي نفو دعوت مي

راشد حضرت  ي شته شدن خليفهيكي از نتايج آن، ك تا جايي كه، را به خود جذب كرد
  .بدست اين گروهك فاسد بود �عثمان بن عفان 

كرد، تا  فرا رسيد، اين عقايد بيشتر از گذشته خودنمايي  �طالب بن ابي وقتي دوران علي
رسيد و به شدت آنها را انكار نمود و از آنها و از پيروان  �اينكه خبر آنها به حضرت علي

به صحت رسيده،  �هايي كه در اين باره از علي جمله روايتآنها اظهار برائت كرد، از 
از ابوطفيل شنيدم كه : گفت. روايتي است كه ابن عساكر از عمار دهني روايت كرده است

را آورد در حاليكه علي بر ) عبداهللا بن سبأ(مسيب بن لجبه را ديدم كه ابن سوداء : گفت مي
و . 2گويد بر اهللا تعالي و رسولش دروغ مي :گفت! چه كار كرده؟: روي منبر بود، علي گفت

يزيد ! سياه چه كار دارم؟ 3من با اين حميت: از يزيد بن وهب از علي روايت شده كه گفت
من با اين حميت : طالب گفت بن ابي  بن وهب از سلمه، از شعب روايت كرده كه علي

او در مورد ابوبكر  -! ار؟يعني مرا با عبداهللا بن سبأ چه ك -سياه چه كار دارم؟ ) دان روغن(
به اثبات  �ها، با سندهاي صحيح از علي و اين روايت 4.گفت صديق و عمر بد و ناسزا مي

اند كه ابن سبأ در  شناسان و كارشناسان اين مسائل، حكايت كرده فرقه ، مورخان. اند رسيده
آتش  ت شد، در نتيجه علي و يارانش او را بامدعي ربوبي �ارتباط با حضرت علي

بن سبأ نسبت داده  اي از رافضه هستند كه به عبداهللا  سبئيه طايفه: گويد جرجاني مي. 5سوزاندند
علي پروردگار جهانيان : ها كافر شد و گفت ن كسي بود كه از ميان رافضييشوند، او اول مي

                                           
 ).٥/٣٤٧(تاريخ طربی  -١
 .٣٥ص ، االنتصار للصحب و اآلل، تاريخ دمشق -٢
شـود و  اطـالق می غنـی اسـت کـه بـا رب خرمـا حمکـم شـده اسـت و بـر مهـه چيـز سرسـخت و حمکمـیمحيت ظرفی رو  -٣

يعنــی مشــکی چــرمني و بــزرگ و بيشــرت از ايــن «: ابــن حجــر گفتــه اســت. ی محيــت اســتگــوي: در حــديث وحشــی آمــده
 )٧/٣٦٨(الباری  فتح. »نگفته اگر پر باشد

 ).٧/٣٦٨(الباری  فتح -٤
 .سندها که در آلبانی دربارة آا نظر داده است؛ ٩٨ص ، بن سباء عبداهللا -٥
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ي  ملطي در موضوع بحث درباره. 1و يارانش او را با آتش سوزاندند ياست، در نتيجه عل
: گفتند �باشند، آنها به حضرت علي آنها ياران و هواداران عبداهللا بن سبأ مي: گويد بئيه ميس

خالق باري، لذا حضرت علي از آنها درخواست توبه : مگر من كيستم؟ گفتند: ، گفت! ! تو تو
كرد، اما آنها توبه نكردند و از سخن خود برنگشتند، در نتيجه آتشي بزرگ براي آنها 

  :سوزاند و در مقام رجز خواني گفت آنها را برافروخت،
  2 لما رأيت االمر امرًا منکراً اججت ناری و دعوت قنبراً 

را  قنبروقتي كه آن كار را كاري منكر و ناپسند مشاهده كردم، آتشم را برافروختم و (
  ).فراخواندم

مدائن تبعيد  ابن سبأ را نسوزاند، بلكه او را به �بعضي از مورخان بر اين باورند كه علي
كرد، سپس بعد از آنكه حضرت علي فوت كرد مدعي شد كه علي نمرده است و به كساني 

اگر مغز او را در هفتاد كيسه برايمان بياوريد، باز «: كه خبر مرگ وي را آورده بودند گفت
  3.»هم مردن او را باور نخواهيم كرد

از . دهد ده بر آن گواهي ميشايد قول اول صحيح باشد و آنچه كه در صحيح بخاري آم
زنديقهايي را پيش حضرت علي آوردند، وي آنها را سوزاند، : عكرمه نقل شده كه گفت

سوزاندم زيرا  بودم آنها را نمي اگر من به جاي علي مي: رسيد، گفت �عباس خبر به ابن
د عذاب با عذاب خداون: (»ال تعذبوا بعذاب اهللا«: از اين كار نهي كرده، و فرمود صپيامبر

 4»َمن بَدَل دينه فاقتُـُلُوه«: فرموده صكشتم، زيرا پيامبر و آنها را مي). ندهيد) كه آتش است(
ابن جعفر در شرح اين حديث بعد از آنكه بعضي ). هر كس دينش را تغيير داد، او را بكشيد:(

اند كه  ودهآنها مردماني ب: گويد كند، مي شدگان نقل مي ي آن سوخته ها را درباره از روايت
اند، البته در اينكه  پرستيدند و در بعضي از روايات آمده كه آنها از اسالم مرتد شده را مي  بت

ابومظفر اسرافيني : ، سپس گفته استوجود دارد اختالف  اند، در روايات آنها چه كساني بوده
از رافضيه اي  سوزانده شدند طايفه �مدعي است كساني كه توسط علي) الملل و النّحل(در 

بودند كه مدعي خدا بودن علي بودند و آنها سبئيه هستند و بزرگ و مهتر آنها عبداهللا بن سبأ 
آوري تظاهر كرد و اين مقاله را ساخته و پرداخته كرد و اين ممكن  يهودي بود كه به اسالم 

                                           
 .٣٦ص ، االنتصار للصحب و اآلل -١
 .١٠٣ص ، التعريفات -٢
 .٨ص ، التنبيه علی اهل االهواء و البدع -٣
 .٦٩٢٢مشاره ، کتاب طلب توبه کردن از مرتدان،  خباری -٤
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طاهر مخلص از طريق عبداهللا بن  است كه اصلش چيزي باشد كه ما آن را از حديث ابي
از كفار در مسجد  در اينجا قومي: به علي گفته شد: او گفت. ريك عامري، روايت كرديمش

: آنها را فراخواند، و گفت �آنگاه علي. كنند تو پروردگار آنها هستي هستند كه ادعا مي
  گوييد؟ واي بر شما، چه مي

كرده كه سپس بقيه روايت را ذكر  1! تو پروردگار ما و خالق ما و رازق ما هستي: گفتند
در آن، اين مطلب هم قيد شده كه علي سه دفعه از آنها درخواست توبه كرد، اما آنها توبه 

هايي كه برايشان كنده بود، با آتش سوزاند، و  آنان را در گودال �نكردند، در نتيجه علي
  :گفت 

  لما رأيت االمر منکراً  اججت ناری و دعوت قنبراً 
را  قنبرناپسند مشاهده كردم، آتشم را برافروختم، و  وقتي كه آن كار را كاري منكر و(

  ).فراخواندم
و منظور در اينجا اين  2قرار دارد) حسن(ي  سند اين روايت در مرتبه: گويد ابن حجر مي

در آن دورة زماني  �است كه عقايد شيعه رافضه كه در قالب غلو و افراط در مورد علي
كه حضرت علي نسبت به ) ن نكته مطرح شودو نيز اي. (هويدا شده روشن و واضح گردد

العمل  اي مجازات كرد كه عكس  توجهي نشان نداده و آنها را به گونه عقوبت آنها بي
ي عقايد ديگري را كه در  عباس را هم برانگيخت، چنانكه ثابت شد كه حضرت علي همه ابن

درآوردند و  گري براي وي ي شيعه دوران وي ظهور كردند و به نحوي خود را در رشته
بر عموم صحابه و شيخين شدند انكار نمود و عليه آنها مخالفت ورزيد كه  يمدعي برتري عل

  .آن گمراهان بودند  ش و ناسزاگويي به صحابه گراميحمنشأ انتشار ف
بن  وقتي كه شيعه در دوران خالفت اميرالمؤمنين علي: گفته است) رحمه اهللا(ابن تيميه 

ا به وجود آوردند، آن حضرت به رد آنها بر خاست و آنها سه طايفه ها ر طالب آن بدعت ابي
ي غاليه بايد بگوييم كه علي آنها را با آتش سوزاند،  اما درباره. غاليه، سبئيه، و مفّضله: بودند
: براي او سجده بردند، آنگاه گفت  ي كنده خارج و ناگهان اقوامي وازهرك روز از ديچون 

سه بار از آنها  �تو همان اهللا هستي، آنگاه علي: كنيد؟ گفتند اين چه كاري است كه مي

                                           
 ).١٢/٢٧٠(الباری  فتح -٢و  -١
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هايي براي آنها حفر  ي سوم دستور داد كه گودال طلب توبه كرد، اما آنها بازنگشتند، در مرتبه
  . انداخت كنند و آتش در آن برافروخته شود، سپس آنها را در آن

داهللا بن سبأ به ابوبكر صديق و عمر ه بايد گفت كه وقتي خبر ناسزاگويي عبئيي سب درباره
به سمع علي رسيد، خواستار كشتن او شد، ابن سبأ هم به سوي قرقيسيا فراري شد و قرقيسيا 

بعلّت (كرد، زيرا  برخورد مي علي با كارگزارانش با مدارا و نرمي، ي او سخن گفت درباره
  . كردند اطاعت نميقدرت كامل نداشت و آنها از همه دستوراتش، ) نابساماني اوضاع

هر كس را كه پيش من بياورند به جرم اينكه مرا بر : علي گفت: مفّضله درباره و اما
كنندگان  ابوبكر و عمر تفضيل و برتري داده آن عدد شالقي را كه براي بهتان چينان و توهين

وده درنظر گرفته شده است، بر او خواهم زد، بيشتر از هشتاد روايت نقل شده كه علي فرم
  1.بهترين اين امت بعد از پيامبرش، ابوبكر است سپس عمر: است

به هر حال عقايد رافضه با اينكه در دوران حضرت علي ظهور يافتند، به صورت 
رفضي  �اي نمايندگي آنها را بر عهده نگرفت و تا پايان عمر علي ا فرقهيراد فانحصاري ا

  .گري بر آن حالت باقي ماند
ي ابن سبأ و  عقيده) ابن سبأ حقيقت است نه خيال: (ي خود در رساله  هاشمي دكتر سعدي

روايت كنندگان (هايي را كه بدان فرا خوانده را به طور اختصاصي و نيز راوياني  بدعت
را كه از ابن سبأ متأثر شدند ذكر كرده است، مهمترين بدعتي كه ابن سبا ) احاديث و اثر

براي  صن كسي است كه وصيت پيامبريت، او اولاس» وصيت«منادي آن شده است، قول به 
علي را ذكر كرد و اولين كسي بود كه وجود نص صريح الهي بر جانشيني علي براي رسول 

ن كسي است كه برائت خود را نسبت به دشمنان ياول همچنين را مطرح ساخت صخدا 
را تكفير نمود،  وآنها اظهار كرد و از مخالفانش رازگشايي كرد -به گمان خودش  - �علي

هاي شيعه  از ميان فرقه و ن كسي است كه قايل به خدا بودن و پروردگاري علي شدياول
: ن كسي بود كه گفتيشد، همچنين اول �ن كسي بود كه مدعي نبوت علييافراطي، اول

كسي  نخستين. گردد به دنيا باز مي هم صگردد، و پيامبر علي بعد از مرگش به دنيا باز مي
است و او همان كسي است كه خلق را ) االرض دابة(همان  �كه مدعي شد علياست 

ميرند، بلكه بعد از  آنها نمي: سبئيه گفتند. آفريده و رزق و روزي را گسترش داده است
ها  جماعتي از سبئي .نامگذاري شدند) يعني پروازكننده(كنند و به طياره  مردنشان پرواز مي

يابند و  ارواح در يكديگر تناسخ مي: القدس در ائمه شدند و گفتند مايل به اعتقاد انتقال روح 
                                           

 ).١٨٥، ٢٥/١٨٤(جمموع فتاوی  -١



 سلي مرتضي ع     1014
  

 

به علم و ، به وحيي رهنمود شديم كه مردم در ارتباط با آن گمراه هستند: نيز سبئيه گفتند
علي در ميان ابرهاست، و رعد : ايم كه از آنها پنهان مانده است و گفتند دانشي دست يافته

هايي است كه ابن سبأ و  اينها بارزترين بدعت .باشد اش مي صداي او و برق شالق و تازيانه
  1.و غالي مبدل شدند  اند و به وسيلة آنها به افراطي پيروانش بدانها معتقد بوده

ي رافضي به عنوان ايده و ايدئولوژي ناگهاني سر برنياوردند، بلكه چندين  هاي شيعه فرقه
ي  ي شيعه اما پيشاهنگ عقيده. آنجا رسيدند مرحله را طي و زماني طوالني سپري كردند تا به

ها ظاهر نمايان گرديد، همانگونه كه  ي سبئي رافضي و اصل اصول زير بناي آنها به وسيله
ي فرض  ن كسي است كه به مقولهياند كه ابن سبأ اول هاي خود شيعه اعتراف كرده كتاب

چنان كه  -واهي داد است، شهادت و گ صبودن امامت علي، و اينكه علي وصي پيامبر
گذارد، همانگونه كه بزرگان رافضي عقيده  و اين عقيده بر امامت علي نص مي - گذشت 

  .دهد گري رافضي را تشكيل مي دارند، اين مسأله پايه و اساس شيعه
واليت علي در همه مصاحف «: از ابومحسن نقل است كه) الكافي(در همين رابطه در 

اينكه پيام نبوت   تعالي هيچ پيامبري را مبعوث نكرده مگرپيامبران نوشته شده است و اهللا
  .2»و وصيت او براي علي را ابالغ كرد صمحمد

گواهي  -همانگونه كه توضيح آن به لطف الهي خواهد آمد  - يي رافض هاي شيعه كتاب
و پدر د �اند كه عليه ابوبكر صديق و عمر ن كساني بودهياند كه ابن سبأ و هوادارانش اول داده

ايشان  ترين مردمان به و نزديك صداماد پيامبر �، و عثمانصزن و خويشاوند رسول خدا
اند، كه در واقع اين  تهمت و افتراء باز كردهيي، و ساير اصحاب بزرگوار، زبان به بدگو

هاي معتبرشان ذكر  ي صحابه، چنانكه در كتاب درباره. ي رافضي است ي شيعه حقيقت عقيده
را مطرح ساخت، رجعت از اصول  �3ي رجعت علي  نه كه ابن سبأ مقولهشده و همانگو

علي : و به همانصورت ابن سبأ گفت -همانگونه كه ذكر خواهد شد . باشد ي رافضيه مي شيعه
و اهل بيت به طور اختصاصي از علوم نهاني خاص برخوردار هستند، همانگونه كه حسن بن 

  . به آن اشاره شده است 1ي ارجاء هو در رسال 4يادآورد شده محمد بن حنفيه

                                           
 .٢٠-١٩ص ، هامشی ديدکرت سع، يانی که از ابن سبا متأثر شدندراو  -١
 ).١/٧١(اصول شيعه اماميه ، )١/٤٣٧(اصول کافی  -٢
 .١/٩٦اصول شيعه اماميه ، ٢٣ص ، نوخبتی، فرقه الشيعة، ٢١ص ، اثر قمی، املقاالت و الغرق -٣
 ).٢/٣٢(ذيب التهذيب  -٤
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در صحيح بخاري . اعتقادي شيعه تبديل شده است  يكي از اصول  اين مسأله بعداً به
از علي در وجود دارد،  ظاهر شده اين عقيده در وقت زود هنگامي درباره اينكه موردي

ايشان ! م نباشد؟آيا شما چيزي در اختيار داريد كه در قرآن يا در نزد مرد: باره سؤال شد�اين
ي  ترين اصولي است كه شيعه اين از مهم. اين مسأله را نفي كرد 2قاطعانه و با لحني كوبنده

و در دوران خالفت  �اين اصل، بعد از شهادت عثمان. 3كند رافضي بدان دينداري مي
ي معيني جاي نگرفت، بلكه سبئيه هنوز سر بلند  پديد آمد، اما در درون فرقه �حضرت علي

اما اتفاقاتي  -چنانكه گذشت  -با آنها به مبارزه پرداخت،  �بودند كه حضرت علي كردهن
ظهور اين عقايد فراهم آورد و در قالب جماعتي  كه پس از آن افتاد، زمينه مناسبي را براي

و ، �كشتن علي .ي تحكيم كه به دنبال آن آمد حادثه نمايان گرديد، مانند جنگ صفين و
ها و عاطفه را به طرفداري و هواخواهي آل  اين حوادث، قلب همه.. ..كشتن حضرت حسن

گري و طرفداري از علي و اهل �ي شيعه انديشه از دريچه بيت سوق داد، از اين روي، اين
اي تبديل شد كه هر ملحد و منافق و طاغوتي كه  بيت سر بر افراشت، تشيع به وسيله

ي  افكار و معتقدات بيگانه باانديشه .گرفت ر ميخواست اسالم را نابود كند، آن را به كا مي
گري و  يابي آنها به اسالم با پوشش شيعه گري وارد آن شد چون راه مسلمانان، با لباس شيعه

تر يافت و خطر �اي وسيع اهل بيت بسيار آسان شد، با مرور ايام آن بدعت دامنه طرفداري از
نان زيادي براي ابن سبأ پيدا شدند و استعمال شد، زيرا جانشي آن به مراتب بيشتر از گذشته مي

ت و ياري كردن بود و به هيچ عنوان يفقط به معناي وال �لقب شيعه در دوران حضرت علي
  4.ي رافضي ايمان داشت يكي از عقايد كنوني شيعه اين معنا نبوده است كه بايد به به

طبيعي است و  يهواخواهي آل بيت و عالقمندي به آنها و دوست داشتن ايشان امر
ي  اي است كه همه اهل بيت را در بر گيرد و بين آنها فرق قائل نباشد و درباره محبت و عالقه

كاهد، نه  نمي  آنها اغراق و غلو نشود و از ارزش و جايگاه هيچكدام از اصحاب گرامي
  .دهد هاي منسوب به شيعه آن را انجام مي آنگونه كه فرقه

هايي كه بر سر آل بيت آمد كه آغازگاه آنها كشته شدن  حنتبعد از اتفاقات و درد و م
اين اتفاقات . حضرت حسين بود، عشق و عالقمندي به آل بيت رشد يافت و افزايش پيدا كرد

                                                                                                         
 .٢٩٤-٢٥٠ص ، دنیحممد مع، رسالةاالرجاء ضمن کتاب االميان -١
 ).١/٢٠٤(کتاب العلم مع الفتح ،  خباری -٢
 ).١/٩٧(اصول شيعه اثنی عشريه  -٣
 ).١/٩٨( اصول شيعه امامی -٤
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توزان از اين در وارد شدند، زيرا نظريات  عواطف مسلمانان را بر افروخت، كه در نتيجه كينه
   .را پيدا نكرد مناسب و سازگار يبعد از آن اتفاقات جو و فضاتا ابن سبأ 

، رجعت، بداء، �گري به معناي اعتقاد به وجود نص صريح بر جانشيني علي اما شيعه
اينها عقايدي هستند كه اهللا تعالي  غيبت، و عصمت ائمه و غيره، شكي در اين نيست كه همه

هاي آنها به عناصر �هيچ دليلي را بر آنها نفرستاده است، بلكه وارداتي هستند و اصول و ريشه
گردد، چون هر كس كه خواسته به اسالم و پيروانش حيله و كلك بزند،  گوناگوني برمي

ي عقايد  و نيز هر كسي كه به نيرنگ متوسل شده تا در سايه. سوار بر مركب تشيع شده است
و افكار سابق خود و در عين حال به نام اسالم زندگي كند، اعم از يهودي و مسيحي و 

  .گري استفاده كرده است ي شيعه شتي و غيره از مقولهزرت
اين مسأله به هنگام اصول عقيده   بنابراين بسياري از عقايد فاسد در تشيع وارد شد، چنانكه

بر اين باور است كه  - اهللا  رحمه - و به همين خاطر ابن تيميه  - شناسي آنها روشن خواهد شد  
اند  يهوديان و غيره اموري را برگرفته، مسيحيان، يونان، روميان، ها منتسبان به شيعه از مذاهب ايراني

، ..دهد را نشان مي صاين همان مصداق خبر پيامبر: گويد اند و مي كه آنها را با تشيع قاطي كرده
ت، از سنّت و راه كنند اين ام كند كه بيان مي ي بحث بعضي از احاديثي را ذكر مي سپس در ادامه

اين مسأله در منتسبان شيعه به  و گفته كه... ن قبل خود پيروي خواهد كرد، و روش امتهاي پيشي
   1.وقوع پيوسته و تحقّق يافته است

  مراحلي كه شيعه رافضه پشت سر گذاشته است: سوم
يك فرقه مستقل تبديل  را طي كرد تا اينكه به يرافضه در دوران نشأت و شكل گيري مراحل

هاي امت  اي از ساير فرقه ه مخصوص و جداگانهشده كه داراي اسم و رسم و عقيد
  :اساسي نشان داد ي هالي چهار مرحل توان اين مسأله را از البه مي .شده است اسالمي

  ي اول مرحله -1
باشد، مانند  ي رافضي مي ي شيعه دعوت و تبليغ عبداهللا بن سبأ به اصولي كه زيربناي عقيده

است و توهين  صين مقوله كه علي وصي پيامبري رجعت، پديد آوري ا تبليغ براي عقيده

                                           
 ).١/١٠٩(اصول شيعه اماميه ، )٤/١٤٧(السنه  منهاج -١
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دو مسأله ابن سبأ را در  .در امر خالفت �كردن به خلفاي سابق به خاطر حضرت علي
  :ش، ياري داد يانديشه گمراه و دور از روح اسالم راستاي ترويج

 و هاي عراق چرا كه دعوتش را در سرزمين: انتخاب فضاي مناسب براي دعوت -الف
ها رفت و آمدهاي بسياري كرده  د، آن هم پس از آنكه در ميان اين سرزمينمصر گسترش دا

پا گرفت كه از  اي دعوت ابن سبأ ميان مجموعه 1.بود، همانگونه كه در كالم طبري ذكر شد
ي علم شرعي و تفقه در دين اسالم آگاهي و  برخوردار نبودند و در زمينه فهم صحيح اسالمي

ها صرفاً در دوران  ند، چون تازه مسلمان شده بودند و آن سرزمينمعلومات چندان بااليي نداشت
صحابه در حجاز دور بوده و در  جامعهاز آن سرزمينها مردم  اينفتح شدند، عالوه بر  �عمر

  .ي آنها نبودند پرورده خدمت ايشان زانوي تلمذ و شاگردي نزده و دست
برگزيده بود، براي اينكه حيله و ابن سبأ عالوه بر اينكه براي دعوتش آن جوامع را  - ب

سازي و رازداري احاطه كرد،  نيرنگ بيشتري به خرج دهد، دعوتش را با پوششي از كتمان
كرد كه نادان بوده و قابليت  كرد، بلكه فقط از كسي دعوت مي دعوتش را به هر كسي ارائه نمي

ند و دهاي پليد و مغرضانه بوپذيرش آن افكار را دارا بود و يا از كساني دعوت كرد كه داراي نيت
آن هم بعد از آنكه سپاهيان اسالم تاج و تخت فرمانروايي آنها ، فقط براي ترفند زدن به مسلمانان

كالم طبري در قبالً . را در هم كوبيدند و ممالكشان را متالشي ساختند، به اسالم گرويدند
نده ساخت و با كساني كه در كپراهمه جا  او مبلغانش را در: ي ابن سبأ ذكر شد كه گفت درباره

ها فاسدشان كرده بود، مكاتبه كرد و آنها هم با او مكاتبه كردند و بطور مخفيانه مردم  آن سرزمين
ي شايعه پراكني و  دامنه: گويد وي در بيان وصف آنها مي .2را به معتقدات خود فرا خواندند

   3.كردند ز آن چيزي بود كه ظاهر ميدر زمين توسعه دادند در حاليكه خواسته غير ارا تبليغ 

  مرحله دوم -2
و مشغول  �آن هم بعد از شهادت عثمان، ن اعتقاد بوديي دوم آشكار كردن صريح ا مرحله

در آن . صورت گرفت، ي حاصل شده از كشتن وي شدن صحابه به خاموش كردن فتنه
فاسد در  و آن عقايد شرايط گمراهان هواي جديدي براي نفس كشيدن پيدا كردند

، ي مخصوصي خالصه شد اين عقايد فقط در طايفه، با اين حال، هايشان قوت گرفت روان

                                           
 ).٥/٣٤٧(تاريخ طربی  -١
 ).٥/٣٤٧(تاريخ طربی  -٢
 .٥/٣٤٨، مهان منبع -٣
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و جز آن افرادي كه در جنايت قتل ، يعني در كساني كه ابن سبأ آنها را اصالت بخشيده بود
و خوارج گمراه ، به مصيبت قتل و خونريزي ناحق گرفتار و مبتال شدند �حضرت عثمان

  .سخنشان مورد قبول واقع نشداركت كردند در نزد هيچ كسي كه با آنها مش
ابن سوداء : گويد ر اين قضيه روايتي است كه طبري نقل كرده و ميباز جمله داليل دال 

عزّت شما در اين است كه با مردم ! اي جماعت: به سخن پرداخت و گفت) پسر آن زن سياه(
اين سخن را هيچ  1! با آنها سازش كنيدو با آنها رابطه بر قرار كنيد، پس  دمجالست كني

ها و قاتالن عثمان  آفريني آن سبئي گويد، با اين حال، وي نقش صاحب شوكت و قدرتي نمي
در در ثابت شده اين امري   كند، بلكه ورسازي آتش جنگ ميان صحابه انكار نمي را در شعله

حزم ضمن تأكيد اين مطلب  ابن. باشد ارتباط با آن فتنه و وقايع آن مي در نزد اهل تحقيق
موقع قاتالن عثمان  كهوقتي لذا نكردند، جنگ كه آنها جمع شدند و اينبه دليل : گويد مي

خون زدند و عليه آنها يشود، به سپاه طلحه و زبير شب كشي مي فهميدند عليه آنان نقشهشب 
   2).و آن جنگ بزرگ درگرفت(به دفاع از خود پرداختند هم شمشير كشيدند، آنها 

  مرحله سوم -3
محكم كردن كار و قوت گرفتن ومتّحد شدن تحت رهبري واحد، آن هم بعد از كشته شدن 

گيري و خونخواهي از دشمنانش وارد صحنه  به نام انتقام وفراهم شد  �حسين بن علي
در اين سال شيعه در كوفه به حركت و : گويد مي) ـه64(ي حوادث سال  طبري درباره. شدند

اجتماعي را در منطقه النخيله براي حركت به سمت ) ـه 65(افتادند و در سال  جنب و جوش
و آغاز كار 3شام جهت خونخواهي حسين تشكيل دادند، در اين ارتباط با هم مكاتبه كردند

: نقل كرده كه گفت ديآنها چيزي است كه طبري از روايت عبداهللا بن عوف بن احمر از
ابن زياد از پايگاهش در نخليه بازگشت و وارد كوفه كشته شد،  �وقتي كه حسين بن علي

اند كه حسين را  اشتباه بزرگي كرده مواجه شدند و ديدند كه بشد، شيعه با سرزنش و سركو
ياري او قيام نكردند، ديدند كه در كنار آنها كشته شد  ياري خود فراخواندند، اما به  به

ي  ي عار و ننگ از چهره آمد كه زماني اين لكهياريش بشتابند، و چنين به نظرشان  آنكه به بي

                                           
 .٥/٥٢٦، مهان منبع -١
 ).٤/٢٣٩(لفصل فی امللل و األهواء و النحل ا -٢
 ).٥٠-٦/٤٨٧(تاريخ طربی  -٣
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آنها زدوده خواهد شد كه قاتل او را بكشند، يا به خاطر او بجنگند، به همين خاطر در كوفه 
سليمان بن صرد خزاعي، كه او : به پنج نفر از سران شيعه متوسل شدند؛ كه عبارت بودند از

يكي از اصحاب و  كه يبن نجبه راز داشته است، مسيب صصحبتي و مجالستي با پيامبر  هم
ياران و برگزيدگان علي بوده است، عبداهللا بن سعد بن نفيل ازدي، عبداهللا بن وائل تيمي، 

هاي  سپس آن پنج نفر در منزل سليمان بن صرد جمع شدند آنها بهترين. رفاعه بن شداد بجلي
و سرشناسان آنها هم حضور  ياران علي بودند، و همراه با آنان جماعتي از شيعه و برگزيدگان

در كنار . شد ان وقت را شامل مييي شيع بود و همه  ، اين اجتماع، يك اجتماع عمومي1داشتند
، به بود ناراحت آنها تعداد  سليمان از كمي كهسليمان بن صرد هفده هزار نفر جمع شدند، 

مردم با  در نتيجههد، صداي بلند ندا سر د با اتهمين خاطر حكيم بن منقذ را به كوفه فرستاد 
  ..بودآنها خارج شدند درحالي كه تعدادشان به نزديك بيست هزار نفر 

ديد كه شيعه به سليمان بن صرد و  در همين اثنا مختار بن ابي عبيد ثقفي به كوفه آمد
ي نبرد هستند، پس همين كه نزد آنها در  توجه كرده و او را بيش از حد بزرگ كرده و آماده

فراخواند و او  را طالب كه همان محمد بن حنفيه است شد، محمدبن علي بن ابي كوفه مستقر
بن  و از سليمان  ملقّب كرد، از اين رو تعداد زيادي از شيعيان او را دنبال كردند »مهدي«را به 

خواستند  اكثريت كه با سليمان بودند و مي: صرد جدا شدند، شيعه به دو گروه تقسيم شدند
خواستند براي  نتقام خون حسين را بگيرند و دسته ديگر با مختار بودند كه ميحمله كنند تا ا

 وتنها ه بودياين كار بدون دستور ابن حنف ه خارج شوند و البته يدعوت به امامت محمدبن حنف
كردند تا مردم را از اين طريق فريب دهند و به اهداف پليد و  پراكني مي ي او شايعه  درباره

  .اين آغاز اجتماع شيعه بود .2فاسد خود برسند
كنند كه سليمان بن صرد با شيعياني كه همراهش بود، به سوي  سپس مورخان ذكر مي

با اهل شام برخورد كردند و نبرد » عين الورده«شام خارج شد، در نتيجه در كنار چاهي به نام 
وان تا به حال پير و ج: گويد ابن كثير مي. شديدي را آغاز كردند كه تا سه روز طول كشيد

شد مگر اوقات نمازها وجنگ تا شب  چنين جنگي نديده بود، چيزي مانع جنگ آنها نمي

                                           
 ).٨/٢٥٤(البداية و النهاية  -١
 .٨/٢٥٤، مرجع سابق -٢
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ي آنها،  ، سپس با كشتن سليمان بن صرد و بسياري از يارانش و شكست همه1يافت ادامه مي
  . 2جنگ ميان آنها به پايان رسيد و مابقي ياران سليمان، به كوفه بازگشتند

ه افراد بازمانده سپاه سليمان به كوفه بازگشتند، و جريان خود را براي او اما مختار وقتي ك
  : م كرد و گفتشدگان سپاهش ابراز ترح تعريف كردند، نسبت به سليمان و كشته 

پيشگان و فاسدان را اگر خدا بخواهد  من امير مأمون و قابل اطمينان هستم و ستم: بعد اما
  .3ارت بدهيدخواهم كُشت، پس آماده شويد و بش

كه از طرف  در حقيقت قبل از باز آمدن آنها، وي از طريق الهامي: گويد ابن كثير مي
زيرا گاهي شيطان نزد او . خبر هالك آنها را به مردم داده بودكرد،  دريافت ميشيطان 

سپس  4.كرد ي كذّاب الهام مي كرد شبيه آنچه شيطان به مسيلمه آمد، و به او الهام مي مي
آن فرمان و بيانيه را به نواحي و شهر و روستاها از سرزمين عراق و خراسان فرستاد و مختار 
ها را برگزيد، سپس مختار شروع كرد به دنبال كردن و رديابي قاتالن حسين و از  پرچم

   5.رسانيد يافت به قتل مي بزرگ و كوچك هر چه مي

  ي چهارم مرحله -4
نام و  اين هاي شيعه و متمايز شدن آنها با اقي فرقهي رافضه از زيديه و ب متفرّق شدن شيعه

عليه هشام  �بود، يعني وقتي كه زيد بن علي بن حسين )هجري 121(دقيقاً در سال   عقيده
، و تعدادي از شيعياني كه در سپاهش بودند، نسبت به ابوبكر صديق 6بن عبدالملك قيام كرد

اين كار نبود،  از اين كار منع كرد و راضي به و عمر اظهار بدگويي و اتهام كردند، او آنها را
مانده با او،  ي باقي اما آنها او را ترك كردند، در نتيجه به رافضه نامگذاري شدند، و طايفه

  .7زيديه نامگذاري شد

                                           
 .٨/٢٥٧، مصدر سابق -١
 .منبع سابق -٢
 ).٨/٢٥٨(مهان منبع  -٣
 ).٨/٢٥٧(مهان منبع  -٤
 ).٨/٢٧١(مهان منبع  -٥
 .٤٧ص ، و اآلل االنتطار للصحب، )٧/١٦٠(تاريخ طربی  -٦
 .٤٧ص ، االنتصار للصحب و اآلل -٧
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ي رافضي در اسالم شناخته شد، وقت  ن بار كه واژهياول: گويد مي -اهللا  رحمه -ابن تيميه 
و  �ي ابوبكر صديق در آن هنگام درباره. وايل قرن دوم هجري بوددر ا زيد بن عليقيام 
از او سؤال كردند، او هم به عالقمندي نسبت به آنها و پذيرفتن واليت ايشان اذعان  �عمر

ابن تيميه . 1كرد، در نتيجه جماعتي او را ترك و رفض كردند و به رافضه نامگذاري شدند
م كرد، شيعه به دو گروه رافضه و زيديه تقسيم شد، زيرا از همان زمان كه زيد قيا: گفته است

مورد سؤال قرار گرفت، نسبت به آنها ابراز  بعمري ابوبكر و وقتي كه زيد درباره
شما مرا : دلسوزي و ترحم كرد، جماعتي وي را رفض و ترك كردند، آنگاه او به آنها گفت

شدند، چون زيد را رفض كردند رفض و ترك كرديد، به همين خاطر، به رافضه نامگذاري 
بودند، زيديه نامگذاري شدند، چون به زيد  و آن شيعياني كه وي را رفض و ترك نكرده

اي مستقل كه  هاي شيعه جدا شده، به فرقه از آن تاريخ، رافضه از باقي گروه. 2منسوب بودند
الي داناتر تع خداوندي مخصوص به خود را دارد، تبديل شده است، و  نام و رسم و عقيده

  .است
اند و  هاي منسوب به شيعه سخن گفته شناس پيرامون گروه عالوه بر اين علماي فرقه

سبئيه، غرابيه، بياتيه، مغيريه، : اند هاي منسوب به شيعه برشمرده هاي زير را از جمله گروه گروه
بعضي از اين  هاشميه، خطابيه، علبائيه، كيسائيه، زيديه، جادوديه، سليمانيه، صالحيه و بتريه

و بعضي ديگر از اغراق و غلو كمتري  ندها به اغراق و غلو بسيار زيادي دست يازيده ا فرقه
مقاالت (، بايد به كتاب ندستهكه خواهان كسب اطالعات بيشتري  افرادي .برخوردار است

ابوظاهر ) الفرق بين الفرق(شهرستاني، ) الملل و النحل(ابوالحسن اشعري، ) االسالميين
البته راجع به كتاب . اثر دكتر غالب بن علي عواجي مراجعه كند) فرق معاصره(دادي و بغ

اين كتاب تا جايي كه من اطالع دارم بهترين كتاب ازميان تأليفات معاصرين : اخير بايد گفت
   3.است

  

                                           
 ).١٣/٣٦(جمموع الفتاوی  -١
 ).١/٣٥: (السنه منهاج -٢
نوشــته دکــرت حممــد عمــاره هــم خــالی از ) ســيارات الفکــر االســالمی(مطالعــه کتــاب ) مــرتجم(البتــه بــه نظــر ايــن حقــري  -٣

 .تواند در اين زمينه خيلی مفيد باشد لطف نيست و می



 
  مبحث سوم

  است هيي رافض ي شيعه مهمترين عقيده» امامت«

كه امامت يكي از اركان بزرگ اسالم و اصل معتقد است ) اثناعشري(ي رافضي  شيعه
شود مگر با اعتقاد به  دار و اصيل از اصول ايمان است، ايمان انسان كامل و تمام نمي ريشه

ن كسي كه به ياول .شود مگر با عملي شدن امامت امامت و هيچ عملي از او پذيرفته نمي
همان . ت، همان ابن سبأ استي رافضه از مفهوم امامت سخن گف ي موجود در نزد شيعه شيوه

است و  صهاي پيامبر پراكني كرد كه امامت يكي از وصيت  اين شايعه  كسي كه شروع به
محصور است، و اگر كسي غير از آن وصي مقام امامت را احراز كرد، الزم  يدر شخص وص

اف هاي شيعه اعتر در حقيقت كتاب. است كه از او اظهار برائت شود و او را تكفير نمود
ي فرضيت امامت علي را شايع كرد و نسبت به  ن كسي بوده كه نظريهياند كه ابن سبأ اول كرده

زيرا او ، 1دشمنان علي ابراز برائت نمود، و از مخالفانش رازگشايي كرد و آنها را كافر دانست
يوشع بن نون وصي و جانشين موسي است، پس وقتي كه  االصل بوده، و معتقد بود كه يهودي

  2.كرد اعالم طالب لمان شد، اين گفته را در رابطه با علي بن ابيمس
به   مثالً ابن بابويه قمي. شوند رافضه براساس آن شناخته ميبزرگان اين چيزي است كه 

اينكه   اند به آنها معتقد بوده: گويد ميتثبيت و نگارش عقايد شيعه در قرن چهارم پرداخته و 
به او وصيت شده  خداو معاون بوده است كه به فرمان هر پيامبري داراي يك نفر وصي 

  . 4.كند كه تعداد اوصياء يكصد و بيست و چهار هزار نفر بوده است و بيان مي3است
، در يكي 5علي آخرين وصي است : همانگونه كه مجلسي درروايات خود ذكر كرده كه

ت از طرف خدا كه از امامت، عهد و پيماني اس«: هاي الكافي اين فصل آمده است از عنوان
بر امامت يك  صخداوند متعال و پيامبر«: و نيز آمده است. 6»كي به ديگري رسيده استي

داليل انكار ناپذير  راا هآنكه  ييها اي از روايت جموعهو م 7»اند يك ائمه نص صريح نهاده
                                           

 .٤٨ص ، صار للصحب و اآللاالنت -١
 .٢٠ص ، ؛ املقاالت و الفرق قمی١٠١ص ، الکشی رجال -٢
 ).٢/٧٩٢(؛ اصول الشيعه ١٠١ص ، الکشی رجال -٣
 .١٠٦ص ، عقايد الصدوق -٤
 .مهان -٥
 ).٣٩/٣٤٢(حباراالنوار  -٦
 ).١/٢٢٧(اصول کافی  -٧
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مقداد به همين خاطر، شيخ آنها . تياب نيس آورند كه شك و ترديد بدانها راه به حساب مي
ادآور شده كه شخص سزاوار امامت در نزد آنها بايد از طرف ي -هجري  821ت  - حلي 

محمد . 1خداوند متعال و رسولش معرفي شده باشد، نه هر شخصي كه مورد اتفاق واقع شود
امامت : د كهگوي ي اثني عشري مي الغطاء، يكي از مراجع معاصر شيعه حسين آل كاشف

است، پس همانگونه كه خداوند متعال از ميان بندگانش هر كس همچون نبوت منبعي الهي 
كنند كه به منزله  اي تأييد مي گزيند و او را با معجزه را كه بخواهد براي نبوت و رسالت برمي

سان خداوند متعال هر كس را كه بخواهد براي امامت  نصي از طرف خدا بر اوست، بدين
دهد و بعد از خود، وي را به  شتن براي او دستور ميكند و پيامبرش را به نص گذا انتخاب مي

  . 2براي مردم منصوب كند  عنوان امامي
در نزد آنها، مفهوم امامت همچون مفهوم نبوت است، يعني  مبيني همانگونه كه مي

گزيند، ائمه را هم انتخاب  ها، پيامبران را برمي همانگونه كه خداوند متعال از ميان انسان
ي آنها اقامه  سازد، به وسيله گذارد، خلق را از آنها آگاه مي نها نص صريح ميكند و بر آ مي

كند و به آنها  ها را بر آنها نازل مي كند، كتاب كند، با معجزات آنها را تأييد مي حجت مي
كنند به فرمان و وحي خداوند متعال است، يعني  گويند و مي فرستد، هر چه مي وحي مي

و امام همان پيامبر است و تغيير و تفاوت فقط در اسم آنها است، از امامت همان نبوت است 
ها خالي از  برداشت كردن تفاوت ميان پيامبر و امام از آن روايت: ين رو، مجلسي گفته استا

دليل و توجيهي را براي عدم توصيف آنها به نبوت : گويد ، سپس مي! اشكال نيست
رسد كه ميان نبوت و امامت فرقي  اين نمي ما به  عقلاالنبياء و  شناسيم جز رعايت خاتم نمي
است، اما در رابطه با نقد و رد سخن شيعه همين  ي مفهوم امامت اين سخن آنها درباره 3.باشد

  4.كافي است كه براي اثبات مدعاي خود هيچ سند و مرجعي جز ابن سبأ يهودي ندارند

  ي كه آن را انكار كندو حكم كس منزلت و جايگاه امامت نزد آنها: اول

                                           
 .٤٧ص ، النافع يوم احلشر -١
 .٥٨ص ، اصول الشيعه و اصوهلا -٢
 ).٨٢، ٢٦(، حباراالنوار -٣
 ).٢/٧٩٤(اصول شيعه اماميه  -٤



 سلي مرتضي ع     1024
  

 

امامت نزد اهل سنّت از آن اصول ديني نيست كه مكلّف بايد آنها را بداند، همانگونه كه جمعي 
ي رافضه مقام ديگري دارد؛ در كافي  اما امامت در نزد شيعه. 1اند از اهل علم مقرر كرده

كُليني با سند . دهد ر ميهايي وجود دارد كه امامت را به عنوان بزرگترين اركان اسالم قرا روايت
نماز، زكات، «: اسالم بر پنج پايه بنا نهاده شده است: خود از ابو جعفر روايت كرده كه گفت

امامت موردتوجه و اهميت قرار نگرفته است، مردم آن مانند روزه، حج و واليت و هيچ چيزي 
  2.»را ترك گفتند - يعني واليت  - چهار پايه را برگرفته، و اين يكي 

اند، و به جاي آنها  كنيد كه آنها شهادتين را از اركان اسالم ساقط كرده ا مالحظه ميشم
اند، همانگونه كه از  ترين اركان حساب كرده اند و آن را از جمله بزرگ واليت را قرار داده

ي امامت مورد توجه و اهميت قرار  اندازه  آيد كه هيچ چيزي به اين سخن آنها چنين بر مي
ت، همانگونه كه روايت ديگر آنها بر آن داللت دارد و متن روايت فوق در آن نگرفته اس

در ميان اين پنج پايه ): يعني راوي(گفتم : افزايد ذكر شده و در آخر اين مطلب را مي
   3..تر است واليت از همه برتر و افضل: كداميك از همه برتر است؟ گفت

اعتقاد به امامت ائمه و اذعان كردن شكي در اين نيست كه واليت و : گويد مجلسي مي
تر است، زيرا امامت كليد  اعمال بدني بافضيلت هبه آنها، از جملة اصول دين است و از هم

  4.همه آنهاست
معتقديم كه امامت اصلي از اصول : گويد يكي از علماي معاصر آنهاست، مي مظفر كه

تباط با آن جايز نيست كه از پدران شود، در ار دين است و ايمان جز با اعتقاد بدان كامل نمي
و خانواده و مربيان تقليد كنيم هر چند كه بزرگ باشند، بلكه بايد در ارتباط با آن با نظر و 

شان از يها ، بلكه روايت5استدالل عمل كنيم، همانگونه كه در توحيد و نبوت نظر الزم است
و ائمه بعد از او را بيشتر از آنچه كه  واليت علي صپيامبر: اند اين هم پا را فراتر نهاده وگفته

   6.او را به فرائض سفارش كرد، باال برد

                                           
 .١٤٣ص ، غزالی، اقتصاد، ٣٦٣ص ، آمدی، غاية املرام -١
 .٣مشاره ، )٢/١٨(اصول کافی  -٢
 ).٢/١٨(مهان منبع  -٣
 ).٧/١٠٢(مرآة العقول  -٤
 ).١٠٢ص (عقايد اماميه  -٥
 ).٢٣/٦٩(حباراالنوار  -٦
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 دادن ي رافضيه، ضامن قرار ي رافضي و امثال آنها در ُكتب شيعه هاي شيعه اين روايت
ترين  و مسلمان را به خاطر كوچك استكم و داور بر ايمان يا كفر انسان امامت به عنوان ح

اميه در اعتقاد به امامت در معرض اتهام كفر قرار دهند و از همين روي، ي ام اختالف با شيعه
اين حقيقت تلخ   ايم كه به ي اماميه چه قديم و چه جديد را ديده بعضي از علماي بزرگ شيعه

  .كنند تصريح مي
اعتقاد ما درباره كسي كه امامت : گويد مي) االعتقادات(ي  هدر رسال ابن بابويه قمي

ي پيامبران  علي را انكار كند، اين است كه او همچون كسي است كه نبوت همه اميرالمؤمنين
كند ولي امامت ائمه  را انكار كرده است و درباره كسي كه به امامت اميرالمؤمنين اقرار مي

 -ي كسي است كه نبوت همه پيامبران  كند، اين است كه وي به منزله بعد از وي را انكار مي
  1.را پذيرفته است -  صجز نبوت محمد

: گويد ، مي)احلدائق الناضرة فی احکام العرتة الطاهرة( يوسف بحراني در فرهنگ خود
دانستم كه چه تفاوتي ميان كسي كه به خداوند متعال و رسولش كفر ورزيده و  كاش مي

كسي كه به ائمه كفر ورزيده، وجود دارد؟ در حاليكه ثابت است امامت يكي از اصول دين 
   2.است

بدان كه اطالق كردن لفظ شرك و كفر بر كساني كه معتقد به امامت : گويد مجلسي مي
دهند،  نيستند و ديگران را بر آنها تفضيل و برتري مي -از فرزندان او  -حضرت علي و ائمه 

   3.دهد كه آنها براي هميشه در آتش دوزخ باقي خواهند ماند نشان مي
چون اين . عام و نبوت يك لطف خاص استامامت لطف : گفته است يابن مطهر حّل

امكان وجود دارد كه زمان از وجود پيامبر زنده خالي باشد، ولي امكان خالي بودن زمان از 
، بدتر )يعني امامت(وجود امام زنده وجود ندارد و از سوي ديگر انكار كردن آن لطف عام 

   4).كه نبوت پيامبران است(باشد از انكار كردن آن لطف خاص مي
داند  آورد، از يهود و نصاري هم كافرتر مي بنابراين او كسي را كه به ائمه آنها ايمان نمي

اي  و بر اين اساس، چنين نتيجه گرفته كه زمانه از امام خالي نخواهد شد و اين خود اشاره
كه حتي  همان امامي. كشند يه انتظارش را ميضايمان به وجود امام غايب كه راف است به

                                           
 .١٢٧ص ، حممداخلضر، حقيقت را ديدم و سپس، ١٠٣ص ، االعتقادات -١
 ).١٨/١٥٣(الناصرة  احلدائق -٢
 ).٣٩٠، ٢٣(حباراالنوار  -٣
 ).٢/٨٦٧(، اصول شيعه اماميه، ٣ص ، االلفني -٤
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شناس و آگاه به تاريخ ثابت   اند و علماي محقق نسبت از شيعه آن را انكار كرده طوايفي
اما به نظر اين شيخ رافضي انكار كردن او از كفر . اند كه وي اصالً به دنيا نيامده است كرده

   1.تر است هم بزرگ
 نظر آنها را در اين زمينه كه مستوجب تكفير امت آخوند بزرگ جناب شيخ مفيد اتفاق

اماميه بر اين اتفاق نظر دارند كه هر كسي امامت يكي : گويد كند و مي اسالم است، نقل مي
االجراي او را كه خداوند متعال مقرر كرده، انكار نمايد،   از ائمه را انكار كند و اطاعت الزم

. 2چنين شخصي كافر و گمراه و سزاوار آن است كه براي هميشه در آتش دوزخ باقي بماند
اهللا جزايري رافضي انفصال و جدا شدن شيعه  سأله كار را به جايي رسانده كه نعمتاين م

خدا و پيامبر و امام شيعه با : اماميه را از مسلمانان، به علت قضيه امامت اعالن كند و بگويد
خداي ما همان كسي است كه : گويند كي نيست ؛ زيرا آنها مييخدا و پيامبر و امام آنها 

اين خدا و اين پيامبر   اوست و خليفه و جانشين آن پيامبر ابوبكر است و ما بهپيامبر  صمحمد
خدايي كه جانشين پيامبرش ابوبكر است، خداي ما نيست و : گوييم شويم، بلكه مي قايل نمي

   3.آن پيامبر هم پيامبر ما نيست
ت و امامت اصل طراز و همسان نبوت يا از آن باالتر اس بنابراين امامت از ديدگاه آنان هم 

باشد، به همين خاطر، حكم شيعه اثني عشري عليه كسي كه  ي اساسي آن مي دين و قاعده
اين غلو و اغراق و   كننده كند، به عنوان تكميل را انكار مي  گانه امامت يكي از ائمه دوازده

هاي  افراط به كفر و جاودانه ماندن در آتش دوزخ صادر شده و اين حكم همه گروه
ي دوازده امامي، بنابر اين تكفير آنها  اند جز شيعه انان را به لعن و ارتداد اختصاص دادهمسلم

  :گيرد ها را در برمي اين دسته

  �تكفير صحابه بزرگوار -1
و تكفير عليه كساني كه خداوند متعال از آنها   نفرين،  هاي رافضي سرشار از لعنت كتاب

بيعت ، اهل بدر، انصار، عني مهاجرانباشد ي ميراضي شده و آنها هم از او خشنود شدند، 
شماري از اين لعن و تكفير   ي انگشت و در اين ميان تنها عده رضوان و همه اصحاب ديگر

                                           
 ).٢/٨٦٧(اصول شيعه اماميه  -١
 .اين مورد را از او نقل کرده است) ٨/٣٦٦(و جملسی در حبار ، املفيد املسائل -٢
 ).٢/٢٧٩(انوار النعمانيه  -٣
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اين مسأله بعد از منتشر شدن كتابهاي رافضيه از جمله مسائلي درآمده كه با . اند در امان مانده
اهل علم و علماي فرقه شناس كساني بر اين  ، چنانكه از ميان1شود آن را بپوشانند تقيه نمي

اين  اماميه به: گويد قاضي عبدالجبار مي. اند ي اماميه، اطالع حاصل كرده مسأله در نزد شيعه
باور رسيده است كه امامت دوازده امام، نص روشن و آشكار است كه اگر كسي آن را انكار 

را كافر  صي پيامبر ر صحابهشود و تكفير وي واجب است، به همين خاط كنند كافر مي
اما اماميه، در حقيقت اكثريت «: اين مفهوم را عبدالقاهر بغدادي گفته است  و مشابه. 2اند دانسته

مرتد شدند، به استثناي علي و پسرانش كه  صاند كه صحابه بعد از پيامبر گمان برده 3آنان
   4.»رسد تعدادشان بر سيزده نفر مي
مهاجرين و انصار آن نص صريح را كتمان : گويد رافضه مي: يدگو و مرحوم ابن تيميه مي

: گويند سپس مي. ساختند، در نتيجه بجز تعداد قليلي كه كمتر از بيست نفر بودند كافر شدند
ايمان آورد ند، سپس  بلكه: گويند گاهي مي. اند ابوبكر و عمر و امثالشان همواره منافق بوده

پذيري ابوبكر، به   صحابه به خاطر خالفت: گويند مي هاي اثني عشري و كتاب. كافر شدند
يا چهار نفر ديگر را تا امامت  هاي آنها، سه و بعضي از روايت. جز سه نفر، همگي مرتد شدند

افزايند، شيعه اخبار  كنند تا آن مجموعه به هفت نفر برسد و بيشتر از اين نمي علي، اضافه مي
اند، آنها اين  هاي معتبرشان دست به دست كرده تاباين افسانه را در ك وروايات مربوط به

ي شيعه كه كتاب سليم بن قيس بود ثبت كردند،  مطلب را در اولين كتاب تأليف آشكار شده
ي اين مطلب پرداختند، كه در  هاي آنها يكي پس از ديگري به تقرير و اشاعه سپس كتاب

ترين كتاب  جع چهارگانه آنها موثقمر يها قرار دارد كه از ميان كتاب) الكافي(رأس آنها 
زند، و ديگر مصادر آنها  كه در كُتُب رجال حرف اول را مي 5) الكشي رجال(است و سپس 

به اذن خداوند متعال، در ارتباط با موقف و موضع . 6اند اند و ابالغ كرده اين مطلب را نوشته
  .ي رافضه دربارة صحابه به طور مفصل سخن خواهيم گفت شيعه

  تكفير اهل بيت توسط رافضيه -2

                                           
 ).٢/٨٦٨(اصول شيعه اماميه  -١
 .٧٦١ص ، شرح اصول مخسه -٢
 .دهد کنيم که عبدالقادر اين مذهب را بر مهه اماميه تعميم منی مالحظه می -٣
 .٣٢١ص ، الفرق بني الفرق -٤
 .١١و  ٩، ٨، ٧، ٦ص ، الکشی رجال -٥
 ).٢/٧٨٠(اصول شيعه اماميه  -٦
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كند و  منحصر به فرد را صادر ميجمع سمبليك و هايي كه حكم تكفير و ارتداد آن  روايت
كنند، هيچ كدام  را از ميان آنها استثناء مي - آن هم اگر خيلي مايه بگذارند  -فقط هفت نفر 

اي يكي از روايات را در ميان اين هفت نفر به ذكر نشده، به استثن صاز اهل بيت رسول خدا
سار از ابوجعفر است كه يكنند و آن روايت فضيل بن  كه فقط علي را در ضمن آنها ذكر مي

: گفتم. علي، مقداد، سلمان و ابوذر: مردم همه به جاهليت برگشتند جز چهار نفر: او گفت
اي  خواهي كه دستخوش هيچ شك و شبهه اگر تو كساني را مي: گفت! ؟هپس عمار چ

  1.د، پس همين سه نفر هستندان نشده
اعم از  صها شامل صحابه و اهل بيت پيامبر بنابراين حكم به ارتداد در اين عبارت

برد كه هواخواه و  باشد، در حالي كه بنيانگذار آن گمان مي همسرانش و نزديكانش، مي
 است، پس آيا اين دليل روشن نيست بر اين كه تشيع صرفاً صاهللا طرفدار اهل بيت رسول

گذاران چنين  اهداف پليد بر ضد اسالم و پيروانش، و بنيان يپوششي است براي اجرا
   2! اند؟ بوده) صپيامبر(هايي دشمنان صحابه و خويشاوندان  روايت

را به طعن و تكفير  صعه رافضه تعدادي از اهل بيت رسول خداياين در حالي است كه ش
اين گفته خداوند متعال : اند حتي گفتهكه  صاند مانند عباس عموي پيامبر اختصاص داده

  :دربارة او نازل شده است 
�m� �̄®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥��¤�£l )72/ اسراء.(  

تر خواهد  باشد، در آخرت كورتر و گمراه) دل و گمراه(كور ) جهان(و هركس در اين 
 و مانند )چرا كه وجود اخروي انسان، درخت روئيده از دانه زندگي دنيوي او است. (بود

و ترجمان القرآن ) دانشمند امت اسالمي(االمه  پسرش عبداهللا بن عباس معروف به حبر
، 3اند ي ذهني تصور كرده مانده اند، وي را عقب  كه خاصتاً به او لعن فرستاده) مترجم قرآن(

خدايا دو پسر فالني را لعنت «:آمده است كه گفته ) الكشي رجال(و) الكافي(همانگونه كه در 
هاي  اي و كوري چشم همانگونه كه قلبهايشان را نابينا ساخته! مهايشان را نابينا سازكن، و چش

                                           
 ).٢/٨٩١(اصول شيعه اماميه ، )١/٣٨٩(تفسري صافی ، )١/٣١٩(برهان ، )١/١٩٩(تفسري عياش  -١
 ).٢/٨٩١(اصول شيعه اماميه  -٢
 ).١/٢٤٧(اصول کافی  -٣
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شيخ شيعه حسن مصطفوي در  1» ! اي بر كوردلي آنها قرار بده آنها را به عنوان دليل و نشانه
   2.باشند منظور ازآن دو، عبداهللا و عبيداهللا بن عباس مي: گويد شرح اين دعا مي

را هم درنورديده و همه را  صشيعه اثني عشري دختران پيامبرحقد و كينه و خشم 
جز  صاند كه پيامبر ها بر اين عقيده دهند، بلكه بعضي ر قرار مييي تكف الشعاع دايره تحت

   3.فاطمه اصالً دختري نداشته است
و دخترانش اين چنين است، واقعاً  صرسول خدا  ي پس آيا كسي كه نظرش درباره

  .4! دارد؟ رسول خدا را دوست
هايش بر اين مطلب تأييد كرده كه هر  در روايت) الكافي(اين در حالي است كه نويسنده 

اين سخن در  .5باشد كس به دوازده امام ايمان نياورد كافر است، اگرچه علوي و فاطمي
 شود زيرا آنها حقيقت شامل تكفير صحابه و افراد بعد از آنها از جمله آل و اصحاب هم مي

اند،  پديد آمد نشناخته) ـه 260(ي اثني عشري را كه براي نخستين بار در سال  انديشه
اند و هيچ كدام از  پرداخته صهمانگونه به تكفير امهات المؤمنين همسران بزرگوار پيامبر

تر حمالت   اند و عجيب آنكه با شدت هر چه تمام آنها را از اين تكفير مستثني نساخته
  7.نمايند ا ميمخود را متوجه عايشه و حفصه رضي اهللا عنه 6ن و تكفيرنفري، لعن، آميز توهين

باز كرده ) باب احوال عايشه و حفصه(مجلسي مرجع بزرگ رافضه بابي را تحت عنوان 
 9.و بقيه روايات را به بابهاي ديگر ارجاع داده است 8كه در آن هيفده روايت را ذكر كرده 

ي گراميش به شدت  رابطه با اهل بيت و خانوادهرا در  صشيعه در آن روايات رسول خدا
اند، حتي كسي را كه خداوند متعال از باالي هفت آسمان وي را  مورد اذيت و آزار قرار داده

ي صديقه دختر  عني مادر عزير مؤمنان عايشهي(گناه و پاك و مبراء از تهمت معرفي كرد  بي

                                           
 .٥٢ص ، الکشی رجال -١
 ).٢/٨٩٢(اصول شيعه اماميه  -٢
 ).٢/٨٩٢(اصول شيعه ، ٥ص ، جعفر جنفی، العضاء کشف  -٣
 ).٢/٨٩٢(اصول شيعه اماميه  -٤
 ).٣٧٤-١/٣٧٢(اصول کافی  -٥
 .٦٠-٥٧ص ، رجال کشی، )١/٣٠٠(اصول کافی  -٦
 ).٢/٨٩٣(اصول شيعه اماميه  -٧
 ).٢٤٧-٢٢/٢٢٧(حباراالنوار  -٨
 ).٢٢/٢٤٥(حباراالنوار  -٩
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اصل اصول تفاسير آنها به شمار  كه 1در تفسير قمي. گري متهم كردند به فاحشه) صديق
تكذيب قرآن كريم  مقتضياند كه  رود تهمتي زننده و بسيار زشت بر ايشان وارد كرده مي

  .است
ي اهل علم اجماع دارند كه  عامه: ي نور گفته است در تفسير سوره -رحمه اهللا  -ابن كثير 

م بعد از اين برائتي كه در بزند، آن ه  اگر كسي به عايشه ناسزا بگويد و به او تهمت فاحشه
اين آيه در مورد ايشان ذكر شد او كافر است، زيرا چنين كسي با قرآن از در لجاجت و 

  .2قلدري درآمده است
پس هر كسي كه به خاطر آنچه كه خداوند متعال عايشه را از آن مبرا : گويد قرطبي مي

كرده و كسي كه خداوند متعال  كرده است، به او ناسزا بگويد، البته خداوند تعالي را تكذيب
   3.را تكذيب كند كافر است

  هاي آنان تكفير خلفاي مسلمين و حكومت -3
رافضي باطل است و صاحب آن ظالم و  ي در دين اماميه، هر حكومتي غير از حكومت اماميه

شود، هر كسي كه با او بيعت كند در  طاغوتي است كه به جاي خداوند متعال عبادت مي
اند،  كليني اين معني را در چندين باب به اثبات رسانده .كند خدا را عبادت مي حقيقت غير
كند ولي اهليت و شايستگي آن را ندارد و كسي كه  كسي كه ادعاي امامت مي(مانند باب 

يا بعضي از آنها را انكار كند و كسي كه امامت را براي كسي ثابت كند كه اليق آن   ائمه
ذكر كرده  -به ادعاي آنها -را از ائمه خودشان 4ن، دوازده حديثو در رابطه با آ) نيست

از طرف خداوند متعال   شود بدون امامي كسي كه تسليم خداوند متعال مي(است، و نيز باب 
همه خلفاي  .5را آورده است كه در آن پنج حديث روايت كردهرا) منصوب شده باشد

باشند  شان، طاغوت و استبدادي مي انبر حسب گم -  �به استثناي علي و حسن -مسلمانان 
كرده و دين خداوند متعال را بر  اگرچه به سوي حق دعوت كنند و نسبت به اهل بيت نيكي 

كه به گمانشان همان مهدي (كه قبل از پرچم قائم  هر پرچمي: گويند پا دارند، زيرا آنها مي
                                           

 ).٢/٣٧٧( تفسري قمی -١
 .٥٠ص ، الصارم املسلول، )٢٩٠-٢/٢٨٩(تفسري ابن کثري  -٢
 ).١٢/٢٠٦(تفسري قرطبی  -٣
 ).٣٧٤-١/٣٧٢(الکافی  -٤
 ).٣٧٦-١/٣٧٤(ع سابق منب -٥
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شارح الكافي . 1تبرافراشته شود، صاحب آن طاغوت اس) كشند است كه انتظارش را مي
جناب مجلسي اين روايت را . 2اگرچه صاحب آن پرچم به سوي حق فرا بخواند: گفته است

  .دانسته است 4خودشان، صحيح 3طبق معيارهاي

   اسالمي ممالك خواندندار الكفر  -4
هاي آنها بسياري از بالد مسلمانان به دشنام و ناسزاگويي و تكفير اهل آنها به طور  در روايت

كنند  هاي اسالمي، خاصتاً مناطقي را ذكر مي تخصيص يافته است و از ميان سرزمين، صمشخ
به همين خاطر، به كفر اهالي مكه و  .كنند كه بيشتر به اسالم پايبند و بيشتر از سنّت پيروي مي

آنها در دوران جعفر صادق . اند تصريح كرده) سه قرن اول اسالم(مدينه در قرون مفضله
يعني بدتر از مسيحيان «اهل شام بدتر از اهل روم هستند : گفتند ل مكه و مدينه ميي اه درباره

. 5ورزند  شكارا به خدا كفر ميآ و اهل مدينه بدتر از اهل مكه هستند و اهل مكه» باشند مي
تر  ورزند، اهل مدينه از اهل مكّه آنهم هفتاد برابر كثيف اهل مكه علناً به خدا كفر مي: اند گفته
به حديث و آثار  -به خصوص در قرون مفضله  -پر واضح است كه اهل مدينه  6.دهستن

كردند و اهل مدينه همواره متمسك  بيشتر از ساير مناطق تمسك و اقتداء مي صرسول خدا
ي ششم هجري يا قبل و يا بعد از آن، به آن منسوب  به مذهب مالكي بودند و تا اوايل سده

ق به سوي آنها روان شدند و مذهب بسياري از آنها را فاسد و شدند، بعداً رافضيان مشر مي
؛ فرزندان مصر بر زبان حضرت داود: اند ي مصر و اهالي آن گفته نيز درباره. 7تباه ساختند

همين كه خداوند . 8درآورد  لعنت شدند، در نتيجه خداوند آنها را به شكل بوزينه و خوك
ا وارد مصر ساخت و همين كه از آنها راضي شد آنها اسرائيل عصباني شد آنها ر متعال از بني

  1.را از مصر به سوي جايي ديگر، خارج ساخت

                                           
 ).٢/٨٩٦(اصول شيعه اماميه ، )١٢٥/١١٣(حباراالنوار ، )١٢/٣٧١(کافی با شرح مازندرانی   -١
 ).٢/٨٩٦(اصول شيعه اماميه  -٢
 ).٤/٣٧٨(مرآة العقول  -٣
 ).٢/٨٩٦(اصول شيعه اماميه  -٤
 ).٢/٤٠٩(اصول کافی  -٥
 ).٢/٤١٠(منبع سابق  -٦
 ).٣٠٠، ٢٠/٢٩٩(فتاوی  -٧
 .٥٩٦ص ، تفسري قمی، )٦٠/٢٠٨(حباراالنوار  -٨
 ).١/٤٥٦(برهان ، )١/٣٠٤(تفسري عياشی  -١
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اسرائيل است كه  از بني يها مصر است، و آنجا زندان كسان بدترين سرزمين: اند گفته
قصد مصر كنيد اما نخواهيد كه : اند گفته همچنين 1.خداوند متعال بر آنان خشم گرفته است

در نزد آنها چندين روايت در ذم مصر  .آورد كنيد، زيرا ديوثي را به ارمغان مي در آن مكث
به  –به اهالي آن و برحذر بودن از ساكنان آن آمده است و اين روايات را  2و ناسزاگويي

رأي و نظر رافضيه . اند و محمد باقر و علي باقر نسبت داده صبه رسول خدا -دروغ 
مجلسي هم در توضيح . استاينگونه هاي شكوفايي اسالم  ني مصر آن هم در دورا درباره

ها تبديل شد، زيرا  ها، مصر به بدترين سرزمين در آن زمان: گويد اين نصوص و روايات مي
ها به  اين عبارت و بعيد نيست كه. 3ترين و كافرترين مردمان مبدل گشتند  اهالي آن، به بدبخت

آن، به علت سقوط حكومت  ير مصر و اهالنحوي تعبير باشد از كينه و خشم رافضه ب
الدين ايوبي، همان كسي كه  هاي عبيدي به دست راد مرد اسالم صالح برادرانشان اسماعيلي

ي مصر و اهالي  اين سخنان ظالمانه درباره سرزمين كنانه را از پليدي آنها پاك ساخت و گرنه
به اهل  صوصيت پيامبر باب(آن كجا و آن بابي كه امام مسلم در صحيحش تحت عنوان 

و  هاي اسالمي و نكوهش بسياري از سرزمين تذممدر نزد آنها ! باز كرده، كجا؟ 4) مصر
  5.اهالي آن، آمده است

هاي مسلمانان موردي استثناء نشده، مگر آن سرزميني كه قايل به مذهب آنها  از سرزمين
حتي از آنها نقل شده است كه ها كم بوده است،  در آن زمان يباشد و البته كه چنين سرزمين

عرضه كرد، هيچكدام آن را  هاي اسالمي خداوند متعال واليت ما را بر اهالي سرزمين: اند گفته
   6.قبول نكردند جز كوفه

  هاي مسلمينيقاض -5
نمايد، زيرا  ها و سركشان قلمداد مي مسلمانان را به عنوان طاغوت يهايضاشيعه ق هاي روايت

  .ا امامت باطل ارتباط دارندبه گمانشان، آنها ب

                                           
 ).١/٤٥٧(برهان ، )١/٣٠٥(تفسري عياشی  -١
 ).٢/٩٠٠(اصول شيعه ، )٦٠/٢١١(حباراالنوار  -٢
 ).٥/٢٠٨(حباراالنوار  -٣
 ).٢/٢٩٧٠(مسلم  -٤
 ).١٢/٩٠١(، اصول الشيعه، )٦٠/٢٠٦(حباراالنوار  -٥
 .مرجع سابق -٦
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كيشان  ي دو نفر از هم درباره: در الكافي آمده كه از عمر بن حنظله روايت شده كه گفت
اي رخ داده است و آنها براي رفع نزاع به  يا ميراث منازعه  ي نسيه ما كه ميان آنها درباره

يا اين كار حالل آ  سؤال كردم و گفتم كه �كنند، از ابوعبداهللا سلطان يا قضات مراجع مي
اي حق يا باطل، داوري را پيش آنها ببرد در حقيقت،  هر كس كه در مسأله: گفت! است؟

شود، برايش  داوري را صرفاً پيش طاغوت برده است، و آنچه كه به نفع او حكم داده مي
است، اگرچه حق ثابت او باشد، زيرا او به حكم طاغوت حقش را ) و نوعي رشوه(حرام 

  : دستور داده و فرموده است 1ر حاليكه خداوند متعال به كافر شدن به طاغوتگرفته د
�m�X�W�V�U�T��S�R�Q�P�Ol ) 60/ نساء.(  

كم او را به جاي حكم خدا و ح(د داوري را به پيش طاغوت ببرند خواهن مي
به ) به خدا ايمان داشته و ( و حال آن كه بديشان فرمان داده شده است كه . !)بپذيرند؟

و از راه حق و ( خواهد كه ايشان را بسي گمراه  و اهريمن مي. اغوت ايمان نداشته باشندط
  .كند) حقيقت بدر 

دهد، همانگونه كه از اسناد  اين روايت در رابطه با قاضيان دوران جعفر صادق حكم مي
 ي قاضيان اين نظرشان درباره پس وقتي كه. آيد دادن روايتشان به جعفر، چنين به نظر مي

ي نظر آنها به افراد بعد از آنها چه فكر  است، درباره) قرون برتر(مسلمان در آن قرون مفضله 
  .2! كنيد؟ مي

  ائمه و علماي مسلمانان -6
ي رافضي از اينكه نزد اساتيد بزرگ مسلمانان و علماي آنها زانوي شاگردي بزنند و از  شيعه

ها را همچون ملل اهل شرك به حساب اند و آن آنها علم بياموزند به شدت خودداري كرده
ما پيش آن مخالفان : به ابوعبداهللا گفتم: هارون بن خارجه نقل است كه گفت از. اند آورده

آيا اين . (شنويم كه حجت ما بر آنها خواهد شد آييم و از آنها حديثي را مي مي) اهل سنّت(
! خدا آنها را لعنت كند! نها نشوبه سراغ آنها نرو و چيزي از آ: گفت) كار اشكالي دارد يا نه؟

سدير از ابوجعفر نقل كرده كه : در الكافي آمده است. 1هاي مشرك آنها را لعنت كند و ملت
اندازي و مانع تراشي  دهم كه در راه دين خدا سنگ كساني را به تو نشان مي: گفت

                                           
 ).١/٦٧(اصول کافی ، )٢/٩٠٢(اصول شيعه اماميه  -١
 ).٢/٩٠١(اصول شيعه اماميه  -٢
 .گريد و بعضی اوقات هر خمالفی را در بر می، شود اين لقب بر اهل سنت گفته می -١
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وار  مسجد حلقه نگاه كرد كه در -در آن زمان  -سپس به ابوحنيفه و سفيان ثوري ! ؟.كنند مي
آنها بدون اينكه از طرف خداوند متعال هدايتي و يا كتاب روشني : آنگاه گفت. نشسته بودند

هايشان  آن پليدها در خانه شكنند، اي كا دريافت كرده باشند، در راه دين مانع ايجاد مي
كه در و مردم به جستجو بپرازند و كسي پيدا نكنند ) و دست از تبليغ بردارند(نشستند  مي

مورد خدا و پيامبرش به آنها اطالعات بدهد، تا وقتي كه به سراغ ما آيند كه آن وقت ما، در 
  1.دهيم ارتباط با خداوند متعال و رسولش به آنها خبر مي

، ائمه، گذشتگان امت، ديدگاه شيعيان رافضي را نسبت به سلف -رحمه اهللا  -ابن تيميه 
ا پيروي كردند، خداوند متعال از آنها راضي شد و آنها از كويي از آنهيانصار و كساني كه به ن

اعم  صهاي امت محمد وبيان كرده كه آنها اكثريت توده او راضي شدند، بيان كرده است
آنها هر كس را كه معتقد به عدالت و دادگري . اند از متقدمين و متأخرين را كافر دانسته

از آنها خشنود باشد، همانگونه كه خداوند  ايو مهاجرين و انصار باشد،  �و عمر �ابوبكر
متعال از آنها خشنود شد، يا براي آنها طلب آمرزش كند همانگونه كه خداوند متعال فرمان 

لذا ناماوران و علماي طراز اول امت . دانند به طلب آمرزش كردن براي آنها داده؛ كافر مي
لقرني، عطاء بن ابي رباح، ابراهيم اسالم همچون سعيد بن مسيب، ابو مسلم خوالني، ويس ا

نخعي، و مالك، اوزاعي، ابوحنيفه، و حمادبن زيد، و حماد بن سلمه، ثوري، شافعي، احمدبن 
حنبل، فضيل بن عياض، ابوسيلمان داراني، معروف كرخي، جنيدبن محمد، سهل بن عبداهللا 

نها از كفر يهود و مسيحيان دانند و معتقدند كه كفر اي اسالم را كافر مي يتُستري و ديگر علما
با اجماع . باشند ، آنها كفار اصلي هستند، ولي اينها مرتد ميايشانزيرا در نزد ! تر است غليظ

از  –و بيشتر محققان شيعه : تا اينكه گفت... تر و تندتر است،  كفر ارتداد از كفر اصلي غليظ
مهاجران و انصار، و همسران  معتقدند كه ابوبكر و عمر و اكثر -ديدگاه آنها محقق هستند

ك چشم به يي  اندازه ي آنها به مانند عايشه و حفصه، و ساير ائمه مسلمين و عامه صپيامبر
اند، زيرا در نظر آنها ايماني كه كفر به دنبالش  هم زدن هم به خداوند متعال ايمان نياورده

 صآلت پيامبر )نعوذ باهللا( آيد، از اساس باطل است و حتي بعضي از آنها عقيده دارند كه مي
كه با عايشه و حفصه تماس جنسي برقرار كرده حتماً آتش آن را لمس خواهد كرد تا از 

                                           
 ٢/٩٠٥؛ اصول الشيعة )٣٩٣-١/٣٩٢(اصول الکافی -١
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تماس و همبستري كافر حرام  پاك شود؛ زيرا -بنا به گمان آنها  - همبستري با زنان كافر 
  1.است

در ! نقد دارد؟ و فراگير كه كسي از آن نجات نيافته است، نيازي به  آيا اين تكفير عمومي
تر از آن است كه بيان شود، و دروغ بودن آن آشكارتر از آن است  حقيقت بطالن آن واضح

ي تكفير صحابه است، علت هم يكي  هم همان دنباله تكفير امت اسالمي .كه كشف شود
حقد  صي رسول خدا كند، چون طبيعي است كسي كه نسبت به صحابه است و تفاوتي نمي

كنيه و  داند، بر همه امت اسالمي گويد و آنها را كافر مي و به آنها ناسزا ميورزد  و كينه مي
ي كسي  سينه«: يكي از گذشتگان فرموده است همانگونه كه. حقد بورزد و آنها را كافر بداند

شود، مگر اينكه نسبت به مسلمانان،  يكي از اصحاب نمي آكنده از حقد و كينه نسبت به
  2.»كند يشتري پيدا ميب ي هاش حقد و كين سينه

اهل بدر و بيعت رضوان و مهاجرين و انصار ، عثمان، عمر، پس وقتي كه او از ابوبكر
اند، آيا بعد از اين حاضر است كه  راضي نشده در حاليكه آنها در اوج فضيلت و احسان بوده

د صحابه اين است كه رافضيه مدعي هستن  اساس اين ديدگاه! از افراد بعد از آنها راضي شود؟
اند و ما به زودي بطالن آن نص را با داليل عقلي  بزرگوار آن نص امامت علي را انكار كرده

و هر آنچه كه  .بيان خواهيم كرد -به لطف خداوند متعال  - و نقلي و با امور متواتر و معلوم
  .بر باطل بنا نهاده شود، قطعاً باطل است

اي روشن و  كنند، خود جلوه به ارتداد ميرا محكوم  شدر واقع اينكه آنها نسل صحابه
به همين خاطر است كه احمد . 3پايگي مذهب شيعه از اساس است واضح بر بطالن و بي

اند مسلمانان بعد از مرگ  اما اينكه گفته: كسروي ايراني كه دراصل شيعه است، گفته است
سازي  گفتن و بهتاندهنده گستاخي و جرأت آنها براي دروغ  اند، نشان مرتد شده صپيامبر
آخر چگونه مرتد شدند در حاليكه آنها اصحاب : گوينده حق داشت كه بگويد. است
بودند و در زماني كه ديگران او را تكذيب كردند، آنها به وي ايمان آوردند و از  صپيامبر

در دوران خالفت ابوبكر متحمل اذيت و آزار شدند، آيا به خاطر او از  و او دفاع كردند
يا يك يا آ اينكه! ترين احتمال است؟ كدام يك از اين دو مسأله آسان! شوند؟  ان مرتد ميدينش

ا اينكه ارتداد يرا كه داراي اهدافي پست و فاسد هستند تكذيب كنم بهتر است  يدو مرد

                                           
 ).٢٦٢، ٢٨/١/٢٦١(جمموع الفتاوی  -١
 .٤١ص ، ن بطهاب، األبانة -٢
 ).٢/٩١٦(اصول شيعه اماميه  -٣



 سلي مرتضي ع     1036
  

 

پس به ما جواب دهيد اگر ! چند صد نفر از مسلمانان مخلص و فداكار را تكذيب كنم؟
   1! جوابي داريد؟

ردگار عزتمند در قرآن كريم، اصول عقايد و حقايق آنها را بيان كرده است، و قرآن پرو
  : خداوند متعال فرموده است. كننده و روشنگر همه چيز است بيان
�m��i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_l )89/نحل(  

 امور دين مورد نياز( چيز  ايم كه بيانگر همه را بر تو نازل كرده) آسماني (و ما اين كتاب 
) به نعمت جاويدان يزدان ( رسان مسلمانان  و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده) مردم 
  است

اينكه در موضوعي كه دين بر آن  كند به خداوند متعال در حاليكه كتابش را توصيف مي
  :فرمايد شود، هيچ فروگذار نكرده است، مي اقامه مي
�m�vu�t�s�r�q�pl ) 38/ انعام(  

چيز را ضبط و به همه چيز  و همه( ايم  هيچ چيز را فروگذار نكرده )كائنات(در كتاب 
  )خواهند بكنند  كنندگان هرچه مي بگذار تكذيب. ايم  پرداخته

زيرا ! كند؟ ي سند اين عقيده سؤال مي اينگونه است، انسان مسلمان درباره  اگر مسأله
و زكات و حج سخن  ي نماز و روزه كتاب عظيم اسالم يعني قرآن كريم، بارها درباره

چه كسي امام است،  صي شأن ائمه اثني عشريه، يا اينكه بعد از پيامبر گويد، اما درباره مي
 -گويد  ي شيعه رافضه مي همانگونه كه نظريه -گويد، به رغم آنكه امامت  سخني نمي

بينيم قرآن  آور نيست كه مي انگيز و تعجب آيا اين شگفت! ترين ركن دين است؟ بزرگ
ها و مشروبات  كند، و انواع خوراكي ئيات مربوط به چگونگي وضو گرفتن را ذكر ميجز

گويد و بار ديگر از صلح و آشتي، به  يكند، يك بار از جهاد سخن م بندي مي حرام را دسته
گيرد، آن  عشري را ناديده مي پردازد؛ ولي عمداً امامت اثني بحث و بررسي مسائل اخالقي مي

همچون نبوت، منصبي الهي «: اينكه كند به اء آن را توصيف ميغطكاشف الكه آل  يهم امامت
اينكه قرآن در رابطه با  اند به تر گواهي داده اين نصوص قرآني با وضوح هر چه تمام. »است
ي  ها بدان نياز دارند، فروگذار و كوتاهي نكرده است، پس چگونه قضيه اي كه انسان مسأله

اندازد و آن  قائل به وجود نص صريح در مورد آن هستند از قلم مي ي امامي امامت را كه شيعه

                                           
 ).٢/٩١٦(اصول شيعه ، ٦٦شيعه و شيعه گری امحد کسروی ص  -١
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هاي آن را مشخص  دهي كرده، نشانه گذارد تا خود، آن را شكل را براي علماي شيعه باقي مي
  . 1! از طرف خداست نه از طرف آنها -به ادعاي خودشان  –كنند، با وجود آنكه نص بر ائمه 

  فضهي را عصمت از ديدگاه شيعه: دوم
و در تار و پود . ي رافضي اماميه، شرطي از شروط امامت است معصوم بودن امام در نزد شيعه

عصمت در نزد آنها، از اهميت فراواني . رود ه به شمار ميياعتقادي آنها، از اصول اول
نامحدود را به  هاي علمي استعداد و توانمندي، قدرت، شيعيان چون صفات .برخوردار است

امام هر كاري كه انجام دهد در برابر هيچ «اند كه  اين اعتقاد رسيده اند، به خشيدهائمه خود ب
كس از مردم مسؤول و پاسخگو نيست و اشتباه و خطا در عملكردهايش وجود ندارد، بلكه 
الزم است تصديق كنيم و باور داشته باشيم كه همه كارهاي او خير است و شري در آنها 

  .»دانشي مسلح است كه هيچ كسي بدان آگاهي نداردزيرا او به . وجود ندارد
اند، مقوله عصمت  از همين جاست كه شيعيان در ضمن امتيازاتي كه براي امام قايل شده

شان معصوم هستند،  امامان در همه دورانهاي زندگي: اند اند و گفته را هم براي او مقرر كرده
زند  از آنها هيچ نافرماني و معصيتي سر نميدهند، و  اي را انجام نمي هيچ گناه صغيره و كبيره

  2.و اشتباه و فراموشي هم براي آنها جايز نيست
ائمه كه در راستاي اجراي «: جناب شيخ مفيد در اين رابطه به نقل اجماع پرداخته و گفته

شكنان، به جاي پيامبران  ي حدود و صيانت از شرايع و تنبيه كردن قانون احكام و اقامه
همچون معصوم بودن پيامبران برخوردارند و جايز نيست كه گناهي  ياز معصوميت اند، نشسته
يا صغيره از آنها سر بزند و نيز جايز نيست كه در چيزي از امور دين دچار سهو و خطا   كبيره

افراد شاذ مگر ، اين است  اعتقاد همه اماميه. كنند شوند، چيزي از احكام ديني را فراموش نمي
ده و تأويالت آنها را كه بر خالف گمان نادرستش در اين باب سبيوايات چبه ظاهر ركه 

   3.»است، در نظر نگرفته است
اند امام بايد معصوم باشد، آنها با اين  اماميه و اسماعيليه گفته«: ابن مطهر حلي گفته است

   1.»اند ها ايستاده نظريه، در مقابل همه فرقه

                                           
 .١٣٠ص ، حممد سامل، »مث أبصرت احلقيقة «  -١
 ).١/٣٢٢(مسألة التقريب ، ٢٠٣ص ، دکرت امحد جلی، ها حتقيقاتی درباره گروه -٢
 .٣٥ص ، مفيد، املقاالت اوائل -٣
 .٩٠ص ، فی شرح جتريد االعتقاد، داملرا کشف  -١
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نظر دارند  بدان كه اماميه بر اين اتفاق «: يد كرده استمجلسي هم اين مسأله را اينگونه تأك
كه ائمه عليهم السالم از گناهان صغيره و كبيره معصوم هستند و اصالً گناهي از آنها سر 

زند، نه به عمد و نه از روي فراموشي و نه به خاطر اشتباه در تأويل و نه به خاطر اينكه از  نمي
   1.»طرف خداوند متعال دچار سهو بشوند

عباس مرتبط ساخته، روايت كرده  شيخ صدوق رافضي با سندش كه آن را به دروغ به ابن
نُه نفر از ...حسن و حسين و، علي، من«: گفت شنيدم كه مي صاز رسول خدا: است كه گفته

ي  اعتقاد ما درباره«: در تأييد و تثبيت اين مطلب گفته است. 2»فرزندان حسين، معصوم هستيم
اين است كه همگي آنها معصوم و از هر گونه ناپاكي و پليدي   رسوالن و ائمهپيامبران و 

شوند و از زير فرمان خداوند متعال در  باشند، آنها مرتكب گناه صغيره و كبيره نمي پاك مي
دهند، هر كسي عصمت آنها را در  روند، آنچه را كه به آنها دستور داده شده انجام مي نمي

واقع جهل و ناداني را به آنها نسبت داده و هر كس كه آنها را جاهل  مورد چيزي نفي كند در
  3.»و نادان بداند، قطعاً كافر است

كيشان معاصر هم در  اين عقيده فقط به گذشتگان رافضي اختصاص نداشته، بلكه هم البته
امام  معتقديم كه«: گويد اند، در همين رابطه محمد رضا مظفر مي اين زمينه با آنها شريك شده

آميز ظاهري و  ها و كارهاي فاحشه  است، الزم است كه از همه رذالت صهمانند پيامبر
همانگونه الزم است . باطني، از سنين كودكي تا به هنگام مرگ، عمداً و سهواً معصوم باشند

  4.كه امام از سهو و اشتباه و فراموشي معصوم باشند
و سيد مرتضي  )102(ي صفحه) رالهديمنا(، بحراني در 5)عقايداالماميه(زنجاني در 

  .اند اشاره كردهاين مسأله  هب) 159معالم المدرستين، ص (عسكري در
هايي وجود دارد كه با اين  اشاره كنيم كه در مذهب شيعه آثار و روايت اين نكته اما بايد به

ها با  روايتبيند آن  رو مجلسي حيران و سرگشته وقتي مي ينا، از كند مطابقت نمياعتقاد آنها 
اين مسأله در نهايت اشكال «: آيند، به همين خاطر گفته است اجماع يارانش جور درنمي

                                           
 ).٩/٢٠٥(حباراالنوار  -١
 .٤٧٤ص ، صدوق، الدين اکمال -٢
 .عشری نقل شده است اين مطلب از زجنانی در عقايد اماميه اثنی -٣
 .١٠٤ص ، عقايد اماميه -٤
 .٣٧١ص ، عقيده درباره اهل بيت -٥
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اشتباهاتي از آنها سر زده است، از طرفي،  دهند كه زيرا آيات و اخبار زيادي نشان مي! است
اند مگر آن دسته كه از آنها  اصحاب و ياران ما، به صورت كلي قايل به عدم جواز آن شده

  1.»اند دا شده و اين معصوميت را نپذيرفتهج
  ي كنوني بر عصمت كلّي ائمه با روايات اينكه اجماع شيعه اين اعتراف مجلسي است به

اينكه آنها بر سر  ايشان مغايرات دارد، و اين يك دليل واقعي و اعترافي صريح است به
  2. هاي خودشان دليل ندارند اند و حتي از كتاب گمراهي جمع شده

ي عصمت، مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته، يا اينكه  انديشه رسد كه چنين به نظر مي
مثالً در . اند عقايد متفاوتي داشته -در آغاز امر  -شيعه، در راستاي تعيين كردن نوعيت آن 

ي  و استادش محمد بن حسن ُقمي، نظريه -هجري  381ت  - عصر ابوجعفر ابن بابويه قمي
ي غلو و اغراق اين است كه سهو و اشتباه از  ن درجه و مرتبهيين بود كه اولجمهور شيعه بر ا

دانستند، از مجله  منتفي مي ص، لذا كساني را كه سهو را از پيامبر3نفي شود صپيامبر
  .آوردند شيعيان افراطي به حساب مي

مه آنها را ي منتفي دانستن اشتباه و فراموشي از ائ اما بعد از دگرگون شدن اوضاع و مسأله
گيرد  به جايي رسيد كه مانند نفي خطا و اشتباه از خداوند متعال شد كه نه خواب او را فرامي

اين صورت افراطي يعني نفي سهو و فراموشي از ائمه، اعتقاد  و نه چرت زدن دارد، عصمت به
به «: در بحاراالنوار مجلسي آمده است. ي كوفه بود اي از شيعه مجهول و ناشناخته ي هدست

پندارند  اند كه مي در كوفه جماعتي پيدا شده: گفته شد - امام هشتم شيعه  -حضرت رضا 
گويند، كسي  لعنتشان كند دروغ ميخدا : ، در نماز مرتكب سهو نشده، امام گفتصپيامبر

اين نشان . 4»كند فقط خداوند متعال است كه خداي حق جز او وجود ندارد اشتباه نمي كه
زيرا در اين . گمنام و نامشخص بوده است اعتقاد قومي» اشتباه نكردن«ه دهد كه عقيد مي

آن فرقه منتفي بودن سهو و اشتباه را براي . اند اعتقاد، استنثائي هستند و منحرف شده
كه برترين پيشوا است مطرح كردند، ولي آن گروه نامعلوم اين موضوع را به ائمه  صپيامبر

ي اثني عشري را شامل شود و  غيير و توسعه پيدا كرد تا ائمه شيعهنكشاندند، بعداً اين اعتقاد ت
ي كنوني و  پس اين شيخ شيعه. ي ناشناخته همه شيعيان اماميه را در بر گرفت يك مجموعه از

                                           
 ).٣٥١، ٢٥(البحار  -١
 ).١/٣٣٠(مسألة التقريب  -٢
 .١٦١-١٦٠ص ، مفيد، عقايد صدوقشرح  -٣
 ).٢٥/٣٥٠(حبار  -٤
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منتفي دانستن سهو و اشتباه از ائمه، : كند آيت عظماي آنها، عبداهللا ممقاني است كه تأكيد مي
، ولي در عين حال قبول دارد 1 »ت مذهب شيعي درآمده استاز جمله ضروريات و بديهيا

كردند، اما  اين مسأله را به عنوان غلو و افراط محسوب مي  كه شيوخ و بزرگان سابق شيعه
شد امروزه از جمله ضروريات  آنچه كه در گذشته غلو و افراط محسوب مي«: گويد مي

  2! ! ! .»مذهب شيعي درآمده است
است،  صسازي امام با پيامبر  امامت در نظر آنها به منظور شبيه اگر كه ادعاي عصمت

باشد، همانگونه كه  ي خدا قرار دادن ائمه مي در واقع منتفي دانستن اين اشتباه از آنها، به منزله
و ديگران چنين  ي قمي لذا ابن بابويه. امام هشتم شيعيان علي رضا به اين مطلب اشاره كرد

وقتي كه شيخ . 3سازد ها و ديگران را جدا مي اعتقاد مرز ميان افراطي اين اند كه مقرر كرده
دهد كه سهو  آيد و چنين نظر مي مي -كه از معاصرين عصري است  -شيعه جناب ممقاني 

يكي از ضروريات هم كافر   نكردن ائمه جزو ضروريات مذهب شيعي است و انكاركننده
، اين يعني شيعيان كنوني شيعيان 4كند مي است چنانكه شيخ معاصر آنها محسن امين تصريح

اگر به نظر جناب . اند ر كردهيشيعيان كنوني را تكف قديم را كافر دانسته و شيعيان قديمي
ممقاني نفي سهو از ائمه جزو بديهيات و ضروريات مذهب شيعه است و بعضي از آنها حتي 

هاي اهل سنّت  ي كه به سرزمينهاي كنند، ما در بعضي از كتاب در اين باره اجماع هم نقل مي
كنند، ديدگاه  اينكه ائمه سهو و اشتباه مي اعتقاد به«: گويند بينيم كه مي ، مي5شوند فرستاده مي

كديگر را نقض يهاي  كنند و گفته يكديگر را تكفير مي  گونه و بدين» همه شيعه است
  6.ب شيعه استگويد عين ديدگاه و مذه برد كه آنچه مي نمايند، هر يك گمان مي مي

يكي از عوامل نشأت و پاگيري   اين نكته هم از قلم نيفتد كه عقيده به عصمت ائمه
زيرا واقعيت  -همانگونه كه بيان آن به لطف الهي خواهد آمد  -باشد  ي بداء و تقيه مي عقيده

 ذا اگر اختالف و تناقضي در اقواللائمه به هيچ عنوان با ادعاي عصمت آنها سازگار نيست، 

                                           
 ).٣/٢٤٠(تنقيح املقال  -١
 ).٢/٩٨(مسألة التقريب  -٢
 ).٢/٩٧(مسألة التقريب ، )٣/٢٤٠(مهان منبع  -٣
 ).٣٨٨، ١/٣٩٣(االحکام  االرتياب املقدمة الثانيه و مهذب کشف  -٤
 ).٢/٩٨(مسألة التقريب ، )٣/١٢١(احلق  صراط -٥
 ).٢/٩٨(لتقريب مسألة ا -٦
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يعني (امام تقيه كرده : گفتند ا ميياين بداء است، ؛ : گفتند شد مي شكار ميآ هاي ائمه و گفته
  1.اند اين مسأله اعتراف كرده است همانگونه كه بعضي از شيعيان به) واقعيت را نگفته

ادعاي عصمت اين است كه آنها هر آنچه   ترين آثار و پيامدهاي علمي كي از خطرناكي
حساب  بهآيد، همچون قول و سخن خداوند متعال و پيامبرش  بيرون مي  ان ائمهرا كه از زب

 شود و يكي از ائمه ختم مي ، به همين خاطر، بيشتر اسانيد منابع حديثي آنها بهآورند مي
شيعه براي ائمه خود آنچنان عصمتي را در نظر . رسد نمي صي سند به رسول خدا سلسله

يات صريح قرآن، آ همانگونه كه .سوالن الهي محقق نشده استگرفته است كه براي انبياء و ر
  2.سنّت و اجماع بر آن داللت دارند

  قرآن كريم ازاستدالل شيعه بر عصمت ائمه  -1
همانگونه  -نشده ) اثني عشري(م آنكه در كتاب خداوند متعال ذكر و يادي از ائمهرغ علي

آنها دوازده امام را جهت تثبيت بينيم كه  چه رسد به ذكر عصمت آنها؛ مي -كه گذشت 
دهند و شيوخ آنها جهت استدالل، اين آيه را خاطرنشان  ي عصمت به قرآن پيوند مي مقوله

  : كنند مي
 m��©� �¨�§� ¦¥�¤�£� ¢¡���~�}�|� {z�y�x�w�v�u

�¬�«�ªl ) 124/ بقره.(  
اوامر و  مشتمل بر( آن گاه را كه خداي ابراهيم، او را با سخناني ) به خاطر آوريد ( و 

به ( بيازمود و او ) نواهي و تكاليف و وظائف، و از راههاي مختلف و با وسائل گوناگون 
. آنها را به تمام و كمال و به بهترين وجه انجام داد ) خوبي از عهده آزمايش برآمد و 

آيا از دودمان : گفت ) ابراهيم . ( من تو را پيشواي مردم خواهم كرد : گفت ) خداوند بدو(
درخواست تو را پذيرفتم، : (گفت ) نيز كساني را پيشوا و پيغمبر خواهي كرد؟ خداوند(ن م

  ) .گيرد بلكه تنها فرزندان نيكوكار تو را در بر مي(رسد  پيمان من به ستمكاران نمي) ولي 
مجلسي اين آيه را در آغاز فصلي كه در بحاراالنوار تحت عنوان فصل لزوم عصمت باز 

   3.داده استكرده است، قرار 

                                           
 ).١/٣٢٩(مسألة التقريب  -١
 ).١/٣٢٤(مسألة التقريب  -٢
 ).٢٥/١٩١(حباراالنوار  -٣
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جز  و دهند از بزرگان ي شيعه معاصر اين آيه را اصل استداللشان از قرآن قرار مي يجمع
گويد  و محمد حسين آل كاشف العظاء كه مي 1كنند، مانند محسن امين به آن استدالل نمي

   2.اين آيه در مورد لزوم عصمت صريح است
اران ما ي«: گويد اين آيه مي ل يارانش به، در مقام تبيين وجه استدال)البيان مجمع(نويسنده 

اند كه امام حتماً از گناهان معصوم است، زيرا  از اين آيه چنين استنباط و برداشت كرده
و  3پيشه نخواهد رسيد هاي ظالم و گناه خداوند متعال مقرر فرموده كه عهد و پيمان او به انسان

يگران، اگر گفته شود مراد اين است كسي كه معصوم نيست، يا به خود ظلم كرده و يا به د
كه ظالم در حالت ظلم آن عهد و پيمان را دريافت نخواهد كرد، اما وقتي كه توبه كرد ديگر 

تواند از آن عهد برخوردار شود، در جواب بايد بگوييم كه ظالم اگر  ظالم خطاب نشده و مي
حالت ظالم بودنش در بر گرفته اين آيه وي را در  شود كه هم توبه كند، باز از اين خارج نمي

شود كه هرگز  است، پس وقتي كه اعطاي اين عهد به او منتفي است، بر او چنين حكم مي
چنين عهدي به او داده نخواهد شد، گذشته از اين، آيه مزبور مطلق است و به وقت خاصي 

ن عهد را مقيد نشده است، لذا الزم است كه به همه اوقات اختصاص يابد، بنابراين ظالم آ
   4.»كند اگرچه بعداً توبه كند  دريافت نمي

  نقد و بررسي استدالل و برداشت شيعه از آيه
نظريات و اقوال گوناگون و مختلفي ارائه » عهد«گذشتگان ما در رابطه با معناي  -الف

از منظور : اند عباس و سدي گفته ابن: اند، و در اين باره اتفاق نظر ندارند بدين ترتيب كه داده
هاي ظالم  نبوت من به انسان: (عنيي��m�¨�«�ª�©lاند  نبوت است، گفته

دهم كه از او  را قرار نمي يعني امام ظالمي. منظور امامت است: گويد مي مجاهد). رسد نمي
عهد خداوند، در : اند حسن و عكرمه گفته، عطاء، الگوبرداري شود، قتاده و ابراهيم نخعي

ي  واهد شد، ولي در دنيا، گاهي ظالم به آن رسيده است و در سايهآخرت، از آنِ ظالمان نخ

                                           
 ).١/٣٢٤(اعيان الشيعة  -١
 .٥٩ص ، اصل الشيعه -٢
امـا روافـض بـه دخلـواه خـود آن را . اخـتالف دارنـد مهانگونـه کـه بيـان خواهـد شـد» عهـد«سلف در رابطـه بـا معنـای  -٣

 .کنند ون دليل قاطعانه حکم میکنند و بد معنی می
 ).١/٤٤٩(تبيان طوسی ، )١/٢٠١(البيان طربسی  جممع -٤
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اين نظريه و سخن : زجاج گفته... خورده و خوابيده و زندگي كرده است، آن امنيت يافته
رسد، يعني آنها را از عذاب خودم امان  عني امنيت من به ظالمان نمييمناسب و به جاست، 

عهد و پيمان : اند بن انس و ضحاك گفته ربيع  .نخواهم داد و مراد از ظالم، مشرك است
دهد، مگر  دينش را به ظالمان نمي: خداوند به بندگان همان دين و رسالت اوست، يعني

  : بيني كه خداوند متعال فرموده نمي

m_�~�}�|�{�z�yx�w�v�ul )113/صافات.(  
ر نسلهاي در عمر و زندگي، د(اسحاق خير و بركت داديم ) فرزندش(ما به ابراهيم و 

از دودمان اين دو، افرادي نيكوكار به وجود آمدند، و هم . . . ) آينده، در مكتب و ايمان، و 
اي ابراهيم : فرمايد خداوند مي. آشكارا به خود ستم كردند ) به خاطر عدم ايمان ( افرادي كه 

  ...همه دودمان و فرزندان تو بر حق نيستند
براي ظالمان عهد و : يعني �m�«�ª�©lعباس روايت شده كه  و نيز از ابن

   1.پيماني نيست، و اگر هم با او عهد و پيمان ببندم، آن را نقض خواهد كرد
ي تأويل و  كني، سلف صالح و سابقين اين امت درباره اين آيه همانگونه كه مالحظه مي

بطي به مسأله اين آيه هيچ ر  اند و رأي اكثر آنها بر اين است كه نظر داشته  تفسير آن اختالف
  .امامت ندارد

اند، منظورشان امامت و پيشوايي در علم و  كساني كه آن را به معناي امامت تفسير كرده
  . 2باشد، نه امامت به مفهوم رافضه  مي پيروينيكي و 
كند، چرا  اگر اين آيه بر امامت هم داللت كند، به هيچ وجه بر عصمت داللت نمي -ب

چيزي را ، كند كسي كه ظالم نيست معصوم است و اشتباه نمي :كه امكان ندارد گفته شود
همانگونه كه شيعه براي عصمت چنين ... شود كند و به خطا و سهو دچار نمي فراموش نمي

زيرا قياس مذهب آنها اين است كه اگر كسي سهو و اشتباه كند . كنند را ارائه مي مفهومي
و نه تنها كسي با اين تئوري موافق ... استظالم است و كسي كه به خطا برود، باز هم ظالم 

با اصول اسالم هم سازگار نيست، بنابراين ميان ثابت كردن و نهادينه كردن  كه نيست

                                           
 ).٢/٩٥٣(اصول شيعه ، )١/٢٥٠(، احملرر الوجيز البن عطيه -١
 ).٢/٩٥٣(اصول شيعه اماميه  -٢
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عصمت و منتفي دانستن ظلم زمين تا آسمان فاصله هست، زيرا منتفي دانستن ظلم عدل و 
  1.كنند كند نه آن عصمت كه شيعه ادعا مي دادگري را اثبات مي

پس از توبه هم وصف ظالم  وشود  شد از آنها پذيرفته نمي ر كسي مرتكب ظلمياگ -ج
هم همواره او را تعقيب خواهد كرد و از او جدا نخواهد شد، براي برداشتن آن ظلم، توبه 

  :خداي تعالي فرموده است . حال آنكه بزرگترين ظلم شرك است... كارساز نخواهد بود، 
�m�L�K�J��I�H�G�F�E�D�C�B�Al)82/انعام(  

نياميخته ) پرستش چيزي با خدا(كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك   
   .هستند) راه حق و حقيقت(يافتگان  باشند، امن و امان ايشان را سزا است و آنان راه

 �m�e�d�c�b�a�`_�^�]l:سپس ظلم را اينگونه تفسير كرده است 
  )13/ لقمان (

  .نباز خدا مكن، واقعاً شرك ستم بزرگي استا) چيزي و كسي را(
    :كافران فرموده است  ي با اين حال، خداوند متعال درباره 

m�¢�¡����~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s

�¤�£l )38/ انفال(  
دست ) از كفر و عناد(اگر ) درگاه توبه هميشه باز است و: (به كافران بگو) اي پيغمبر(

و به (برگردند ) به كفر و ضالل خود(شود و اگر هم  مي بردارند، گذشته اعمالشان بخشوده
و همان قانون (قانون خدا درباره پيشينيان از مدنظر گذشته است ) جنگ و ستيزتان برخيزند

يعني سزاي مشركان و معاندان و مكذّبان نابودي است و ايشان . گردد هم درباره آنان اجرا مي
  ).شوند هم نابود مي

ا اين است كه كسي شرك بورزد، اگر براي يك لحظه هم باشد، يا اما معيار سخن آنه
مرتكب گناه شود، اگر گناه صغيره هم باشد چنين شخصي ظالم است و وصف ظالم از او 

شود، باز هم هم مسلمان حتّي اگر اين سخن آن است كه مشرك،   شود و نتيجه جدا نمي

                                           
 ).٢/٩٥٣(مهان منبع  -١
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تر و تندتر  هم سرسخت) تهديدگرا(يه اين نظريه، از خوارج وعيد آنها با ارائه 1مشرك است
كنند  اند، زيرا خوارج، وعيد و تهديد را براي كسي كه گناه كبيره انجام داده ثابت نمي شده

نظر از شرع و  قطع  -يكي از بديهيات عقل  روشن است كه.! مگر در شرايطي كه او توبه نكند
يا ظلم كرده، سپس   هصحيح نيست به كسي كه كفر ورزيد«اين است كه  -عرف و لغت 

: بود گفته شود وگرنه جايز مي. »توبه كند و خود را اصالح نمايد، كافر يا ظالم گفته شود
كودك، پيرمرد است، يا خوابيده بيدار است، يا ثروتمند فقير است، يا گرسنه سير است و 

  ... زنده مرده است و برعكس
آمد كسي كه سوگند خورده  زم ميبود، ال مي ياگر اين يك قاعده و قانون كّلهمچنين 

هاي طويلي كافر بوده است،  كه به كافري سالم نكند، به انسان مؤمني سالم كرد كه قبالً سال
   2.سوگندش شكسته شود و نبايد به چنين كساني سالم كند

خواهد بود كه مرتكب آن نشده و  يكننده از ظلم، بهتر از كس بديهي است كه گاهي توبه
اينكه هر كس كه كفر نورزيده و كسي را نكشته برتر از كسي است  باشد بهكسي كه معتقد 

هدايت يافته و بعد از گناهانش توبه كرده   كه بعد از كفرش ايمان آورده و بعد از گمراهي
اي كه از بديهيات دين اسالم است مخالف است، چرا كه روشن  معيار شيعه با قاعده. است

رترند، آيا شخصي عاقل و خردمند فرزندان مهاجرين و انصار است كه سابقين از اوالدشان ب
، از سوي ديگر، اين نتيجه و حاصل استدالل و برداشت آنها 3! كند؟ را به پدرانشان تشبيه مي

مگر آن دسته از آنها كه شيعه معتقد  -اين است كه كه همه مسلمانان و نيز شيعه و اهل بيت 
اين در حالي است كه ! مكارند چون معصوم نيستندهمگي ظالم و ست -به عصمتشان هستند 

شود و از  است كه براي ذم و نكوهش بكار برده مي  شيخ شيعه طوسي بيان كرده كه ظلم نامي
همين روي فقط بر كسي كه سزاوار لعن و نفرين است، جايز است اين نام بكار برده شود، 

  :زيرا خداوند متعال فرموده 
�m�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ël )نفرين خدا بر ستمگران باد! هان: ()18/هود !( 

                                           
طـل اعـالم کننـد چـون آـا بعـد از خواهنـد خالفـت ابـوبکر وعمـر را با چـون می. شـرک اسـت، آا مرادشـان از ظلـم -١

و از مهــني ، آن شــرک حتــی بعــد از اميــان آوردنشــان هــم از آــا جــدا نشــده اســت، آــا  شــرک اســالم آوردنــد و بــه گمــان
 ).١/١٩٩(اصول کافی . را باطل کرده است اين آيه امامت هر ظاملی: روی کلينی گفته است

 ).١/٣٧٧(آلوسی ، املعانی روح -٢
 ).٣٠٣-١/٣٠٢(ه السن منهاج -٣
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يكي از علماي شيعه زيديه مطلبي در راستاي به نقض كشاندن استدالل شيعه اثني  -د
رافضه برمبناي اين آيه، دليل آورده كه هر : اين آيه عنوان كرده است و گفته است عشري به
ي امامت ابوبكر صديق يك بار ظلم كرده باشد، لياقت امامت را ندارد و از همين رو كسي كه

اين استداللي غلط است، زيرا عهد  اند و البته كه و عمر را مورد طعنه و نقد و ايراد قرار داده
و اگر هم به معناي امامت حمل . در اين آيه، به معناي نبوت است، پس دليلي در دست نيست

خداوند متعال او را شود و  شود، كسي كه از ظلم توبه كند، ديگر به ظالم بودن، توصيف نمي
   1.از نيل بدان ممنوع نساخته است مگر آنكه در حالت ظلمش باقي بماند

 تطهير و حديث كساء ي هآي -2

  :فرمايد ي خداوند متعال است كه مي ي تطهير اين فرموده آيه

�m�a� �̀_�~�}��|�{�z�y�x��wl   

  )33/احزاب(
دور كند و شما را كامالً پاك ) غمبرپي(خواهد پليدي را از شما اهل بيت  خداوند قطعاً مي

  .سازد
  اين آيه همانگونه كه معلوم و روشن است 

و همانگونه كه واضح است بخشي از اين دو آيه است كه موضوعات آن به هم مرتبط 
�: فرمايد است و مي �

�m� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X� WV�U�T�S�R�Q
�o� nm�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a
�|�{�z�y�x��w�vu�t�s�r�q�p��}

�a� �̀_�~l ) 33-32/ احزاب(  
) عادي مردم(مثل هيچ يك از زنان ) در فضل و شرف(شما ! اي همسران پيغمبر: عنيي

و با (صدا را نرم و نازك نكنيد ) انگيز به گونه هوس(خواهيد پرهيزگار باشيد  اگر مي. نيستيد
بلكه به صورت  و. كه بيمار دالن چشم طمع به شما بدوزند) اداء و اطواري بيان ننمائيد

و در ). بدان گونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر او است. (شايسته و برازنده سخن بگوئيد
                                           

 .٢/٩٥٥، به نقل از اصول شيعه اماميه، به صورت دست خط است، يوسف بن امحد زيدی، الثمرات اليانعه -١
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و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده (هاي خود بمانيد  خانه
و و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد ) ها بيرون نرويد است، از خانه

و ) واندام و وسائل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد(خودنمائي نكنيد 
خداوند قطعاً . نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد

  .دور كند و شما را كامالً پاك سازد) پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت  مي
اند، چون خداوند متعال در اين  ي تطهير را از سياق و روند قرآني بريده شيعه عمداً آيه

 رده و خطابرا مورد خطاب قرار داده است، آنها روند قرآني را قطع ك صآيه زنان پيامبر
كه در صحيح مسلم از ) كساء(اند، سپس حديث  را كنار گذاشته صخدا به زنان پيامبر
در  صيك روز صبح پيامبر: عايشه فرمود. اند دهرا به آن ضميمه كر 1عايشه روايت شده

راهي از موي سياه بر تن داشت، بيرون شد، آنگاه حسن بن علي آمد،   ي راه حالي كه جامه
ايشان وي را وارد كرد، پس حسين آمد، او هم همراه با او وارد شد، سپس فاطمه آمد، 

خداوند « : كرد، سپس فرمود او را هم وارد كرد، سپس علي آمد، و او را هم وارد صپيامبر
و شما را كامالً پاك . خواهد كه پليدي و رِجس را از شما اهل بيت دور كند متعال فقط مي

  ).نمايد
: گويد اند كه مي را هم بدان افزوده - رضي اهللا عنها  -ام سلمه  المؤمنين ام  و نيز حديث 

ي و رجس را از شما اهل بيت خواهد پليد خدا فقط مي: (نازل شد صوقتي اين آيه بر پيامبر
  ! اي رسول خدا آيا من هم با آنها هستم؟: ، گفتم)دور نمايد و شما را كامالً پاك نمايد

 2»باشي تو داراي مقام و جايگاه خود هستي، و تو بر خير و نيكي مي«: فرمود صپيامبر
اين آيه  ل بهاند تا معنايي را كه از استدال ها را بدين خاطر انجام داده آنها اين ضميمه

ي تطهير  بر اين است كه در آيه ي اماميه ديدگاه علماي شيعه 3.خواهند، به اثبات برسانند مي
از گناهان و لغزشهاي  �بر عصمت اصحاب كساء، يعني علي و فاطمه و حسن و حسين 

  .كند صغيره و كبيره و حتي از خطا و سهو انساني داللت مي
  
  

                                           
داده اســـت و حـــال ايـــن  ورزی قـــرار مـــی ای اســـت کـــه مـــدعی هســـتند علـــی را مـــورد بغـــض و غـــرض ايـــن مهـــان عايشـــه -١

 .کند فضيلت را برای علی و فاطمه روايت می
 .١٧٦ص ، حلقيقةمثّ أبصرت ا -٢
 .١٧٦ص ، مثّ أبصرت احلقيقة -٣
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  :استنقد اين استدالل از چند وجه 
  :ام سلمه با چند صيغه وارد شده است حديث مزبور -الف

حسن و حسين ، فاطمه، علي، صپيامبر: ام سلمه رضي اهللا عنها روايت شده كه گفت از
در كنار من بودند، من شورباي آرد و روغن براي آنها تهيه كردم و آن را جلوي آنها 

 كتاني بر روي آنها ي با يا پارچهيك ع صگذاشتم، سپس آن را خوردند و خوابيدند، پيامبر
خدايا، اينان اهل بيت من هستند، پليدي را از آنها دور بدار و آنها را كامالً «: انداخت و گفت

ي  اي نشاند، سپس چهارگوشه در روايت ديگر آن حضرت آنها را روي جامه. »! پاك ساز
راستش به  آن را با دست چپش گرفت و آن را باالي سر آنهاانداخت، و با دست

خدايا اينها اهل بيت من هستند، پس پليدي را از آنها دور : پروردگارش اشاره كرد و گفت
در  -رضي اهللا عنها  -اين دو روايت، با روايت مسلم از عايشه . بدار و آنها را كامالً پاك ساز

اجب اما اين و. اند الشعاع آن آيه قرار گرفته اين نكته متفق است كه آن پنج نفر تحت
هايي ازام سلمه وارد شده كه در آنها  ، البته روايت1سازد كه ديگران شامل آن نشده باشند نمي

) كساء(ام سلمه همراه با آنان زير آن جامه  كنند كه اين اشاره مي اضافاتي وجود دارد كه به
قتي و: ولي اكثريت آنها ضعيف هستند، اما از تعداد آنها اين روايت صحيح است. نرفته است

خواهد پليدي را از شما اهل بيت  خداوند متعال فقط مي«: نازل شد صاين آيه بر پيامبر كه
سپس فاطمه و حسن و حسين . ام سلمه بود ايشان در خانه. »بزدايد و شما را كامالً پاك كند

اي  اي پوشاند و علي هم پشت سرش بود، و او را هم با جامه را فراخواند و آنها را با جامه
خدايا، اينها اهل بيت من هستند، پس رجس و پليدي را از آنها دور «: اند، سپس فرمودپوش

! و آيا من هم با آنها هستم اي پيامبر خدا؟: ام سلمه گويد2 .بدار، آنها را كامالً پاك ساز
  3.»باشي تو داراي مقام و جايگاه خود هستي، و تو بر خير و نيكي مي: فرمود صپيامبر

اين  اشاره دارد به روايت شده كه)سند حسن( وجود دارد كه با بسيار مهميدر آنجا روايت 
  .ام سلمه بعد از آنكه اهل كساء از آن خارج شدند به زير آن جامه وارد شد كه

                                           
 .١٧٧ص ، مهان منبع -١
هــايی دارد کــه آن را تقويــت  در اســناد آن ضــعفی وجــود دارد البتــه طريق، ١٩٩٤مشــاره ، ٢/٧٢٧فضــائل الصــحابه  -٢

 .کند می
 .١٧٧ص ، مثّ أبصرت احلقيقة -٣
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اين باشد كه يا جامه نرفت  زير آن پارچهام سلمه با آنها  شايد علّت اينكه در وهله اول
بعد از خروج  صبه همين خاطر پيامبر. امه برودزير يك ج �ام سلمه با علي صحيح نيست

وقتي كه خبر شهادت : نقل است كه گفت) شهر(از . اهل كساء، او را هم به زير آن وارد كرد
: شنيدم كه اهل عراق را لعن كرد و گفت -رضي اهللا عنها  -حسين بن علي آمد، ازام سلمه 
ذليل ساختند، خدا آنها را لعنت كند، من او را فريب دادند و ! او را كشتند، خدا آنها را بكشد

رسول خدا را ديدم كه بامدادي فاطمه، مقداري فرني كه خودش آن را پخته بود آورد، و آن 
در : گفت» پس عمويت كجاست؟«: به او گفت صرا در مقابلش قرار داد، آنگاه پيامبر

فاطمه آمد : گويد) رشه(» برو، او را صدا كن، و دو پسرت را هم بياور«: منزل است، فرمود
آمد، تا اينكه بر  راند آمد و علي هم پياده دنبال آنها مي در حاليكه دو پسرش را به پيش مي

آن دو را در آغوش پرمهرش نشاند، علي  صپيامبروارد شدند، آنگاه آن  صرسول خدا
را كساء  صآنگاه پيامبر: ام سلمه گويد.در طرف راستش، و فاطمه در سمت چپش نشست

 صكرديم، را كشيد و پيامبر ا آن را در مدينه به عنوان فرش در اتاق خواب پهن ميكه م
ي آن جامه را گرفت و با دست راستش به  همه آن را در هم پيچيد، با دست چپش دو گوشه

خدايا اينها اهل بيت من هستند، پس پليدي و «: سوي پروردگار متعال اشاره كرد و گفت
  .»آنها را كامالً پاك كن رجس را از آنها دور بدار و

! فرمود آري، پس وارد اين جامه شو! آيا من از اهل تو نيستم؟ صاي رسول خدا: گفتم
اش و دخترش  دعايش را براي پسرعمويش علي و دو نوه صمن هم بعد از آنكه پيامبر

  . به پايان رساند، به زير آن جامه رفتم 1فاطمه
گواهي داد كه وي از اهل بيتش است، و بعد  ام سلمه شهادت و براي صبنابراين پيامبر

  .از آنكه براي آنها دعا كرد، وي را هم به زير آن جامه كشاند
  :است صخطاب در اين آيه براي زنان پيامبر -ب

كند، اين است كه خطاب در  اين آيه بر عصمت و امامت داللت نمي  و نيز دليل بر اينكه
يه را خطاب با آنها آغاز كرده و با آ د، چرا كهباش مي صآن، متوجه همسران پيامبر تمامي

  :آنها خاتمه داده است، خداوند متعال فرموده است
  
  

                                           
 .سندش حسن است) ١١٧٠(مشاره ، )٢/٨٥٢(فضائل الصحابه  -١
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m�§�¦�¥�¤�£�¢�¡� ��~� }�|�{
�� �̧¶�µ�´��³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©�¨
�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹

�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ��I�H�G�F�E�D�C�B
�Z�Y�X�WV�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J

a�`�_� �̂]�\�[��j�i�h�g�f�e�d�c�b
�y�x� �w� vu�t�s�r�q�p�o�nm�l�k

�a� �̀_�~�}��|�{�zl )33-28/احزاب.(  
اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را : به همسران خود بگو! اي پيغمبر: يعني

اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم و اما اگر  خواهيد، بيائيد تا به شما هديه مي
و به زندگي ساده از نظر مادي، و احياناً (خواهيد  پيغمبرش و سراي آخرت را ميشما خدا و 

اي . خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است) محروميتها قانع هستيد
از آنجا كه مفاسد گناهان شما (اشكاري شود  هر كدام از شما مرتكب گناه! همسران پيغمبر

) ديگران(كيفر او دو برابر ) زند دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه مي در محيط تأثير سوئي
و اين براي خدا آسان است و هر كس از شما در برابر خدا و پيغمبرش خضوع و  خواهد بود

در (اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم داد و براي او 
در فضل و (شما ! اي همسران پيغمبر. ايم ساختهرزق و نعمت ارزشمندي فراهم ) قيامت
به گونه (خواهيد پرهيزگار باشيد  اگر مي. نيستيد) عادي مردم(مثل هيچ يك از زنان ) شرف
كه بيمار دالن چشم ) و با اداء و اطواري بيان ننمائيد(صدا را نرم و نازك نكنيد ) انگيز هوس

بدان گونه كه مورد . (ازنده سخن بگوئيدطمع به شما بدوزند و بلكه به صورت شايسته و بر
و جز براي كارهائي كه خدا بيرون (هاي خود بمانيد  و در خانه). رضاي خدا و پيغمبر او است

و همچون جاهليت پيشين ) ها بيرون نرويد رفتن براي انجام آنها را اجازه داده است، از خانه
و وسائل زينت خود را در معرض واندام (در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمائي نكنيد 

و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش ) تماشاي ديگران قرار ندهيد
دور كند و شما را ) پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت  خداوند قطعاً مي. اطاعت نمائيد

  .كامالً پاك سازد
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است، و آن امر و  صمتوجه زنان پيامبري فوق  بنابراين كل خطاب و روي سخن در آيه
آنها را در  هاما چون معلوم شد كه در آن منفعت و سود هم. نهي، و وعده و وعيد با آنهاست

آمده است، زيرا اگر ) _(با ضمير جمع مذكر» ريتطه«گيرد و هم غير آنها را،  بر مي
ي جمع مذكر، همه  هيابد، چون با اين صيغ مذكر و مؤنث با هم جمع شوند، مذكر غلبه مي

از ديگران به آن  �حسن و حسين ، فاطمه، گير و علي اهل بيت را شامل شده و در بر مي
خصوصاً براي آنها دعا كرد، همانگونه كه همسر  صباشند، به همين خاطر پيامبر تر مي خاص

به همانصورت كه شخصي به . شايع است) عرب(باشد، اين در لغت  مرد، جزو اهل بيت او مي
: گويد او هم مي! يعني همسرت چطور است؟! اهلت چطور است؟: گويد رفيق و دوستش مي

  :خوب هستند، و خداوند متعال فرموده است 
m�_� �̂]�\�[Z�Y�X�W�V�U�TS�R�Q�P�Ol   

  )73/ هود (
رحمت و بركات خدا )! نبوت(؟ اي اهل بيت  كني آيا از كار خدا شگفت مي: گفتند

عجب نيست اگر به شما چيزي عطاء كند كه به ديگران عطاء پس جاي ت(شامل شما است 
  .است) در همه احوال(بزرگوار ) در همه افعال و(بيگمان خداوند ستوده ). نفرموده باشد

كسي كه در اين آيه مورد خطاب قرار گرفته است، همان سارا، همسر ، به اتفاق آراء
  1.باشد جزو خانواده او مي دهد كه همسر مرد، است و اين نشان مي �حضرت ابراهيم

m��N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B: فرمايد و نيز مي
�]�\�[��Z�Y�X�W��V�U�T�S�R�Q�P�Ol 

  ).29/ قصص(
) از مدين به سوي مصر(اش  هنگامي كه موسي مدت را به پايان رسانيد و همراه خانواده

من آتشي . تيدبايس: اش گفت حركت كرد، در جانب كوه طور آتشي را ديد به خانواده
اي از آتش براي شما بياورم تا خويشتن را بدان  يا شعله) از راه(شايد از آنجا خبري . بينم مي

  .گرم كنيد
  .است �اينجا هم خطاب به زن موسي 

  :فرمايد همچنين در اين آيه كه خداوند مي

                                           
 .فيصل نور، االمامة و النص -١



 سلي مرتضي ع     1052
  

 

�m�a�`��_�^�]�\�[�Z�Y�X�� � �W� �V� UT�S�R�Q
�g�f�e�d�c�bl ) 55-54/ مريم.(  

و رسول ، هايش صادق ياد كن كه او در وعده) نيز(از اسماعيل ) آسماني(اين كتاب  و در
و همواره ، داد اش را به نماز و زكات فرمان مي او همواره خانواده. بود) بزرگ(و پيامبري 

  .مورد رضايت پروردگارش بود
اين شبيه  چون! دهد؟ ي او چه كساني هستند كه به آنها دستور نماز مي پس اهل و خانواده

  :فرمايد  مي صبه همين آيه است كه خداوند متعال خطاب به پيامبر
�m�¦¥�¤��£��¢�¡l ) 132/ طه(  

  ).! و بر آن صبر كن، ات را به نماز دستور بده و خانواده(
 –اگر آيه مكّي باشد  –، يا حداقل خديجه صبدون ترديد اين آيه همسران رسول خدا

   1.شود را شامل مي
  :عال فرموده استو خداوند مت

�m�b�a�`�_�~�}|�{�z�y�x�w�v�u�t�s

�k�j�i�h��g�f��e�d�cl ) 25/ يوسف(  
پيراهن او را از پشت پاره كرد، و در ) همسر عزيز مصر(و هر دو به سوي در دويدند، و 

كيفر كسي كه بخواهد نسبت به : آن زن گفت. آن هنگام، آقاي آن زن را نزديك دريافتند
  .نت كند، جز زندان و يا عذاب دردناك چه خواهد بود؟ي تو خيا خانواده

  :و خدا فرمود، . شخص مورد خطاب در اينجا عزيز مصر است
m�d�c�b�a� �̀_�l    

  .همسرت، و اين آشكار و روشن است
  : رساند دور كردن پليدي در لغت عربي، و در قرآن معناي عصمت را نمي -ج

يعني » رِجس«: گويد ي رجس مي ، ماده)مفردات الفاظ القرآن(راغب اصفهاني دركتاب 
مرداني كثيف و : عنييمردي كثيف، و رجال ارجاس : عنييرجل رجسي : چيز كثيف، گفته

  : خداوند متعال فرموده. ناپاك

                                           
 .٣٩١ص ، مهان منبع -١
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�m�N�M�L�K�J�I�H�G�F��E�D�C�B�A
�P�Ol )90/مائده.(  

) كنيد قرباني ميسنگيي كه در كنار آنها (ميخوارگي و قماربازي و بتان ! اي مؤمنان: يعني
بريد، همه و همه از  آزمائي و غيبگوئي به كار مي و سنگها و اوراقي كه براي بخت(و تيرها 

) اين كارهاي(پس از . باشند عمل شيطان مي) ناشي از تزيين و تلقين(پليدند و ) لحاظ معنوي
  .پليد دوري كنيد تا اين كه رستگار شويد

و چون شرك ورزيدن به خداوند متعال در . ماريعني شراب و ق: اين رجس به لحاظ شرع
 :معيار عقل و خرد زشت ترين است كافران كثيف و پليد هستند، خداوند متعال فرموده است 

m�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g

�sl ) 125/ توبه.(  
هاي قرآن، به  اي از سوره نزول سوره(است، ) نفاق(و اما كساني كه در دلهايشان بيماري 

، خباثتي بر خباثتشان )اي به كالبدشان دمد و مايه تربيت جديدي شود ه روح تازهجاي اين ك
گيرد، و  نمايد و پليديهايشان هر روز فزوني مي و كفر و عنادشان را بيشتر مي(افزايد  مي

  .ميرند در حال كفر مي) پذيرد، و تاريكيهاي جان و دلشان دائماً تراكم مي
  : فرمايد و نيز خداوند متعال مي

mw�v�u�t�s��r�q�po�n�m�l�k�j�i�hl���� �
  )100/ ونسي(����������

يعني عذاب و اين همانند : رجس در اينجا يعني پوسيده و گنديده و گفته شده: گفته شده
  :فرمايد ي خداوند است كه مي فرموده

 � m�T�S�Rl )به سبب كفر و شركشان، (بيگمان مشركان ): (28/توبه
  ).پليدند

كه آن كثيف و ، ا گوشت خوكي: ()145/انعام( m�}�|�{����~l: فرموده
باشد،  در اصل به معني كثافت و آلودگي مي» الرجس«ي  اينكه واژه خالصه ).پلشت است

شود مراد و منظور از آن شرك است، همانگونه كه در  زماني كه مطلق و بدون قيد گفته مي
  :اين آيه خداوند فرموده

 �m�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»l )از ( ):30/حج
  )و از سخن باطل بپرهيزيد! هاي پليد اجتناب كنيد بت
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شود، و منظور و مقصود از آنها را  ها و مشروبات حرام بكار برده مي و نيز براي خوراكي
  :ي خداوند متعال  رساند مانند اين فرموده مي

�m�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i
�¦�¥�¤�£�¢��¡���~�}�|l ) 145/ انعام.(  

يابم،  اي حرام نمي در آنچه به من وحي شده است، چيزي را بر خورنده: بگو! ) اي پيغمبر
زده،  گشته، شاخ همچون حيوان خفه شده، پرت(مردار، :) چهار چيز و آنها عبارتند از(مگر 

نه بسته همچون جگر و سپرز و خون مانده (و خون روان .) درنده خورنده، ذبح شرعي نشده
) و مضرّ براي بدن(و گوشت خوك كه همه اينها ناپاك ) كه مباح استدر ميان عروق، 

بتي (به نام ) در وقت ذبح به نام خدا سربريده نشده باشد و بلكه(هستند و گوشت حيواني كه 
  .جز خدا سربريده شده باشد) يا معبودي

�m�J�I�H�G�F��E�D�C�B�A: فرمايد مانند اين آيه كه مي
�P�O�N�M�L�Kl )90/مائده(.  

) آزمايي نوعي بخت(ها و ازالم  د، شراب و قمار و بتيا ايمان آورده  اي كساني كه: عنيي
  .پليد و از عمل شيطان است، از آنها دوري كنيد، تا رستگار شويد

به كار گرفته باشد، به طوري » گناه«را به مفهوم و معناي مطلق » رجس«بنابراين قرآن واژه 
  .1.، بتوان عصمت وي را ثابت كردكه در دور ساختن پليدي از كسي

  : اثبات عصمت براي كسي نيست يسازي از پليدي به معنا پاك -د
به معناي گناه و خطا در اجتهاد نيست، بلكه منظور از آنها » رجس«ي  همانگونه كه كلمه

سازي هم معناي  تطهير و پاك«صرفاً پليدي و كثافت معنوي و حسي است، در واقع كلمه 
خواهد، نه  سازي همه مؤمنان را مي چرا كه خداوند متعال تطهير و پاك. رساند عصمت را نمي
ترين مردمان به پاكي و پاك شدن  گرچه اهل بيت سزاوارترين و اليق. فقط اهل بيت

 صي بزرگوار رسول خدا رآن كريم درباره صحابهقدر حقيقت خداوند متعال در . باشند مي
  :فرموده است

                                           
 .١٨١ص ، مثّ أبصرت احلقيقة -١
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� m�z�y�x�w�v�u�t�s�r�}�|�{
�~l )6/ مائده(  

خواهد شما را پاك سازد، و  خواهد مشكلي را براي شما ايجاد كند، بلكه مي خداوند نمي
  ...نعمتش را بر شما تمام نمايد

  :اهللا فرمود  و خداوند عزتمند خطاب به رسول
�m�p�o�n�m�l�k�jl )103/توبه(  

  .را پاك ساز و تزكيه بده ي را بگير كه به وسيله آن، آنها)زكات(از اموال آنها صدقه 
  )222/بقره( �m�±��°�¯�®�¬�«�ªl: و فرموده

  .دارد دوست مي) نيز(كاران را دوست دارد، و پاكان را  خداوند متعال توبه
خواهد اهل بيت را پاك نمايد، بدينسان  پس همانگونه كه خداوند متعال خبر داده مي

ي تطهير و پاكسازي  راين اگر در ارادهبناب. خواهد مؤمنان را پاك نمايد خبر داده كه مي
شد، همان  شد اين عصمت براي صحابه و عموم مؤمنان هم حاصل مي عصمتي حاصل مي

سازي آنها نموده  ي پاك اينكه خداوند متعال اراده يات فوق تصريح كردند بهآ مؤمناني كه
هايي كه زياد به  است و اين در حالي است كه خداوند متعال در رابطه با آن دسته از صحابه

�:زدند فرمود  مسجد قباء سر مي �

m�v�u�t�s�rq�p�o�n�ml )108/توبه (  
در آن مرداني وجود دارند كه دوست دارند پاك شوند، و خداوند پاكيزگان را دوست 

  .دارد مي
  . اند به اتفاق آراء اينها از گناهان معصوم نبوده

  : ، فرمودنفر بودند) 313(خداوند متعال دربارة اهل بدر كه 
m�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b

�q�pl )11/انفال(  
) آبي به هراس افتاديد و خداوند از دشمنان و كم(زماني را كه ) به ياد آوريد! اي مؤمنان(

از ناحيه خدا گردد و ) روح و جسم شما(خواب سبكي بر شما افگند تا مايه آرامش و امنيت 
پاكيزه دارد و كثافت ) از پليدي جسماني(شما را از آسمان آب بر شما باراند تا بدان 

   .شيطاني را از شما به دور سازد) هاي وسوسه(
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اين الفاظ وكلمات با آنچه در   اينجا بحثي از اثبات عصمت براي آنها نيست، حاليكه
  :ي اهل بيت فرموده ي آمده تفاوتي ندارند كه خداوند درباره آيه

�m�a� �̀_�~�}��|�{�z�y�x��wl   

  ).33/حزابا(
دور كند و شما را كامالً پاك ) پيغمبر(خواهد پليدي را از شما اهل بيت  خداوند قطعاً مي

  .سازد
شود،  اي مشاهده نمي تفاوت قابل مالحظه ي خداوند درباره اهل بدر و نيز با فرموده

) شما را پاك نمايدو: (»_«هم خانواده هستند و ) به لحاظ معنايي(بنابراين رجس و رجز 
اهل (در هر دو آيه، يكي است، اما با هواي نفس و آرزوي شخصي آيه اول را دليل عصمت

يه فوق تمسك كرده و آن را آ بينيم علماي شيعه، به قرار داده است، عجيب است كه مي) بيت
سازي، به اثبات  ي تطهير و پاك دهند و معناي آن را از اراده به اصحاب كساء ارجاع مي

دهند، ولي آيات  انتقال مي) يعني علي، فاطمه، حسن و حسين(كساء  عصمت براي اصحاب
سازي صحابه نازل  ي خداوند متعال براي پاك ي اراده ديگر را كه در همان زمان درباره

سپارند، بلكه به جاي آن به بدگويي پرداخته و  اند، عمداً به طاق نسيان و فراموشي مي شده
ي  ند، در حاليكه خداوند متعال با نص صريح بر ارادهاصحاب دگرگون و مرتد شد: گويند مي

 1�m�¢��¡���~�}�|�{�z�y�x�wlسازي آنها خاطر نشان ساخته است،  تطهير و پاك
  )40/نور (

  ).و كسي كه خدا نوري بهره او نكرده باشد، او نوري ندارد(

  :ي شرعي است منظور از اراده در آيه مزبور اراده - ه
ي قدري تفاوت دارد، يعني خداوند متعال دوست دارد كه پليدي  ي شرعي با اراده اراده

ي شرعي و  يعني اراده  علماي اهل سنّت، در ارتباط با هر دو اراده. را از شما دور سازد
  : اند اند و گفته و وجودي بحث كرده) كوني(ي قدري و  اراده

. گيرد را در بر مياي است كه معناي محبت و خشنودي  ي شرعي و ديني همان اراده اراده
  : خداوند متعال: مانند اين فرمود

                                           
 .١٨٢ص ، سپس حقيقت را ديدم -١
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�m�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§l��������) 185/ بقره.(  
  .خواهد و خواهان زحمت شما نيست خداوند آسايش شما را مي

  : ي خداوند متعال و اين فرموده
�m�M�L�K�J�I��H�G�F�E�D�C�B�A

�X�W�V�U�TS�R�Q�P�O�Nl ) 28-27/ نساء.(  
و به سوي طاعت و عبادت برگرديد و از لوث (د توبه شما را بپذيرد خواه خداوند مي

از (خواهند كه  افتند، مي و كساني كه به دنبال شهوات راه مي) گناهان پاك و پاكيزه گرديد
تا همچون (خيلي منحرف گرديد ) حق دور شويد و به سوي باطل بگرائيد و از راه راست

چرا (كار را بر شما آسان كند ) ع احكام سهل و سادهبا وض(خواهد  خداوند مي). ايشان شويد
و انسان ضعيف آفريده شده ) داند كه انسان در برابر غرائز و اميال خود ناتوان است كه او مي

  ).و در امر گرايش به زنان تاب مقاومت ندارد(است 
وجودي و آفرينشي، هماني است كه به معناي مشيئت و ) كوني( -ي قدري  و اراده

 : باشد، مانند آنچه در اين آيه ذكر شده است ي شامل براي همه موجودات مي هاراد

�mz�y�x�w�vl )253/بقره(  
  .)دهد انجام مي) داند از روي حكمتي كه خود مي(خواهد  ولي خداوند آنچه را مي(

�©���m:ي الهي ذكر شده همچنين آنچه در اين فرموده �̈§�¦��¥�¤��£�¢

�¶�µ� �́³�²�±°�¯�®�¬���«�ªl ) 34/ هود.(  
گمراه و هالك كند، ) به خاطر فساد درون و گناهان فراوان(هرگاه خدا بخواهد شما را 

و پندهايم در شما (رساند  اندرز دهم، اندرز من سودي به شما نمي هرچند كه بخواهم شما را
و به مجازات خود (شويد  خدا پروردگار شما است و به سوي او برگردانده مي). گيرد نمي
  ).رسيد مي

قدري هستند كه خداوند متعال آنها را نه دوست ) كوني(ي  بنابراين گناه و معصيتها اراده
دارد و از آنها بيزار  دهد، بلكه آنها را مبغوض مي پسندد و بدانها دستوري نمي دارد و نه مي

ي سلف است؛ چون آنها  كند، اين سخن مجموع گذشتگان و ائمه است و از آنها نهي مي
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قدري كه  -)كوني(با اراده و مشيت ، اي كه شامل محبت و رضايت خداست اراده ميان
  .تفاوت قائل هستند 1مستوجب محبت و خشنودي نيست، 

دور  صعلي و همسران پيامبر، بدون ترديد خداوند متعال پليدي و ناپاكي را از حسين
طر در حديث آمده ي شرعي است و به همين خا ساخته، اما اراده در اين آيه، يك اراده

خدايا، اينان اهل بيت «: وقتي آنها را با آن جامه پوشاندند اينگونه دعا كرد صپيامبر: است
  .2. »باشند، پليدي را از آنها دور بدار من مي
  : دهد اين مسأله را پايان مي صدعاي پيامبر -و

كساء  سازي اهل بود كه بر وقوع عملي تطهير و پاك ي تطهير چيزي مي اگر در آيه
نگونه يپوشاند و ا خاست و آنها را با آن كساء نمي هيچگاه بر نمي صكرد، پيامبر داللت مي

اين  بلكه. »! خدايا اينان اهل بيت من هستند، پليدي را از آنها دور بدار«:كرد براي آنها دعا نمي
واست خ صنازل شد و پيامبر صاين آيه در رابطه با زنان پيامبر دهد كه به وضوح نشان مي

اي داشته  ي تطهير، آگاه شوند و از آن بهره ي الهي درباره كه اصحاب كساء از اين بيانيه
پوشاند و برايشان دعا كرد، ) جامه(باشند، به همين خاطر آنها را جمع كرد و با آن كساء 

خداوند متعال همانگونه كه با نص قرآن زنان  3.خداوند، دعايش را در رابطه با آنها قبول كرد
  . را پاك ساخت، آنها را هم پاك نمود صپيامبر
  :كند اين آيه به هيچ وجه بر امامت و عصمت داللت نمي -ز

اين آيه بر امامت و عصمت داللت  اين است كه  هاي رد به ادعاي شيعه ازجمله پاسخ
 �حسن و حسين، ي فوق به حضرت علي به زعم و ادعاي شيعه آنچه كه در آيه. كند نمي

هاي امامت  ت، براي حضرت فاطمه هم ثابت شده، در حالي است كه ويژگياختصاص ياف
  .يابد به زنان اختصاص نمي
ي عصمت و امامت براي آنها ثابت شده، پس فاطمه هم از آن مستثني  بنابراين اگر مقوله
دهد كه منظور از اين آيه امامت و عصمت نيست، و گذشته از اين، نُه  نيست و اين نشان مي

                                           
 ).٣٨٧ص . ابا عبداهللا، حممد، وسطية اهل السنة بني الفرق -١
 ).٣٧٨٧(مشاره ، کتاب مناقب اهل بيت،  سنن ترمذی -٢
 ، ١٨٢ص ، سپس حقيقت را ديدم -٣
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دهد،  الشعاع بيان خود قرا نمي ي مزبور آنها را تحت شود، چون آيه ه از آن خارج نمينفر ائم
   1چون فقط سه نفر را مورد اختصاص قرار داده است

  اتاز رواي ائمه استدالل شيعه بر عصمت -3
، تفسير قمي، هاي ضد و نقيضي كه به لحاظ متن و سند در الكافي اماميه، با توجه به روايت

ي عصمت، نظر خود را  وجود دارند، در ارتباط با مقوله... حار مجلسي و امثال آنهاانوار الب
ي اماميه بوجود  اين آقايان با اين شيوه، آن عصمت خيالي را براي شيعه. اند ساخته و پرداخته

) 23(مجلسي در بابي كه تحت عنوان عصمت باز كرده، . اند اند و آن را ثابت كرده آورده
ي  يهآ مفيد و ديگران نقل كرده و بعد از استدالل به، عياش، ساتيد خود قميروايت را از ا

كليني هم در الكافي چند فصل را پيرامون عصمت خيالي باز . ي بقره ذكر كرده است سوره
هايي را از دوازده امام نقل كرده و مدعي هستند كه ائمه نه  كرده و در آن با سند خود روايت

باشند،  كه در نبوت هم شريك بوده و حتي به صفات الهي مّتصف ميتنها معصوم هستند، بل
هايي از اين بابت را خواهيد يافت، و  در كتاب الكافي، در باب اعتقاد آنها به اصول دين، مثال

ائمه اماميه در : گويند ، سه روايت نقل كرده كه مي»ائمه همان اركان زمين هستند«: در باب
ندارند، بر اين  صها فرقي با پيامبر تكاليف و مسئوليت، فضائل، نبود هي واجب االطاع زمينه

  2.اساس، هر طاعتي كه از رسول خدا به عمل آمده، براي آن نيز بايد اعمال يابد
العالمين ارتقاء دادند، چون  به مقام رب صد كه امام را از مقام پيامبريپس ديري نپاي

شده كه قبل از من به هيچ كس داده نشده پنج ويژگي به من داده : علي فرمود: گويد مي
از علم و دانش مربوط به مرگ و بالها بهره مند هستم، اطالع از گذشته و چيزهاي : است

   3..غايب از دستم در نرفته است، 
داند خداوند متعال است،  در حالي كه تنها ذاتي كه مرگ و ميرها و مصيبتها و باليا را مي

  :فرمايد كه مي ههمانگون
�m�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÎ�Í�Ì�Ë�Ê�Él ) 34/ لقمان(  

داند كه در چه  داند كه فردا چه كسب خواهد كرد، و هيچ انساني نمي و هيچ انساني نمي(
  ).سرزميني خواهد مرد؟

                                           
 ٣٨٧ص ، نصاالمامه و ال -١
 ).١٩٨/ ا(اصول کافی  -٢
 ).١٩٧/ا(اصول کافی  -٣
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رود، فقط  شود و چيزي از دستش در نمي و كسي كه چيزي از ديد او پنهان نمي
�m�|�{�z�y�x�w�v: آفريدگار سبحان است، همانگونه كه فرموده است

�_�~�}l��������) 3/ سبأ (  
  .ماند ها و در زمين از ديد وي پنهان نمي ك مثقال ذره در آسماني

چرنديات (بيند كه جز يك مشت  هر كس كه ابواب و فصلهاي الكافي را بررسي كند مي
دهد، كه به  را تحويل نمي -در گذر تاريخ  - رماالن و پيشگويان و ملحدان ) و افترائات

   1.اند سيرت، منسوب كرده  عدادي از اهل بيت پاكت

  ي عصمت داليل عقلي شيعه بر مسأله -4
و استوار باشند،  متا بتواند ثابت قد است نيازمند مدير و رئيس معصوم امت اسالمي: اند گفته

به چون اگر آن رئيس معصوم نباشد و مرتكب خطا و اشتباه شود الزم است كسي ديگر 
آيد و در اينصورت  پردازد، در اين صورت ضرورت تسلسل پيش ميتصحيح كارهايش ب

امام معصوم است، چون در ديدگاه شيعه ثقه و اعتماد به امامت است نه به : م بگوييميناچار
ت و توان به كتاب، سّن امام نگهبان و حافظ شرع است و بدون آن نمي: اند گفته.  ت اسالميام

  2.اعتماد كرد... اجماع
ها با حق و حقيقت فاصله دارد،  بافي شيعه فرسنگ اوه سرايي و تئورييين بدون شك ا

در پرتو قرآن و سنّت پيامبرش مورد حفاظت و صيانت قرار گرفته است و  چون امت اسالمي
از گمراهي عمومي،  اسالمي و عصمت امت شود امت اسالم بر ضاللت و گمراهي جمع نمي

زد، و اين چيزي است كه علماء در بيان حكمت و فلسفه سا نياز مي ما را از عصمت امام بي
هاي قبل از ما هر وقت دينشان را تغيير  امت: گويند اند، آنها مي گفته  عصمت امت اسالمي

كرد تا حق را براي آنها بيان نمايد، ولي  دادند، خداوند متعال پيامبري را برايشان ارسال مي مي
برايشان مبعوث نخواهد شد، عصمتش در جاي  صمدامت ما كه ديگر پيامبري بعد از مح

تواند چيزي از دين را تغيير دهد، چون خداوند متعال كسي را  نبوت است، لذا كسي از ما نمي

                                           
 ).٢/٩٥٨(اصول شيعة االمامية -١
 .٣٦١-٣٦٨ص ، الشيعة فی عقايدهم، ٦٣املسرتشدين ص  ج، ٣٩١-٣٩٠ص ، ابن مطهر، کشف االسرار  -٢
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به همين خاطر خداوند متعال راه مؤمنان . نمايد مأمور تبيين خطاي او در اين تغيير و تبديل مي
  :فرمايد ر داده و ميقرا صرا همراه و مقارن با اطاعت از پيامبر

�m�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�^
�s�r�q�po�nl ) 115/ نساء.(  

) از راه ضاللت براي او(هدايت ) راه(كسي كه با پيغمبر دشمنانگي كند، بعد از آنكه 
به دوزخ (جز راه مؤمنان در پيش گيرد، او را به همان جهتي كه ) راهي(روشن شده است و 

و با همان كافراني همدم (گردانيم  وستش داشته است رهنمود ميد) شود و منتهي مي
گردانيم و با آن  و به دوزخش داخل مي) نمائيم كه ايشان را به دوستي گرفته است مي
  ! .سوزانيم، و دوزخ چه بد جايگاهي است مي

دچار شدن به گمراهي بشود  ت اسالميبنابراين عصمت و حفاظت و پاسداشت ام - 
 :گويد كامالً مخالف اين ديدگاه است كه مي -اند  نصوص شرعي بيان كردههمانگونه كه 

بايد يك نفر معصوم در ميان مسلمانان باشد تا همه آنها توسط او از گمراه شدن در امان 
   1.دانند در صورت عدم وجود معصوم خطا را واجب مي باشند و براي همه امت اسالمي

را كه با ذكر داليل عقلي براي اثبات نياز به معصوم  ها و ياوه سرايي فرسايي همه آن قلم
، )وجود امام معصوم را منتفي كرده است(آن نيازها را برطرف ساخته،  صاند، پيامبر كرده

كه همان  صبه همين خاطر وقتي كه مسلمانان دچار اختالف و تنازع شدند، به ارمغان پيامبر
  : همانگونه كه خداوند متعال فرمودكنند نه به امام،  كتاب و سنّت است مراجعه مي

 �m�Ù�Ø��×�Ö�Õ�Ô�Ó�Òl ) 59/ نساء(  
آن را به خدا ) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد(و اگر در چيزي اختالف داشتيد 

  .برگردانيد) با رجوع به سنّت نبوي(و پيغمبر او ) با عرضه به قرآن(
كنند،  ان به سنّت ايشان مراجعه مي، مسلمانصخدابعد از وفات رسول : اند علماء فرموده

شوند، زيرا البد در  بنابر اين، امت اسالم با رهنمود قرآن و سنّت بر سر گمراهي جمع نمي
شود كه واقعاً به قرآن و سنّت متمسك است و بدان  ميان آنها تا قيام قيامت كسي پيدا مي

  : است ها اقامه شده زند، پس با ارسال رسوالن حجت بر انسان چنگ مي
m��J�I�H�G�F��E�D�C��Bl ) 163/ نساء :(  

  .ما بر تو وحي فرستاديم همانگونه كه به نوح و پيامبران بعد از او وحي فرستاديم
                                           

 ). ٩٥٩، ٢١/٩٥٨(اصول شيعة االمامية، ٤١٠املنتقی ص  -١
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  : فرمايد رسد كه مي اينجا مي و در ادامه به
�m�yx�w�v�u�t�s�r�ql ) 165/ نساء(  

  .قي نماندتا بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر خدا براي مردمان با
آيه  اين .حجتي بر خدا باقي نباشد» ائمه«تا بعد از وجود : ولي خداوند متعال نفرموده

  . 1سازد داند، باطل مي را كه انسانها را به غير رسول، يعني ائمه محتاج مي يسخني كس
همانگونه كه ادعاي عصمت در نزد آنها دليلي بر آن نيست جز اينكه ادعا ميكنند كه 

كار باعث مصلحت  اين كند، چون ي معصوم تهي و خالي نمي عال جهان را از ائمهخداوند مت
ولي يقيناً از طرف آن امام غايب و مفقود كه شيعيان . مسلمانان و يك لطف الهي است

اش هم  كشند، هيچ مصلحت و لطفي صورت نگرفته است و نيز اجداد گذشته انتظارش را مي
 صآنگونه كه پيامبر -ام معصوم و قدرتمند نبودند منشأ هيچ مصلحت و لطف حاصل از ام

بعد از هجرت اقتدار يافت و موجب مصلحت و لطف براي مؤمنين بود، زيرا او براي مؤمنان 
وسيله سعادت و خوشبختي آنها رقم  امام بود و اطاعت كردن از او بر آنها واجب بود، بدين 

ن قدرت و سلطاني باشد كه ادعاي چنا خورد، و بعد از او، كسي نيامد كه داراي آن مي
  ..�عصمت براي او شود مگر علي

  شعمر و عثمان، بديهي است كه آن مصلحت و لطفي كه مؤمنان در زمان خالفت ابوبكر
عني ي، سبا آن مواجه بودند، بزرگتر از آن مصلحت و لطفي بود كه در دوران خالفت علي

هم كساني وجود داشتند كه مردم  سون علياما بد. وجود داشت 2فتنه و تفرقه، در زمان قتل
و  .شد، بدست آوردند، مثل همتايان علي از دانش و دين آنها آنچه را كه از او حاصل مي

علي بن حسين و پسرش ابوجعفر، و دو پسرش جعفر بن محمد، آنچه را كه خداوند به آنها 
ولي در . آموزش دادند آموختند، همانگونه كه علماي زمانشان را آموخته بود، به مردم مي

زمان آنها كساني بودند كه از آنها داناتر و براي مسلمانان مفيدتر بودند، همانگونه كه نزد اهل 
اند، آنچه از  دارتر بوده علم معروف است، و اگر چنين ارزيابي شود كه آنها، داناتر و دين

نيروي (با دست و  به حق و منع كردن آنها از باطل مقدرت و اقتدار و ملزم ساختن مرد
  .شد شود از اهل علم و دين حاصل نمي مردان حاصل مي  از دولت) فيزيكي

                                           
 )١٩/٦٦(الفتاوی  -١
 ).٢/١٤٠٤(نة الس منهاج -٢
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ها، اينها آنچنان عالم نبودند كه  اما كساني كه بعد از آن سه خليفه آمدند مانند عسكري
مسلمانان از آن استفاده كنند و قدرتي هم نداشتند كه امت اسالم از آن ياري بگيرند، بلكه 

و علم و معرفتي كه از آن برخوردار  ها داراي احترام و جايگاه خود بودند هاشمي همانند
بودند و براي شناخت در اسالم و دين مورد نياز مردم بود، امثال آنها كساني ديگر هم يافت 

شدند كه از چنان معرفتي برخوردار بودند، اين چيزي است كه بسياري از مسلمانان عوام  مي
ي  اند، از ائمه اندوزي كرده لذا اهل علم آنچنان كه از آن سه تن اول دانش دانند، آن را مي
  . و ديني نگرفتند ي علمي بعدي بهره

  ي اصل عصمت ائمهنقد كّل - 5
ت است، زيرا بايد ادعاي عصمت ائمه، مانند ادعاي مشاركت و سهميم بودن آنها در مقام نبو

اين  چيزي با او مخالفت نكرد، در حاليكه هاي معصوم پيروي كرد و در هيچ از همه گفته
چون و چرا فقط مخصوص پيامبران است و به همين خاطر است كه به ما دستور  اطاعت بي

  : ايمان بياوريم، همانگونه كه خداوند متعال فرمود  داده شده به آنچه كه بر پيامبران نازل شده

�m�a� �̀_� �̂]��\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S
�j�i�h�g�f�e�d�c�b�r�q�p�o�n�m�l�kl   

  ).136/ بقره (
بر ما نازل گشته و آنچه بر ابراهيم، ) به نام قرآن(ايمان داريم به خدا و آنچه : بگوئيد

نازل شده است و به آنچه براي ) يعني نوادگان يعقوب(اسماعيل، اسحاق، يعقوب و اسباط 
. ردگارشان آمده استپيغمبران از طرف پرو) همه(موسي و عيسي آمده است و به آنچه براي 

نه اين كه مثل يهوديان يا عيسويان، بعضيها را (اندازيم  ميان هيچ يك از آنان جدائي نمي
دانيم و  بلكه همه پيغمبران را راهنماي بشريت در عصر خود مي. بپذيريم و بعضيها را نپذيريم

  .خدا هستيم) فرمان(و ما تسليم ) پذيريم كتابهايشان را به طور اجمال مي
بنابراين خداوند متعال به ما دستور داده كه به آنچه به پيامبران داده شده است، ايمان 

چيزهايي است كه  هاند، از جمل بياوريم، پس ايمان به آن شريعت و قانوني كه پيامبران آورده
ه مورد اتفاق هم امر به ما دستور داده شده آن را بر زبان آوريم و بدان ايمان داشته باشيم، اين

ت كسي را مطرح نمايد، بطوري يادعاي معصوم صكه بعد از پيامبر يمسلمين است، لذا كس



 سلي مرتضي ع     1064
  

 

ايمان و تصديق به همه او را الزم بداند، در واقع ادعاي نبوت او را مطرح ساخته و مفهوم   كه
  1.نبوت را به او بخشيده اگر چه صريح نبوت و پيامبري او را ادعا نكرده باشد

 سنّت و اجماع گذشتگان و پيشوايان امت اسالم، قرآن، دين اسالممخالف تفكراين 
  :خداوند متعال در قرآن فرموده. است
�m�Ø� �×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�ÑÐ�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç

�àß�Þ�Ý�Ü����Û�Ú�Ùl ) 59/ نساء.(  
خدا محمد (و از پيغمبر ) با پيروي از قرآن(از خدا ! ايد اي كساني كه ايمان آورده

اطاعت كنيد و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود ) ك به سنّت اومصطفي با تمس
و ) مادام كه دادگر و حقّگرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم باشند(فرمانبرداري نمائيد 

با (آن را به خدا ) و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد(اگر در چيزي اختالف داشتيد 
تا در پرتو قرآن و سنّت، (برگردانيد ) جوع به سنّت نبويبا ر(و پيغمبر او ) عرضه به قرآن

بايد . چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است. حكم آن را بدانيد
  .اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) چنين عمل كنيد

ط به خداوند متعال و خداوند در اين آيه به ما دستور داده كه به هنگام تنازع و اختالف فق
بود، به ما دستور  مي صپيامبرجز  مراجعه كنيم، اگر براي مردم، معصومي صپيامبرش

هيچ  صكند كه جز پيامبر پس قرآن براي ما بيان مي. يمداد كه به او مراجعه كن مي
  2.وجود ندارد معصومي

  : همچنين خداوند متعال فرموده است
�m�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i

�xw�|�{�z�yl ) 69/ نساء.(  
اطاعت ) با تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم ايشان(و كسي كه از خدا و پيغمبر 

مقرّبان (همنشين كساني خواهد بود كه ) در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و(كند، او 
ه است و و مشمول الطاف خود نمود(داده است ) هدايت(خداوند بديشان نعمت ) درگاهند و

آن مقرّباني كه او همدمشان خواهد بود، . بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است
                                           

 ).٣/١٧٤(السنة  منهاج -١
 ).٢/١٠٥(مهان منبع  -٢
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و راستگوياني كه پيغمبران را تصديق كردند و بر راه آنان (از پيغمبران و راستروان ) عبارتند
يعني ساير (و شايستگان ) يعني آنان كه خود را در راه خدا فدا كردند(و شهيدان ) رفتند

اندازه دوستان   ، و آنان چه)گاني كه درون و بيرونشان به زيور طاعت و عبادت آراسته شدبند
  ! .خوبي هستند

�m�«�ª�©�¨��§�¦�¥�¤�£�¢�¡��~�}�|�{�z: و فرموده

�¬l )23/جن.(  
هر . تبليغ از سوي خدا، و رساندن پيامهاي او است) توانم بكنم تنها كاري كه مي(ليكن 

  .ماند افرماني كند، نصيب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن ميكس از خدا و پيغمبرش ن

قرآن در موارد متعدد اذعان كرده كه هر كس از پيامبر اطاعت كند، اهل سعادت  - الف
اين كه  ديگر را شرط قرار نداده است و نيز به است و در اين رابطه اطاعت كردن از معصومي

وعيد است تصريح نموده، اگر چه چنين فرض  نافرماني كند، از اهل صاز پيامبر كهكسي
  .اطاعت كرده است شود كه او به گمان خود از امام معصومي

تواند  سخنش مي - صبه استثناي پيامبر -نظر دارند كه هر شخصي   اهل علم بر اين اتفاق
از هر چيزي كه خبر داده بايد او را  صقابل قبول يا قابل رد شدن داشته باشد، اما پيامبر

تصديق و تأييد نماييم و از همه دستورات و فرامينش پيروي و اطاعت كنيم و از آنچه كه 
اجماع دارند كه خداوند  باور اهل علم بر اين. نهي و ممانعت بعمل آورده، اجتناب ورزيم

معصوم است و از روي  صمتعال جز با آنچه مشروع است عبادت نشود، چون او پيامبر
است   و الهامي  گويد وحي گويد، بلكه آنچه مي خود، سخن نمي يخواسته و تمايالت شخص

  1.شود كه از جانب خدا بر او وحي مي

سنّت مطهر هم بر اين داللت كرده است، اما آنها به سخنان ائمه خود مراجعه  -ب
كنيم كه در نزد آنها ثابت و معلوم  را نقل مي �كنند، اينك سخناني از حضرت علي نمي

يكي از منابع معتبر  البالغه كه  در نهج. كشد سخنان آن مذهب رابه تيغ انتقاد مياين  و هستند، 
ي آنها را بكلي  شود مطلبي آمده است كاخ عصمت ساخته و پرداخته شيعه محسوب مي

: گويد كند، مي البالغه روايت مي نهج ي همانگونه نويسنده - �سازد، آنجا كه علي ويران مي
رواسي با من قاطي نشويد و در ارتباط نباشيد و فكر نكنيد كه با دورويي و سازش و رود«

بيني نيستم، كسي كه بر او گران   تحمل سخن حق برايم سنگين است، من در پي خود بزرگ

                                           
 .٣/١٧٥السنة  منهاج -١



 سلي مرتضي ع     1066
  

 

آيد كه حق به او گفته شود، يا عدالتي كه به او پيشنهاد شود، عمل كردن به آن دو، برايش 
من خودم ! ، يا مشورتي عادالنه شانه خالي مكنيدگرا تر است، از سخني حق دشوارتر و سنگين

  . 1! پندارم كه مرتكب خطا و اشتباه نشوم، يا از اين لحاظ مطمئن باشم را باالتر از آن نمي
عه يرود، و همچون ش احتمال خطا و اشتباه از او هم مي، كند در اينجا تأكيد مي �علي

ود را به مشورت با مردم اعالم داشت و همانگونه كه نياز خ .كند برد كه خطا نمي گمان نمي
خواهان آن شد كه آن مشورت بجا و عادالنه باشد، چرا كه امت بر سر گمراهي جمع 

شود  بنابراين روشن مي. درمعرض گمراهي قرار دارد -به تنهايي –شود، بلكه هر انساني  نمي
   2.باشند مي» عصمت«هاي افراطي هستند كه مدعي  اين شيعه كه

چه داشته باشند،  الزم است مسلمانان امير و حاكمي«: البالغه آمده است در نهج همچنين
كند و بوسيله او  فاجر، تا مؤمن در سايه قدرت و نفوذ او عمل  و چه آن امير نيكوكار باشد

شود، امنيت برقرار  شود و با دشمن پيكار و مبارزه مي فيء و اموال زكات جمع آوري مي
ايشان عصمت را  بينيد كه همانگونه كه مي 3».شود قوي گرفته مي گردد و حق ضعيف از مي

به آن اشاره نكرده است، بلكه چنين نظر داده كه راهي شرط امير بودن قرار نداده و از هيچ 
ايشان به . الزم است اميري منصوب شود كه منافع و مصالح كشوري و ملي به او منوط گردد

غير از  - ايد استاندار و والي مردم باشد و هر پرچميفقط شخصي معصوم ب: وجه نفرمود هيچ 
هاي شيعه  همانگونه كه كتاب -بر افراشته شود، پرچم جاهليت است  - پرچم معصوم 

 -و عالوه بر اين، ايشان امارت را در دوازده نفر كه در نزد شيعه معصوم هستند  -  گويند مي
اي كه آن را به جاي دوازده احراز كرده  منحصر نكرده است، كه بنا به اعتقاد شيعه هر خليفه

بر سر كار آيد حتّي اگر فاجر و گنه  اند كه حتماً امامي ايشان الزم دانسته بلكه! . كافر است
كار هم باشد و حكومت كردن وي را به رسميت شناخته است، بدين دليل كه وي، جهاد 

عه ياين كجا و ادعاي ش. تكردن در زير سايه و امارت و حكومتي فاجر را جايز دانسته اس
، زيرا در نظر آنها امامت شرعي 4! دانندا؟ كجا كه تا ظهور امام زمان خود جهاد را ممنوع مي

  .در دوازده امام منحصر است

                                           
 .٣٣٥البالغه ص  ج -١
 ).٢/٩٦٤(اصول شيعة االمامية -٢
 .٨٢ص ، البالغه ج -٣
 .٨٢٤ص ، الغيبة واملهدية  فصل -٤
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  اعتراف ائمه به گناه و استغفار كردن از آن -ج
وي عالوه بر اين داليل، ائمه به گناهان خود اعتراف كرده و بخاطر آنها به استغفار ر

خدايا از من درگذر آنچه را : گويد البالغه مي مثالً حضرت علي در دعايش در نهج. اند آورده
از من بدان داناتري و اگر بار ديگر آن را تكرار كردم تو هم مغفرت و عفو گناهم را تكرار 

خدايا ببخشاي . آنچه از اعمال نيكو كه تصميم گرفتم و انجام ندادم، ببخشاي! كن، خدايا
هاي  ه را كه با زبان به تو نزديك شدم ولي قلبم مخالفت كرد، خدايا ببخشاي نگاهآنچ

  .1»هاي زبانم را مورد دل و لغزش ها و تمايالت بي فايده، خواسته سخنان بي، آميز اشارت
بينيد كه وي به گناه اعتراف كرده، و حتي بعد از توبه هم به آن بازگشته است و به  مي

اينها  مورد دل، و مخالفت قلب با زبان، اقرار كرده است، همه مايالت بيفايده، و ت سخنان بي
كشد، زيرا اگر قرار باشد كه  ي عصمت كه شيعه مدعي آن است، خط بطالن مي بر مقوله

بود و  حضرت علي و ائمه معصوم باشند، ديگر استغفار آنها براي گناهانشان امري بيهوده مي
بخاطر گناه  -اند كه آنها به درگاه خداوند متعال  نقل كرده هاي شيعه از همه ائمه شيعه كتاب

  2.زد بودند، گناهي از آنها سر نمي اگر معصوم مي، اند استغفار كرده -و معصيت 
شوند،  رسند، دستپاچه و سرگردان مي بزرگان شيعه وقتي كه به چنين دعاهايي مي

   3.در باب عصمت بكلّي منافات دارند چه با قوانين آنها. دانند چگونه آنها را توجيه كنند نمي
  اختالف و تناقض ديدگاه و اعمال ائمه  -د

ها در ارتباط با  دهند اين است كه آن كتاب هاي شيعه بدست ما مي دليل ديگري كه كتاب
زنند، در حاليكه اعمال  هاي و مسائل با هم اختالف داشته و ساز مخالف مي بعضي از ديدگاه

يكديگر را تأييد كرده، براي يكديگر  متناقض و مختلف نيست، بلكه ي معصوم نه تنها ائمه
ي شيعه عالوه بر اينكه ادعاي عصمت را  اختالف آراء و ديدگاهاي ائمه. دهند گواهي مي

كند، چون شرط امامت نزد شيعه عصمت است، و  كند، اصل امامت را هم باطل مي نقض مي
مستقيماً موجب شده كه بعضي از شيعيان از  ي اختالف كارهاي ائمه به همين خاطر، پديده

اين تناقض و اختالفها آنها را دچار شك و ترديد  گري خارج شوند، چرا كه چهارچوب شيعه
اي از  دسته �بعد از كشته شدن امام حسين: اند و نوبختي گفته  بعنوان مثال ُقمي. كرده است

را قبول كنيم يا كار حسين  �حسندانيم كار امام  ما نمي: يارانش سرگردان شدند و گفتند

                                           
 .١٠٤البالغه ص  ج -١
 ).٢/٩٦٦(، اصول شيعه اماميه -٢
 ).٢/٩٦٦(مهان منبع  -٣
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حسن تسليم معاويه شد و مقاومتي از خود نشان نداد، كامالً بجا و مناسب بود، اما كاري ! را؟
رغم آنكه از قدرت و نفرات چنداني برخوردار نبود، با يزيد به   كه حسين انجام داد، يعني به

زيرا حسين براي مبارزه . وده استمقابله برخاست، كارش نه تنها واجب نبود، بلكه بجا هم نب
كردن با يزيد و طلب صلح و بيعت كردن با او از حسن در دست كشيدن از مبارزه با معاويه 

اگر آنچه كه حسين انجام داد، حقي واجب و كامالً بجا بود كه جنگيد تا ! معذورتر بود
با معاويه در فرزندان و يارانش هم كشته شدند، پس دست كشيدن حسن از نبرد و مبارزه 

حاليكه از تعداد نفرات و لشكر بيشتري برخوردار بود، نادرست و باطل است، به همين خاطر 
  1.ي عوام شدند در مورد امامت آن دو، شك كردند و بازگشتند و وارد مقاله

اما مثال تناقض در اقوال ائمه موضوع وسيع و زياد است، و اين هم يكي ديگر از داليل 
اين  ي شيعه جناب طوسي به و شيخ طايفه. گري بوده است ز شيعيان از شيعهانصراف بعضي ا

هاي آنها ضد و نقيض است، تا جايي كه خبر و روايتي  حقيقت اعتراف كرده كه روايت
وي اين مشكل را يكي . شود مگر اينكه روايتي يا خبري متضاد با آن وجود دارد مشاهده نمي

و يكي از اسباب جدا . شود ه كه بر مذهب شيعي وارد ميبرشمرد ياز بزرگترين طعنه اتهامات
  .باشد هاي اماميه از مذهب شيعه مي شدن بعضي از شيعه

در  -ي شيعي هستند  دو منبع معتبر از منابع چهارگانه -دو كتاب تهذيب و استبصار، كه 
ه طوسي كوشيده ك .دهند هاي فراوان به حقيقت اين تناقض و اختالف گواهي مي طي روايت

بلكه آب را گل آلودتر  و اختالف و تناقض را با حمل بر تقيه معالجه كند، اما موفق نشده
ي شيعه اقداماتي  دانيم طوسي در كار توجيه تناقض گويي ائمه ، عالوه بر اينكه مياست كرده

ولي . گويد اين حديث تقيه است و اين يكي درست و در آن تقيه نشده است كرده و مي
اتفاق همه است اين كه خود طوسي هم معصوم نيست و ضرورتاً در توجيه  چيزي كه مورد

اند بر تقيه حمل كرده  ها اشتباه كرده و رواياتي را كه ربطي به تقيه نداشته بعضي از اين روايت
شود كه  به عبارتي ديگر روشن مي. كنند ان هم در اين توجيه از طوسي تقليد مييشيع البتهو

كنند نه از امام معصوم، شيعان  از امثال طوسي پيروي و تقليد مي شيعه در دينداري خود
رافضي اعتقاد تقيه و بداء را بوجود آوردند تا روي اين اختالفات و تناقضات سرپوش 

، يكي از شيعيان پس از -كه به اذن خدا درباره تقيه و بداء توضيح خواهيم داد  -بگذارند 

                                           
 .٢٦-٢٥فرق شيعه نوخبتی ص ، ٢٥ص ، قمی، مقاالت و فرق -١
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و درك ) بداء و تقيه(ن اين دو مبدأ اعتقادي كشف اسباب و علل ساخته و پرداخته كرد
گري وداع گفت و اذعان داشت كه پيشوايان و ائمه رافضي براي پيروان  حقيقت امر، با شيعه

ساختند  گذاري كردند، تا بتوانند دروغهايي را كه به نام ائمه مي خود اين دو مقوله را پايه
  .دانستن تقيه توجيه كنند ي بداء و جايز مخفي نگه دارند و همه را با نظريه

  اختالف بر سر تعداد أئمه .هـ 
كه مدعي پيروي از او  امام معصومي: كند ي ديگري كه ادعاي عصمت را باطل مي مسئله

هستند، آنها را از اختالف بر سر يكي اصول دين شيعه كه امامت است مصون نكرد و 
د آنها دچار اختالف و كشمكش شده، كه با همديگر بر سر تعداد ائمه و تعيين افرا مبيني مي

كنند و نيز در مورد توقف امامت  يكديگر را طرد كرده، همديگر را لعن و نفرين و تكفير مي
به امام ديگر اتفاق نظر   و انتظار برگشت امام غائب و جابجا شدن، از دنباله روي امامي

  .نداشتند
 - ي بسياري از امور دين  رههاي مختلف و متناقضي است كه دربا اين عالوه بر روايت

بنابراين، آن عصمت خيالي كه براي امام خود ساختند . شود ذكر مي - اصول و فروع آن 
نتوانست مانع اختالف و گمراهي شيعه شود، چون معصوميت آنها هيچ تأثيري بحال آنها 

ها به اعتقاد آن: شود گاهي گفته مي. گوييم امام معصوم وجود نداشته و ندارد مي  .نداشت
هجري، وجود بالفعل و  260كند، زيرا از سال عصمت ائمه، امري است كه امروز اثر نمي

. عملي ائمه به پايان رسيده است، و چيزي جز انتظار آن امام غائب و موعود باقي نمانده است
ولي اين عقيده، در متن زندگي شيعان امروز آثار خود را برجاي گذاشته و اين آثار در 

  :د نمايانگر است از جمله جوانبي چن
عمل كردن آنها به آنچه كه از ائمه اماميه برجاي مانده است، همانگونه كه ساير  - 1

  .كنند مسلمانان به قرآن و سنّت عمل مي
اغراق و غلو آنها در رابطه با قبر و بارگاه آنان، افراط و اغراقي كه آنها در توصيف  - 2

اكنون به افراط و اغراق  دادند و  الوهيت را به آنها مي آورند تا جايي كه صفات ائمه بعمل مي
و آنها . كنند در اطراف آن قبرها طواف مي. در قبرهاي آنان و مزارهاي آنان تبديل شده است

  .خوانند را بجاي خداي متعال مي
مجتهد شيعه مقداري از اين صفات را دارا شده است، چون شيعيان معتقدند كه هر  - 3

رد كند، مثل اين است كه فرمان خدا را رد كرده و اين در مرتبه شريك قرار  كس نظر او را
  . در جاي خود بسيار خطرناك است كه دادن براي خداست
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با آن كه اصالً ربطي به حضرت  1نسبت دادن اين اعتقاد فاسد و دينداري كردن - 4
  . هاي اطهارش ندارد و فرزندان و نوه �علي

  استصريح شرط نص ود وجاز ديدگاه اماميه : سوم
شيعان معتقدند كه امامت همچون نبوت است و جز با ذكر نص از طرف خداوند متعال بر 
زبان پيامبرش نخواهد بود، امامت همچون نبوت لطفي از طرف خداوند متعال است و واجب 

منصوب شده از جانب اهللا تعالي،  و االطاعه واجب ي نيست كه هيچ عصري از عصرها از امام
ز معتقدند كه بشر حق انتخاب و تعيين امام را ندارد، حتّي خود امام هم حق يخالي باشد و ن

آنها دهها روايت در اين باره را بنام ائمه ساخته و  .ندارد نفر بعد از خود را تعيين كند
امر اين  كنيد كه آيا فكر مي«: اند كه گفته  اند، از جمله به امام محمد باقر نسبت داده پرداخته

نه بخدا، جز عهد و ! دهيم؟ ي ماست و آن را بر هر كس كه بخواهيم مي به عهده) تعيين امام(
پيماني از طرف رسول خدا نيست، شخص به شخص نامگذاري شده، تا اينكه به صاحبش 

  2».رسيده است
بر ائمه بعد از خودش نص گذاشته، و آنها را با نامهايشان  صاماميه معتقدند كه پيامبر

  : شوند و نه زياد كه عبارتند از ص نموده است و تعدادشان دوازده نفرند، نه كم ميمشخ
 .)  ه 40ت، (معروف به مرتضي : �طالب بن ابي علي

 .)  ه 50ت، (زكي، : �حسن بن علي
 )  ه 61ت، (سيدالشهداء : �حسين بن علي

 .)  ه 95ت (العابدين  زين: علي بن الحسين
 .)  ه 114ت (باقر : محمد بن علي

 .)  ه 148ت (صادق : جعفر بن محمد
 .)  ه 183ت (كاظم : موسي بن جعفر
  .)  ه 203ت (رضا :  علي بن موسي
  .)  ه 220ت (جواد : محمد بن علي
  .)  ه 254ت (هادي :علي بن محمد

                                           
 ).٩٧٣-٢/٩٦٩(، اصول شيعه اماميه -١
 .٨ص ، فيصل نور، امامت و نص -٢
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 .)  ه 260ت (حسن بن علي عسكري 
 .)  ه 256ت (مهدي : محمد بن حسن

اين  اما پس از او كساني آمدند كهپايان داد،  �يابن سبأ امر امامت و وصيت را در عل
اي از فرزندان علي تعميم دادند، و سلولهاي شيعه آرام و ساكت و  مقوله را در مجموعه

اهل افراد از برخي بعضي از اين ادعاها به وقتي كه كردند، با اين وصف،  پنهاني فعاليت مي
 �آنها اميرالمؤمنين علي انگونه كه جدكردند، هم قاطعانه آن را رد ميشد،  ابالغ مي بيت

را براي اهل بيت درست كردند، تا » ي تقيه عقيده«بافان   خاطر، آن دروغ ، به همين انكار كرد
به آساني بتوانند افكار خود را گسترش دهند و نگران اين نباشند كه پيروانشان از 

  1.أثر شونددادند مت موضعگيريهاي صادق، و پاسخهاي شفّاف كه به مردم مي
بود، » وصيت«ي  ترين اموري كه شيعه اختراع و ابداع كردند طرح قضيه يكي از خطرناك
ي بالفصل  جانشين و خليفه �، وصت كرد بعد از وفات او، عليصكه گويا رسول خدا

اند،  ، حق او را غصب كردهاند دهباشد و كساني كه قبل از او قباي خالفت بر تن پوشي
كسي كه بميرد و امامش را نشناخته باشد، «: آمده است» الكافي«اب آنها همانگونه كه در كت

  .2، و به گمان آنها، علي همان امام و وصي است»بر جاهليت مرده است
كه در بينيم  ميدهيم،  اما وقتي كه تاريخ خلفاي راشدين را مورد بررسي و تحقيق قرار مي

هاي پاياني  نبوده، بلكه در سال» يتوص«اصالً خبري از  �و عمر �دوران خالفت ابوبكر
هاي بحث وصيت  ، زمزمهشاخ خود را نشان دادند فتنه و آشوبوقتي كه ، صخالفت عثمان

آن ادعا را رد كردند و دروغ بودن  بال فاصله اين را شنيدند وقتي صحابه. به گوش مردم رسيد
وام المؤمنين حضرت  صبها علي بن ابي طال آن را بيان كردند، از مشهورترين اين صحابه

  .هستند صعايشه
بصورت يك طرز فكر موجه و  �بينيم اين مقوله در دوران خالفت علي سپس مي

اين وصيت كه شيعه مدعي  .دوش فراخواني ميدعوت و  كه براي آنه شده اي پذيرفت عقيده
 هودي بوده است،يسبأ  شيعه هم ثابت است كه مؤسس آن ابن يآن است، با اعتراف علما

براي رد . اند اين مسأله اذعان كرده به -كه قبالً ذكر كرديم  -همانگونه كه نوبختي و كشي 
هم  �ادعاي آنها كافي است كه به منقوالت صحيح از تعدادي صحابه كه حضرت علي

  : يكي از آنان است، توجه نماييم، البته داليل در اين مورد فراوان است، از جمله

                                           
 ٢/٨٠٠اصول الّشيعة االمامية  -١
 ).٢/١٧/١٦(اصول کافی  -٢
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: به علي وصيت كرده است، عايشه فرمود صشد كه پيامبر عنها ذكر لنزد عايشه - 1
ام تكيه كرده بود،  بودم و بر سينه صزماني كه من شخصاً تكيه گاه پيامبر! چه كسي گفته؟

طشتي را درخواست كرد، سپس ديدم شل و وارفته شد، وفات يافت ولي من احساس نكردم، 
  1.؟)و من نفهميدم( پس چگونه به علي وصيت كرده است

هيچ وصيتي به علي نكرده، بزرگترين  صاينكه رسول خدا تصريح حضرت عايشه به
در آغوش او وفات يافت و اگر  صدليل است بر اينكه وصيتي در كار نبوده، چون پيامبر

  2.فهميد بود، عايشه قبل از همه مردم آن را مي وصيتي در كار مي
از  صماري وفات رسول خداعلي بن ابي طالب در بي: گويد مي �عبداهللا بن عباس - 2

چطور  صحال رسول خدا! خانه آن حضرت بيرون آمد، مردم پرسيدند، اي ابوالحسن
خدا را شكر، خوب شده است، سپس عباس بن عبدالمطلب دستش را گرفت و : است؟ گفت
 صيعني رسول خدا(ي عصا خواهي شد  بخدا سوگند، پس از سه روز بنده: به او گفت

دانم كه رسول  بخدا سوگند، من مي) زير دست ديگران خواهي شد وفات خواهد كرد و تو
هاي بني عبدالمطلب را هنگام  ، چرا كه من چهرهوفات خواهد يافتدر اين بيماري  صخدا

ببر تا از او بپرسيم كه خالفت به چه كسي  صشناسم، ما را نزد رسول خدا مرگ مي
ا هم برسد، بدانيم، كه در اين صورت براي رسد بدانيم، و اگر به غير م اگر به ما مي! رسد؟ مي

بكنيم و  صبخدا سوگند اگر چنين درخواستي را از رسول خدا: علي گفت. ما وصيت نمايد
بخدا . ما را از آن باز دارد، بعد از او، هرگز مردم خالفت را به ما واگذار نخواهند كرد

  3.نخواهم كرد صسوگند كه من چنين در خواستي از رسول خدا
اندازه به اجراي فرمان  تا چه ي گرامي دهد كه صحابه سخن حضرت علي نشان مياين 

كرد و  بود كسي از اجراي آن تخلف نمي اگر وصيتي در كار . اند پايبند بوده صرسول خدا
از ما اميري «: گفتند آزادانه و شجاعانه و صادقانه نظر خود را نمي -در سقيفة سعديه  -انصار 

، بلكه بال فاصله با كسي كه وصيت به او واگذار شده بود بيعت 4»خاب شودو از شما اميري انت
اگر آنجا قبل از آن نص و روايتي وجود . كردند كم بعضي آن را ذكر مي كردند، يا دست مي

                                           
 ).کتاب الوصايا،  ١٤٧(مشاره ، خباری -١
 ).١/١٩٠(هود بذل اهود فی اثبات مشاة الرافضة للي -٢
 ).٤٤٤٧(کتاب املغازی مشاره ،  خباری -٣
 ).٦٨٣(کتاب حدود مشاره ،  خباری -٤
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چگونه از او بپرسيم كه چه كسي خليفه خواهد : گفت  به عباس مي �قيناً علي، يداشت مي
در همان روز وفات  صرده كه خليفه باشم و رسول خدابود در حاليكه براي من وصيت ك

شود كه ادعاي نص بر امامت  يافت، پس وقتي كه چيزي در اين باره مشاهده نشده معلوم مي
ي تصريح كردن به خالفت علي  باره پايه است و هر نص و عبارتي كه در ، باطل و بي�علي

همه داليل نقلي و  ومغايرت دارد  �اند، مردود است، زيرا با اين گفتار واضح علي آورده
سمعي آنها يا ربطي به آن موضوع ندارند و بر مدعا داللت ندارند، يا اينكه روايات جعلي و 

  1.ساختگي هستند
 صپيامبر: گفت! شما را به چيزي خاص نمود؟ صآيا پيامبر: پرسيده شد �از علي - 3

. در اين نيام شمشيرم بوده است ما را به چيزي اختصاص نكرده كه عموم نداده باشد جز آنچه
اي را بيرون آورد كه در آن نوشته   از نيام آن شمشير صحيفه �آنگاه علي: گويد راوي مي
لعنت خدا بر كسي كه براي غير خدا قرباني كند و لعنت كند كسي را كه «: شده بود

عن و نفرين هاي تقسيم زمين را تغيير دهد و لعنت كند كسي را كه پدر و مادرش را ل نشانه
  2».گزار را پناه دهد كند و لعنت كند خدا كسي را كه بدعت مي

ثابت است،  �اين حديث كه در صحيحين و غيره از علي: ابن كثير رحمه اهللا گفته است
به علي وصيت كرد بعد از او خليفه باشد خط بطالن  صگويند پيامبر بر ادعاي رافضه كه مي

 -كنند  كرد آنگونه كه آنها ادعا مي لي وصيت ميبه ع صاگر واقعاً پيامبر .كشد مي
چه در  -آنها نسبت به خدا و پيامبرش زيرا كرد،  را رد نميوصيت از اصحاب آن  كدامهيچ

را به  صاند كه سخن پيامبر تر از آن بوده مطيع - دوران حيات ايشان و چه بعد از وفاتش 
ند و كسي را كه با نص خود مقدم زمين بيندازند و كسي را كه او مقدم نداشته، مقدم نه

و هر كس كه چنين پنداري ! ! حاشا و كالّ كه آنها اينگونه كرده باشند. داشته، به عقب دهند
ي آنها را به فسق و فجور نسبت داده و آنها را  داشته باشد، در واقع همه �ي صحابه درباره

ح او به مخالفت اند و با حكم و نص صري كرده صتوطئه عليه رسول خدا  به متهم
ي اسالم را از گردن خود در آورده و به اجماع  هر كس چنين گمان كند حلقه. اند برخاسته

                                           
 .٢٢٨حتقيق علی ناصر فقيهی ص ، االمامة والرد علی الرافضة -١
 ).١٩٧٨(مشاره ) ٣/١٥١٧(مسلم  -٢
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اين سخن، : امام نووي فرموده است .1ي نامدار و طراز اول اسالم كافر گرديده است ائمه
  2.سازد ي اماميه مبني بر وصيت براي علي، را نقش بر آب مي ادعاي جعلي و ساختگي شيعه

وقتي كه در روز جنگ جمل حضرت علي نمايان شد، : گويد عمرو بن سفيان مي - 4
) كسي را تعيين نكرده است(در مورد خالفت چيزي به ما نگفته  صگفت، اي مردم، پيامبر

تا اينكه به خالفت ابوبكر رأي داديم كه ابوبكر را به مقام خالفت منصوب كنيم، او هم به 
  3.قدم به راه خود ادامه داد، بعد رفت آخر ثابتانجام وظيفه قيام كرد و تا 

به علي بن : رسد، روايت كرده ابوبكر بيهقي با سند خودش كه به شقيق بن سلمه مي - 5
كسي  صپيامبر«: گفت! گماري؟ آيا كسي را به عنوان خليفه بر ما نمي: ابي طالب گفته شد

اما اگر خداوند خير و صالح . من اين كار را بكنم تارا به جانشيني خود منصوب نكرده، 
آنها را بر سر جانشيني بهترينشان جمع خواهد كرد، همانگونه كه  نمردم را بخواهد، بعد از م

اين سخن دليل واضحي است بر  4».بهترينشان جمع كردانتخاب بعد از پيامبرشان آنها را بر 
، آنان كه ي رافضه است ، يك ادعاي خود درآورده�اينكه ادعاي نص بر خالفت علي

و اهل  �است كه علي صهايشان آكنده از حيله و كينه نسبت به اصحاب رسول خدا قلب
تنها بدين علت مدعي محبت و عالقمندي به اهل بيت  .بيت هم بخشي از اصحاب هستند

در پرتو اين نصوص قطعي بوضوح  5.كه بهتر بتوانند عليه اسالم و مسلمين دسيسه كنند هستند
و چيزي كه رافضه بدان تكيه  ه آن وصيت دروغين فاقد پايه و اساس استشود ك يمعلوم م

را وصيت بار اين كسي كه براي اولين است، ي عبداهللا بن سبأ  ، ساخته و پرداختهاست كرده
بندي شدند كه آنها را  هايي وضع گرديد و متوني ترتيبو مدرك بعد از آن، سندو مطرح كرد 

به سوي را و هدفشان اين است كه انگشت اتهام . سبت دادندن صبه دروغ و بهتان به پيامبر
اند و بر اين مخالفت  رفتار كرده صصحابه دراز كنند، و بگويند بر خالف فرمان پيامبر

هدف شيعه از اين كار اين بود كه از اينجا طعن و اشكال خود را بر قرآن و  .اند اجماع داشته

                                           
 ).٥/٢٢١(البداية والنهاية  -١
 ).١٣/١٥١(شرح صحيح مسلم  -٢
 .سندش حسن است: دالئل نبوت گفته است و بيهقی در، ١٨٤ص ، اعتقاد -٣
 . سندش عالی است، ١٨٤ص ، اعتقاد -٤
 ).٢/٦٢٠(عقيده اهل سنت درباره صحابه  -٥
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مسلمانان انتقال يافته است، وارد كنند و آن هاي  حديث كه توسط اصحاب بزرگوار به نسل
  1.را مردود اعالم دارند

ي نص بر امامت  درباره: شيعه گفت يّلابن تيميه رحمه اهللا به هنگام پاسخ دادنش به ح
اند و اهل  اي به آن نكرده هاي معتبر حديث اشاره بايد بگوئيم كه هيچ يك از كتاب �علي

اين  ادر رابطه ب: كه ابومحمد بن حزم گفته است تا جاييحديث بر بطالن آن اجماع دارند، 
آن مجهول ) راوي(كه  تنصِ ادعا شده، نزد هيچ كس روايتي را نيافتيم، مگر يك رواي

  . 2دانيم كجا متولد شده است نميو اش ابوحمزه است،  است و كنيه
تند، پس معلوم شد كه نص وروايتي كه رافضه مدعي آن هس: در جايي ديگر گفته است

 صنشنيده كه پيامبراز آن خبر ندارد و هيچ كس از اهل علم، چه در قديم و چه در جديد، 
اند،  شناسان ضرورتاً به دروغ بودن اين نقل پي برده آن را گفته باشد، به همين خاطر، حديث

  3.از منقوالت ديگر براي آنها مشخص شده است) بسياري(همانگونه كه دروغ بودن 
را  �عليمورد  ي ابن سبأ در شيعيان افراطي و اهل غلو، نظريهآمدن ار بعد از بر سر ك

زنده كردند، سپس به منظور تحريك احساسات مردم و نفوذ به قلب آنها، وصيت به جانشيني 
ي  اين خالفت ازهمه: تعميم دادند و گفتند برا به افراد ديگري از دودمان علي و حسين

ي اين  انند اهداف و مقاصد ضد حكومتي خود را در سايهبتو با اين كار نها غصب شده، تاآ
اولين كسي كه به ترويج اين سخن پرداخت كه خالفت حق منحصر به . نقاب، عملي سازند
وقتي كه  4.كردند »مؤمن طاق«بود كه شيعه او را ملقب به  »طاق شيطان«فرد اهل بيت است 

را دنبال وي فرستاد تا دقيقاً مسأله  زيد بن علي از حقيقت اين شايعه پراكني آگاه شد، كسي
در بين آل : گويي اند كه تو مي به من خبر داده: زيد به او گفت .برايش مشخص شود

آري و پدر تو علي : طاق گفت شيطان! وجود دارد؟اكنون اي  االطاعه  امام واجب صمحمد
رتي كه برايش او در صو! چگونه ممكن است؟: زيد گفت .بن حسين هم يكي از آن ائمه بود

كه مبادا دهانش (كرد سپس تناول مي، كرد را سرد ميآن آوردند ابتدا  غذاي گرم مي
ولي ، گرفت يك لقمه غذا احتياط الزم را در نظر مي  ، آيا به نظر تو او در برابر گرمي)بسوزد

طاق  ؟ شيطان )و اين امانت را كه به او واگذار شده بود رها كرد( بود از دوزخ بي باك

                                           
 .٦٥ص ، عبداحلميد، خالفت علی بن ابی طالب -١
 ).٤/١٦١(، الفصل) ٨/٣٦٢(منهاج  -٢
 ).٧/٥٠(السنة  منهاج -٣
 ). ٢/٨١١(اصول شيعة االمامية -٤
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ولي خودش دوست نداشت كه به تو خبر دهد، كه مبادا آن را قبول ، به او گفتم من: فتگ
  1.نكني و در آن صورت شفاعت شامل حال تو نگردد

هاي رجال آنها روايت شده نشان  ترين و معتبر ترين كتاب اين داستان كه در موثوق
پنهاني شيوع و  دهد كه تئوري طرح وصيت و نص صريح بر امامت اهل بيت، آنچنان مي

مخفي مانده  همزيد بن علي بن حسين  ي همچونانتشار پيدا كرد كه حتي بر امام اهل بيت
ي  اين ايده طاق اولين كسي بوده است كه  الدين خطيب بيان كرده كه شيطان محب. است

مدعي شد كه عصمت به  يگمراه كننده را پديد آورد و امامت و تشريع را منحصر كرد، و
البته شيطان طاق يك همكار ديگري هم داشته كه  2.مخصوص از اهل بيت تعلق داردافرادي 

رسد كه با سعي و كوشش  چنين بنظر مي 3ستابوده  - ه 179متوفاي  - نامش هشام بن حكم 
ي حصر امامت در افرادي معين، در كوفه  اي از پيروان هشام و شيطان طاق عقيده مجموعه

ي حصر ائمه در تعدادي مشّخص، توسط گروهي كه مدعي  شهاندي  البته 4.نفوذ كرده است
طاق، در قرن دوم  همچون هشام بن حكم و شيطان، برقراري پيوند و ارتباط با اهل بيت بودند

د ائمه، با اعدتاين در حالي است كه رويكردها و نظرات شيعيان در ارتباط با  5.ديدوان  ريشه
بدان كه اماميه قايل به انحصار ائمه : گويد مي در مختصر تحفه .هم سازگار و متفق نيست

پنج نفرند، بعضي : اند نظر دارند، بعضي گفته آنها اختالف شمارهستند، اما در مورد تعداد و 
ند و برخي قائل به دوازده نفر هستند و هستهفت نفر و برخي ديگر معتقدند هشت نفر: اند گفته

 6.باشند سيزده نفر مي :اند بعضي ديگر گفته
اند، چه كتابهاي اسماعيليه مانند  سيماي اين تضاد و تناقض را نقل كرده، هاي شيعه كتاب

و هم كتابهاي اماميه مانند آنچه در  نوشته ابوحاتم رازي» الزينه«، يا )ناشئ اكبر( يها نوشته
قضيه امامت در  .، اثر نوبختي)فرق الشيعه(نوشته قمي و ) قرَالف(، اشعري) المقاالت(

ي فرعي نيست كه اختالف در مورد آن عادي باشد، بلكه امامت  يك مسئله  قادات شيعهاعت

                                           
 .١٨٦ص ، رجال کشی -١
 .  ه ١٣٦٧سال ، ٨٦٢مشاره ، ٥جمله فتح ص  -٢
  ).٢/٧٠٣(اصول شيعة االمامية -3
  ).٢/٨٠٥(اصول شيعة االمامية، )١٠٠/٢٥٩(االنوار  حبار -٤
 ).٢/٨٠٦(اصول شيعة االمامية -٥
 .١٩٣خمتصرالتحفة ص  -٦
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و اصل محكم آنست و كسي كه به امامت ايمان ندارد، از ديدگاه آنها دين  هاساس دين شيع
اصالً گاهي پيروان يك  .اند ندارد، به همين خاطر بعضي از آنها برخي ديگر را كافر دانسته

ي حصر امامت در  ي اماميه نظريه سپس شيعه. 1كردند لعن و نفرين مي، فريكامام همديگر را ت
و ابوبكر و عمر  صدر دوران پيامبر) اينكه ي جالب توجه نكته(كردند،  امام را تثبيت  دوازده

هاشم در مورد امامت چيزي نگفت، بلكه بعد از وفات  كسي از افراد بني � و عثمان و علي
  2.شناخته و مرسوم شد امام  وازدهحسن عسكري، اعتقاد به د

اساس است و  پايه و بي اي بي حصر ائمه در عددي معين و از پيش تعيين شده، عقيده
هاي معتبر شيعه و  باشند، در كتاب هايش از آن بري مي حضرت علي و فرزندان و نوه

زيرا ! وئيدكاري به من نداشته باشيد، و غير مرا بج: البالغه از علي روايت شده كه گفت نهج
هاي مختلفي است و  ها و رنگ ام كه داراي صورت استقبال كردهچيزي در اينصورت از 

ياراي صبر و پذيرش آن را . (مانند ها بر سر آن ثابت نمي پذيرند و عقل ها آن را نمي قلب
فرا گرفته است و آن راه مستقيم و صحيح ديگر ناشناخته مانده ) غليظي(ها را مه  اُفق) ندارند
هاي خودم با شما رفتار  بدانيد كه اگر من به درخواست شما تن دهم، طبق دانسته .است

اگر دست از سر من  .ها توجهي نخواهم كرد ها و سرزنش خواهم كرد و به قيل و قال
ايد،  برداريد، من هم مانند شما هستم و بسا كه در برابر كسي كه او را متولي امر خود ساخته

اگر من وزير و معاون شما باشم براي شما بهتر است از آنكه  .تر باشم يعاز شما شنواتر و مط
  3.امير و استاندار باشم

اگر امامت علي از طرف خداوند متعال امري بيان شده بود، تحت هيچ شرايطي براي 
اگر من «: ا بگويدي» كاري به من نداشته باشيد و غير مرا بجوئيد«: جايز نبود كه بگويد �علي

توانند آن  چگونه مي» .ا باشم، براي شما بهتر است از آنكه امير و استاندار باشموزير شم
وصيت يا فرمان را زير پا بگذارد در حاليكه مردم خواهانند او را به خليفه و امام منصوب 

تر دارد،  تر و روشن البالغه سخني بس صريح او در نهج .4.اند تا با او بيعت كنند كنند و آمده
عمر و عثمان بيعت كردند، بر اساس آنچه كه با ، آن جماعتي كه با ابوبكر: گويد ميآنجا كه 

لذا كسي كه حاضر و شاهد است حق انتخاب و . اند آنها بيعت كردند با من هم بيعت كرده

                                           
 ).٢/١١(السنة  منهاج -١
 ).٢/٨٠٨(اصول شيعة االمامية -٢
 .٢٣٦ص ، ٩٢اره البالغه خطبه مش ج -٣
 .١٦١ص ، مثّ أبصرت احلقيقة -٤
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اين بيعت را رد كند و  گزينش ندارد، و كسي كه در اينجا نيست و غائب است، حق ندارد كه
و انصار اختصاص دارد، اگر آنها بر سر منصوب كردن كسي به توافق شورا فقط به مهاجرين 

رسيدند و او را امام ناميدند، اين موجب رضايت خداوند متعال است و چنانچه كسي با تهمت 
زدن، يا بدعت كردن از فرمان آنها خارج شد، وي را به آنچه كه از آن خارج شده باز 

اطر آنكه راه غير مؤمنين را در پيش گرفته و خدا آن گردانند، اگر بازهم امتناع كرد به خ مي
  1.شتچيز را در پي او قرار داده، اما او آن را نپذيرفته، او را خواهند ُك

  كند كه ادعاي نص بر عصمت را باطل مي �حقايق قابل توجه در كالم علي  *

  : اميرالمؤمنين با اين بيانات به حقايق قابل توجهي اشاره نموده است زيرا
و  ، شوري را به مهاجرين و انصار اختصاص دادهصدر ميان اصحاب رسول خدا -الف

  . گشايي را به دست آنها سپرده است گره
شخصي توافق حاصل كنند، اين امر موجب انتخاب اگر مهاجرين و انصار بر  -ب

  . دهد كه خداوند با اين انتخاب آنها موافق است خشنودي خداوند متعال است و نشان مي
د، بدون آنها و بدون انتخاب آنها امامت ندر زماني كه مهاجرين و انصار حضور دار -ج

  ...شود منعقد نمي
شود، جز  ، و از حكمشان خارج دكن را رد  شتواند سخنان مهاجرين و انصار كسي نمي -د
  .كند پيروي ميمؤمنان ياغي كه از غير راه  انسان

 ي از يك سو مسأله! ؟2ادعاي شيعه كجاكجا و  �اكنون اين تصريحات وبيانات علي
ي حصر ائمه  شود و از سوي ديگر، ادعاي قضيه نص مزبور با هيچ شكلي و صورتي ثابت نمي

به تعدادي مشخص توسط كتاب و سنّت مردود است، همانگونه كه عقل سالم و منطق 
م بايد بدون پذيرد، آيا بعد از پايان يافتن آن عدد مشخص شده، امت اسال درست آن را نمي
بودند   ، حال آنكه آن تعداد ائمه كه اماميه تعيين كرده! شوند؟ و رها  بمانندامام و رهبر باقي 

  .دو قرن و نيم ظاهر شدند و يكي پس از ديگري زندگي را بدرود گفتند

                                           
 .٥٢٦ص ، ٦ای به معاويه مشاره  نامه، البالغه ج -١
 .١٦١ص ، مثّ أبصرت احلقيقة -٢
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شيعه براي خالصي از اين چالش بزرگ كه بر اثر منحصر كردن امامت در دوازده نفر 
حد و مرز آن  ي البته درباره. اند ي نيابت مجتهد از امام متوسل شده به مسألهبوجود آمده بود، 

  1.نيابت و جانشيني با هم به اختالف و كشمكش پرداختند
و باالخره در اين عصر، شيعه مجبور شدند كه براي هميشه از اين اصل كه زيربناي دين 

است حكومت از طريق اند كه بايستي ري اماميه است خارج شوند، لذا، تصويب كرده
ي حصر عدد، به حصر نوع انتقال يافته و رياست  انتخابات تعيين شود، اما آنها از مسأله

 .2اند حكومت را به فقيه شيعه منحصر كرده

  ن تعداد ائمهيياستدالل شيعه به كتابهاي اهل سّنت در تع -1
اي  سپس كلمهمد، آكند كه دوازده امير و رهبر خواهند  جابربن سلمه روايت مي - الف

  .3 ».همگي آنها از قريش خواهند بود«: فرمود: گفت كه من آن را نشنيدم، پدرم گفت

اسالم «: از پيامبر شنيدم كه فرمود: گفتدر صحيح مسلم از جابر نقل است كه  -ب
اي گفت كه من  سپس كلمه، »همچنان قدرتمند و با عزت باقي خواهد ماند تا دوازده خليفه

همگي آنها از «: هفرمودكه  آن كلمه سؤال كردم؟ پاسخ داددر مورد از پدرم . دمآن را نفهمي
اين دين همواره عزيز و با قدرت خواهد بود تا «: و در لفظ ديگر روايت» قريش خواهند بود

شوند،  تا زماني كه دوازده نفر متولي امور مسلمانان مي«: در لفظي ديگر 4.»دوازده خليفه
اين دين همچنان پابرجا و استوار «: داود آمده است در سنن ابي 5».رفتامورشان جلو خواهد 

 6.اتفاق امت من هستند ه موردهمو خواهد بود تا زماني كه دوازده خليفه بر شما امارت كنند 
 نيا و كرده تيروا مزبور ي وهيش به را ثيحد آن جابر د، ازيسع بن اسود قيطر از ابوداود
: گفتند آمدند، و او نزد شيبازگشت، قر منزلش به او كه يوقت :است كرده اضافه را مطلب

  7».آمد خواهد ديپد مرج و هرج و نظمي يب: فرمود شد؟ خواهد چه بعداً

                                           
 ).٢/٨١٤(اصول شيعه ، ٦٨ص ، مخينی، حکومت اسالمی -١
 ).٢/٨١٤(اصول شيعه ، ٢٤٨مخينی ، حکومت اسالمی -٢
 ).٢/١٤٥٣(باب مردم ، کتاب امارت،  مسلم -٣
 ).٢/١٤٥٣(مهان منبع  -٤
 ).٢/١٤٥٢(مهان منبع  -٥
 ).٤/٤٧١(کتاب املهدی ،  داود سنن ابی -٦
 ).١٣/٢١١(فتح الباری ) ٤/٤٧٢(داود  سنن ابی -٧
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 نكهيا بخاطر كنند، نه يم احتجاج سنّت اهل هيعل آن با و شده متوسل تيروا اين به هيامام
 و دهند شكست را آنها نكهيا ظورمن به بلكه 1دارند،  مانيا سنّت اهل ثيحد يها كتاب به

  .شوند ميتسل
 دوازده آنخالفت  كه ميابي يم فوق، در اتيروا عبارت در طرفانه يب و يموضوع نگرش با

 خواهد برخوردار شوكت و قدرت از آنها دوران در اسالم«: كه شده فيتوصبدينصورت  نفر
 مردم امور آنها دوران در وراههم و كنند يم حاصل نظر  اتفاق آنها انتخاب سر بر مردم و بود

 عهيش كه يكسان از كدام چيه بر اوصاف نيا .»رفت خواهد شيپ و بود خواهد افتهي سامان
 حضرت و يعل حضرت فقط آنها انيم از رايز، ابدي ينم انطباق هستند آنها امامت يمدع

 برعكس درست و. گرفتند دست را خالفت زمام - يكوتاه مدت به آنهم - حسن
 چيه دوران در نيمسلم امور -  عهيش اعتراف به يحت - ان، يعيش ييسرا اوهي و يشياند اليخ

 به رو همواره عكس بر است، بلكه نبوده بسامان و راه روبه انيعيش امام دوازده آن از كدام
 در ائمه و 2اند رانده حكومت آنها بر كافران يگاه يحّت ظالمان، و و... است نهاده يتباه

  3.شدند يم متوسل هيتق به خود ينيد ناتشئو با ارتباط
 - هم عهيش اعتراف به -كه بر مسند خالفت تكيه زده بود،  �دوران اميرالمؤمنين علي

ن مسأله تصريح اي است بهبزرگان شيعه كه از دوران تقيه بوده است همانگونه كه شيخ مفيد 
از احكام اسالم حكم علي نتوانست قرآن را آشكار كند و به تعدادي : گويد و مي 4كرده
 �كه گويا علي 5 است و نيز جزائري كه او هم از بزرگان شيعه بود تصريح كرده! كند

سازش و مدارا كند و با آنها كنار  صامجبور شده به حساب دين با اصحاب رسول خد
  6.بيايد، همانگونه كه شيخ مرتضي مطهري اقرار كرده است

طرف و پندارهاي اينان در  ها ر دارد و ادعااي قرا هدريك طرف موضوع حديث فوق در 
كند، بلكه قدرت و  حديث ائمه را در عدد مذكور حصر نميآن ، گذشته از اين، است ديگر

                                           
 ).٢/٨١٥(اصول شيعة االمامية -١
 .منتقی) ٤/٢١٠(السنة  منهاج -٢
 ).٢/٨١٦(اصول شيعة االمامية -٣
 .مهان منبع -٤
 ).٢/٨١٦(ةاصول شيعة االمامي -٥
 .مهان منبع -٦
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اميه، دوران  كند و عصر خلفاي راشدين و عصر بني شوكت اسالم را در زمان آنان بيان مي
  .1عزت و سرفرازي و اقتدار مسلمانان بود

تر از  اميه ظاهرتر و پردامنه دار اسالم و قوانين آن در زمان بني«: گويد مي تيميه بنابر اين ابن
اين «: فرمايد كندكه مي اين حديث استشهاد مي سپس به» زمان حكماي بعد از آنان بوده است

دين در زمان دوازده خليفه همواره غالب و چيره خواهد بود كه همه آن خلفاء از قريش 
عثمان ، عمر، واقعيت حال هم آنگونه بوده است، ابتداء ابوبكر«: فتتيميه گ ، سپس ابن»هستند

و اسالم  و علي خليفه بودند، سپس كساني به خالفت رسيدند كه مردم آنها را انتخاب كردند
معاويه و پسرش يزيد، سپس زمان قدرت و شوكت بود، يعني ، آنها داراي عزتزمان در 

  .كي از آنها بوديالعزيز عبدالملك و چهار فرزندش كه عمر بن عبد
بعد از آن قدرت اسالم رو به كاهش رفت تا به امروز رسيد و ابن تيميه به شرح آن ادامه 

  .2دهد مي
، گفته 3»ي آنها قريشي هستند همه«: گويد قسمت از حديث كه ميآن سپس در ارتباط با 

چون اگر به  است معني آن اين است كه خالفت فقط به علي و فرزندانش اختصاص ندارند،
 صبيني كه پيامبر كرد، مگر نمي يافت مشخصه و امتياز آنها را ذكر مي آنها اختصاص مي

بودن، يا از  هاشمي ، اگر بخاطر»همه آنها از فرزندان اسماعيل و از عرب هستند«: نفرمود
به طور  صپس وقتي كه پيامبر. شدند خاندان علي بودن ممتاز بودند، بدان عنوان ذكر مي

شود كه آنها قريشي هستند و در ميان  ذكر فرمود كه آنها از قريش هستند، معلوم مي مطلق
، عدي بنو، اند، مثل بنوتميم يك قبيله اختصاص ندارند، بلكه از مجموع آنان قريش به

، بنابراين از ميان 4اند هاشم، كه خلفاي راشدين هم از اين قبايل بوده عبدشمس و بنو بنو
جز عدد دوازده  يخواهند براي مدعاي خود بدان استدالل كنند چيز كه شيعه مي ياوصاف

  5.كند باقي نمانده است، ولي آن عدد هم بر هيچ چيز داللت نمي
  
  

                                           
 .مهان منبع سابق -١
 .٢/١٤٥٣، مسلم -٢
 ).٤/٢٠٦(السنة  منهاج -٣
 ).٤/٢١١(السنة  منهاج -٤
 ).٢/٨١٨(اصول شيعة االمامية -٥
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  �وصيت به خالفت علياست بر نص  ،كنند كه ادعا مياز قرآن آياتي  -2
اي  نص پشتوانهي امامت به  اند براي تأييد و نهادينه كردن عقيده ي رافضه چون نتوانسته شيعه

كه به مدح و ستايش  دنا هياتي از كتاب خداوند متوسل شدآ  ، بهدست يابنداز جانب شرع 
را به حضرت  اوصاف آنسپس پردازند،  وپرهيزگار مي  بندگان صالح خداوند و اولياي متقي

از سوي ديگر جهت . اند علي اختصاص داده و آنها را طبق اعتقاد فاسد خود تأويل كرده
تا از اين راه بتوانند مسلمانان  دان ث زيادي را ساخته و پرداختهييد اين بدعت زشت، احادتأي

اندكي دارند، فريب دهند، ولي پر  جاهل و ساده لوح و كساني را كه در اين زمينه اطالعات
عالوه بر اين، . آوردهاي آنان در اين باره، باطل است واضح است كه همه مقوالت و ره 

  : ا از دو نكته خارج نيستاستدالل آنه
ي  آيه(اند دليلي است عليه مدعاي آنها، مانند  يا آنچه كه بدان استدالل كرده -الف

  . و حديث غدير ُخم و غيره) پرچم(، و حديث رايت )تطهير، و آيه مباهله
يا احاديثي جعلي و ساختگي هستند، كه حديث جعلي بعنوان مدرك و حجت  -ب

هاي منتسب به  اهل علم مشهور است كه در ميان گروهنزد روي،  نيپذيرفته نيست و از ا
نظر اهل علماي نقل و روايت و  و در ابن تيميه اتفاق. ن فرقه رافضه استياسالم، دروغگوتر

اند و از روزگاران قديم،  اسناد را بر اين نكته نقل كرده كه آنها دروغگوترين فرقه
است، به همين خاطر، ائمه و پيشوايان اسالم  دروغگويي در تار و پود آنها ريشه دوانده

اين شما، و اين هم بعضي  1.دانستند كه مشخصه و عالمت تشخيص آنها دروغ گفتن است مي
  :از استدالالت قرآني آنها

  ي واليت آيه *

¶�¸��m�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹: خداوند متعال فرموده است

�Ä�Ã�Â�Ál )55/مائده(  
ي ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به تنها خدا و پيغمبر او و مؤمنان

  . كنند آورند و زكات مال به در مي جاي مي

                                           
 ).١/٥٩(السنة  منهاج -١
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اند كه به گمانشان بر امامت حضرت علي  آنها در تفسير اين آيه، موردي را ذكر كرده
اما در ارتباط با وجود نص امامت : آخوند بزرگ شيعه طوسي گفته است. كند داللت مي

   1.ترين دليل است اين آيه قوي رآن، بايد بگوييم كهاز ق �علي
 رضي اهللا عنه علي ترين داليل است بر صحت امامت  اين آيه از واضح: گويد طبرسي مي

بر ترين داليل در اين زمينه  اين آيه را از جمله قوي  است و تقريباً اساتيد شيعه 2بعد از پيامبر
م استدالل بر امامت علي، آن را قبل از همه داليل ، زيرا در تأليفات خود، در مقااند شمرده

  3.كنند ديگر ذكر مي
دهند و بدان  اين آيه را به هدف مورد نظرشان ربط مي  اما در مورد اينكه آنها چگونه

كنند كه مفسران و محدثان از عام و خاص، بر  آنها ادعا ميكه  كنند، بايد گفت استدالل مي
نازل شده، چرا كه انگشترش را در حال  �اين آيه، در مورد علي نظر دارند كه اين نكته اتفاق

نماز، بعنوان صدقه به آن مسكين داد در حاليكه تعدادي از صحابه در آنجا حضور داشتند و 
به اتفاق » انَّما«ي  و كلمه 4ي حديث نقل شده است  ششگانه  اين رويداد در صحاح

ي سزاوارتر براي تصرف است كه با امام و به معنا» ولي«شناسان براي حصر است و  لغت
كنند كه در مورد سبب  بينيد آنها به روايتي استدالل مي همانگونه كه مي. 5خليفه مرادف است

كنند، چون در متن آيه چيزي نيست كه آنها را به مرادشان برساند،  نزول اين آيه مطرح مي
  . ن است نه به قرآني خودشا بنابراين استدالل آنها به روايت جعلي و ساخته

صحيح و ثابت است يا نه و آيا اين نوع در مورد سبب نزول آيه پس آيا اين روايت 
 .هاي زير جواب خواهيم داد اين سؤاالت را به صورت استدالل درست است يا نه؟ همه

  قرآن بر تعيين أئمه ازنقد ادعاي استدالل 
اين آيه  روايت را قبول دارد كه اهل سنّت اين: گويند كه ميادعا  در مورد اين -الف

رود،  هاي آنان به شمار مي پراكني نازل شده، از بزرگترين دروغ �ي حضرت علي درباره
اين آيه بطور  ن اجماع دارند كهيبلكه علماي متخصص در علم نقل و روايت و سند بر ا

. ده استنازل نشده است و علي در حال نماز انگشترش را صدقه ندا �ي علي خاص درباره
                                           

 ).٢/٨٢٢(به نقل از اصول مذهب شيعة االمامية) ٢/١٠(تلخيص الشافی  -١
 ).٢/٨٢٢(از اصول شيعة االماميةبه نقل ) ٢/١٢٨(البيان  جممع -٢
 ).٢/٨٢٣(اصول مذهب شيعه ) ١/٨١/٨٢(عشری  عقايد شيعه اثنی -٣
 ).٢/٨٢٣(اصول مذهب شيعه  -٤
 ).٢/٨٢٣(به نقل از مرجع سابق ) ١/٨١/٨٢(عشری  عقايد اماميه اثنی -٥
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گويند اين  اينكه مي. 1اين روايت جعلي و ساختگي است حديث شناسان هم بر اين باورند كه
را در كتابهاي حديث اهل ياست، زاء فترا ، باز هم دروغ و2نقل شده ) سته صحاح (روايت در 

نقل ها و اقوالي را در اين زمينه  البته ابن كثير روايت. ت اصالً چنين روايتي وجود نداردسّن
ي او نازل شده  وقتي كه حضرت علي انگشترش را صدقه داد، دربارهدر اين آيه   كرده كه
البته به علت ضعف سند و مجهول بودن رجال : گويد در توضيح آن ميدر پايان است و 

  .3سندهاي آنها هيچ كدام از آنها صحيح و قابل قبول نيستند
و داستان آن گدا و  �ي علي ن آيه دربارهاي  فقط ثعلبي گفته: گويد عبدالعزيز دهلوي مي

 اندازه ت بهمحدثان اهل سّنولي ، 4بخشيدن آن انگشتر به او در حالت ركوع، نازل شده است
، چرا 5اند لقب داده) ليحاطب الّل(هاي ثعلبي اعتماد ندارند، و او را  يك تار مو هم به روايت 

ش از كلبي و ابوصالح است، كه هاي كه او تر را از خشك جدا نساخته و بيشتر روايت
  .6در مورد تفسير نزد آنها هستندروايات ترين  ترين و ضعيف اهميت بي

همانگونه كه ابن جرير در  -ي مزبور  روايت درست و صحيح در مورد سبب نزول آيه
وقتي بنو قينقاع به : اين است كه -سندش چنين استخراج كرده است با تفسير آن آيه 

ي بن صامت رفتند و از او خواستند كه با آنها همراه  ردند، پيش عبادهخيانت ك صپيامبر
ي آنها نهاد و واليت خداوند متعال و  شود، اما وي آنها را ترك كرد و دست رد به سينه

  : آنگاه خدا اين آيه را نازل كرد. پيامبرش را برگزيد

                                           
 ).٤/٤(السنة  منهاج -١
 ).٢/٨٢٤(اصول مذهب شيعه  -٢
 ).٢/٧٦/١٧٧(تفسري ابن کثري  -٣
  ١٤٢-١٤١خمتصر حتفة اثنی عشريه ص -٤
شود کـه   اين در مورد کسی گفته می. کند يعنی کسی که در سياهی شب هيزم مجع می، اين يک تشبيه ادبی است -٥

 »مرتجم«. دهد ای اجنام می کار بيهوده
سـباب نــزول و نگـاه کـن بــه ا، ٤٧٣ص ، عقيـده اهـل بيــت بـني افـراط و تفــريط، ١٤٢-١٤١ص ، مهـان منبـع قبلــی -٦

مانـد کـه ابـن اسـحاق  و آن خـربی بـاقی می، )١/٢٨٢(يهود در سـّنت مطهـره ، ١٦٣ص ، حتقيق اميان شعبان، واحدی
و نگــاه کــن بــه خمتصــر تفســري قــرآن عظــيم کــه بــه . يابــد هــا و شــواهد تقويــت می بــا ســند مرســل روايــت کــرده کــه بــا پيگری

گويند  امحد شاکر در باره کسانی که می) ١/٧٠١(د حممد شاکر امح، التفاسري از حافظ بن کثري نامگذاری شده عمدة
 .»کنند های شيعه است که با تأويل قرآن بازی می پراکنی اين خبشی از دروغ«: گويد می، درباره علی نازل شده
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�m�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶l� �
  )55/ مائده ( ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و دوست شمايند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به   

عني آنها در همه شئونات خود، در برابر خداوند ي . پردازند آورند و زكات مال را مي جاي مي
 :رمودآورند، لذا خداوند متعال در اول آن آيات ف متعال سر تسليم فرود مي

�m�R�Q�P�O� NM�L�K�JI�H�G�F�E�D�C�B�A

�[�Z��Y�X�W�V�U�TSl ) 51/ مائده(  
و به طريق اولي آنان را به سرپرستي (يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد ! اي مؤمنان

هركس ). و در دشمني با شما يكسان و برابرند(ايشان برخي دوست برخي ديگرند ). نپذيريد
بيگمان او از زمره ايشان بشمار ) و آنان را به سرپرستي بپذيرد(وستي ورزد از شما با ايشان د

  .كند هدايت نمي) به سوي ايمان(و شك نيست كه خداوند افراد ستمگر را . است
قينقاع بود و وقتي كه  زيرا او طرفدار بني) را به دوستي نگيريد، (عني عبداهللا ابن سلول ي

ف و خصومت ايجاد شد، او در كنار آنها ايستاد و از آنها قينقاع اختال و بني صميان پيامبر
از  �رفت تا براي آنها ميانجيگري كند، اما عباده بن صامت صپشتيباني كرد و پيش پيامبر 

را نازل كرد، )51/ مائده(ي  آنها تبرّا كرد و دست رد به سينه آنها نهاد، لذا خداوند متعال آيه
كه منظورش عباده بن صامت و پيروانش  -مؤمنان سپس خداوند متعال به بيان صفت 

�:باشد، پرداخت و فرمود مي m¼�»�º�¹�¸�¶�l�)تنها خدا و ) 55/ مائده
پيغمبر او، و مؤمناني امثال عباده و غيره ياور و دوست شما هستند ؛ بنابراين آن آيه در ارتباط 

  1.با عباده بن صامت نازل شده است
گزيني و  گزيني با مؤمنان، داده و از دوست ستيي فوق دستور به دو آيات كريمه

پس از شناخت سبب نزول واقعي آن  -اين معني همچنين . اند پيماني با كافران نهي كرده هم

                                           
 وابـــن جريـــر در. آن را عبـــادة بـــن وليـــد روايـــت کـــرده اســـت) ٢/٤٩(قينقـــاع  در رابطـــه بـــا بنی، در ســـريه، ابـــن هشـــام -١

آن را روايــت کــرده ) ٥١/مائــده(��I�H�G�F�E�D�C�BJتفســريش در تأويــل ايــن قــول خداونــد تعــالی
و ابـن اسـحاق بـه . موثق و قابل اعتماد هستند -از طريق ابن جرير  -و رجال سندش ) ٦/١٧٨(تفسري طربی . است

بزرگـوار اسـت از پـدر و  چـه عبـادة بـن وليـد يـک تـابعی، امامرسـل اسـت، حديث بودن آن از پـدرش تصـريح کـرده اسـت
 ).٥/١١١٤(ذيب . جدش و غري آا روايت کرده است و او ثقه است
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ي كريمه، اين فرمودة  شود، زيرا قبل از اين آيه بوضوح از سياق و روند خود آيات فهم مي -
 :خداوند متعال آمده است

m��L�K�JI�H�G�F�E�D�C�B�U�TS�R�Q�P�O�NM

�[�Z��Y�X�W�Vl ) 51/ مائده.(  
اين آيه، با صراحت هر چه تمام تر از مواالت يهود و مسيحيان بوسيله محبت و عالقه و 

منع كرده است و به اتفاق همه واليت در اينجا به معناي امارت و ... رساني نوع دوستي و ياري
اين آيه كساني را به ترتيب ذكر نموده  امامت نيست و اصالً اين معني وارد نشده است، پس

بنابراين . و مؤمنان صكه محبت و مواالت آنها واجب است، يعني اهللا تعالي و رسول خدا
اري و نصرت در قسمت اول آيه از آن نهي يواضح است آن مواالت كه بمعني محبت و 

به مؤمنان اين موالت همان مواالتي است كه در قسمت دوم  شده است و به حكم مقابله
  .دستور داده شده است

: گويد مرحوم رازي مي. 1اين مسأله در لغت عرب آشكار و روشن است همانگونه كه
وقتي كه در آيات قبلي از موالت و دوستي و پشتيباني كافران نهي فرمود، در اين آيه به «

وم ابن مرح. 2»محبت و دوستي و پشتيباني كساني فرمان داده كه مواالت آنها واجب است
باشد،  بخش مي معلوم و يقين -خلف از سلف  -چيزي كه براي مفسران : تيميه فرموده است

ي نهي از عالقه و صميمت و دوستي و پشتيباني و مواالت با كفّار  اين آيه درباره  كه است اين
  3.و فرمان دادن به مواالت و دوستي و پشتيباني با مؤمنان، نازل شده است

دهد،  جهت انساني را مورد تعريف و تمجيد قرار نمي خود و بي ل بيخداوند متعا -ب
باشد، يعني كار واجب يا  أمگر اينكه كاري انجام داده باشد كه مورد پسند خداوند

مستحب باشد و به اتفاق علماي اسالم، صدقه دادن در اثناي نماز مستحب و سنّت نيست، اگر 
كرد و  اد و بر انجام آن مسلمانان را تشويق ميد آن را انجام مي صبود، پيامبر مستحب مي

كند، و  داد، گذشته از اين، نماز خواندن انسان را به خود مشغول مي پيوسته آن را انجام مي
تواند  ، و ميهم ممكن استكننده بعد از سالم دادن نماز  فرصت بخشش به درخواست

                                           
 ).٢/٨٢٦(اصول مذهب شيعه  -١
 ).١٢/٢٥(تفسري فخر رازی  -٢
 ).٤/٥(السنة  منهاج -٣
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اهل علم بر اين است كه مشغول بلكه نظر تعدادي از . اش را بعد از نماز به او بدهد صدقه
  1.شود موجب باطل شدن نماز مي) در نماز(شدن به دادن و عطا كردن به سائل 

كرد، چگونه گفته  اگر اين مسأله در نماز مشروع بود، به ركوع اختصاص پيدا نمي -ج
: شود ؟، اگر گفته مي»دهند نيستند جز كساني كه در حالت ركوع صدقه مي ولي«: شود مي

اوصافي : شود يدر جواب گفته م، ت خداوند بر اين بوده كه با اين حالت علي را بستايدخواس
شود، فراوان و آشكار بودند، پس چگونه ستايش او با امور مهم  با آنها شناخته مي �كه علي

شود كه باور كردن آن  شود و در تعريف و ستايش او به چيزي اكتفاء مي و معروف رها مي
جمهور امت اسالمي، ! مگر براي كسي كه آن را شنيده و باور كرده باشد؟بسيار مشكل است 

  2.هاي معتبر مسلمانان وجود ندارد اين خبر را نشنيده و در هيچ يك از كتاب
انگشتر خود را بعنوان زكات در حالت ركوع  �شود علي در مورد اينكه گفته مي -د

كنيد،  وضعيت نازل شد كه ادعا ميي مورد نظر در خالف آن  آيه: گوييم بخشيده است، مي
از جمله كساني نبوده كه زكات بر او واجب شده باشد، زيرا  صزيرا علي در دوران پيامبر

شود كه از ملكيت نصاب يك سال  دست بوده و زكات نقره وقتي واجب مي او فقير و تهي
  3.ي آنان نبوده است گذشته باشد، و علي از زمره

اينكه  دهنده خود براي پرداخت اقدام كند، نه  كه زكات اصل در زكات اين است - هـ
اينكه : كداميك از اين دو كار بهتر است. گيرنده به سراغش بيايد منتظر شود تا اينكه زكات

در خانه بنشينيد و زكات خود را نگه داريد و منتظر باشيد تا مردم بيايند و درخواست زكات 
شكي در اين ! ي پرداخت زكات خود اقدام كنيد؟و صدقه كنند، يا اينكه سريعاً خود برا

  4.تر است نيست كه روش اول برتر و درست
در آيه امارت و فرمانروايي است، با كل آيه ) ولي(گويند مراد از  و در مورد اينكه مي -و

 :فرمايد آيد كه مي هماهنگ و جور در نمي

�m¼�»�º�¹�¸�¶�l�)55/ مائده.(  
شود كه متولي  ي توصيف نمييي امور بندگان و فرمانروازيرا خداوند متعال به متوّل

شود او خالق، رازق، پروردگار و فرمانرواي  باشد، بلكه گفته مي بندگان و امير آنها مي
                                           

 ).٤/٥) (١/٢٠٨(السنة  منهاج -١
 ).٢/٨٢٥(اصول مذهب شيعه ) ٤/٥(منهاج السنة  -٢
 ).٢/٨٢٥(اصول مذهب شيعه  -٣
 .١٩٣حقبة من التاريخ ص  -٤
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خداوند متعال اميرالمؤمنين است، : شود گفته نمي. اوستآنِ آنهاست، و آفرينش و فرمان از 
  1.شود المؤمنين گفته ميچون علي و ديگران اميرمهمانگونه كه به كسي ه

ستيزي، بايد بگوئيم كه خداوند متعال بندگان مؤمنش  اما واليت بمعناي مخالف عداوت
دارند، از آنها خشنود  دارد و آنها هم او را دوست مي كند، آنها را دوست مي را سرپرستي مي

دشمني و اذيت  يكي از اولياي او را مورد شوند و كسي كه شود و آنها هم از او خشنود مي مي
  2.كند و آزار قرار دهد، خداوند متعال علناً با او مبارزه مي

: و معناي اين قسمت از آيه! پس آيا اين واليت مطلب مورد نظر در اين آيه است؟
mÃ�Â�l�  اين است كه آنها در برابر پروردگارشان فروتن بوده و به فرمانش گردن
باشد، يعني نماز و زكات را  ضوع و فروتني مينهند، كه ركوع در اصل لغت به معناي خ مي

در حال ركوع كه همان خشوع و فروتني و شكسته نفسي در برابر خداوند است اقامه كرده و 
ي حضرت  خداوند متعال است كه درباره ي هاين فرمود  شبيهمورد ، اين 3پردازند  مي

  : فرمود صداود
m��»�º�¹��¸�¶�µ�´�³�²l )24/ ص .(  

واندازه هراس او از ديگران، و نيز نحوه قضاوت (ايم  برد كه ما او را آزمودهداود گمان «
پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده ). ايم وي را به محك آزمايش زده

  .»افتاد و توبه كرد
خضوع و خشوع براي خداوند متعال ، و بدين جهت راكعاً ناميده شده كه ركوع فروتني

  . دهد را نشان مي
�m�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô: فرموده استكه ي خداوند متعال  نيز مانند اين فرموده

�Úl )خضوع كنيد ) در برابر اوامر و نواهي الهي: (شود وقتي بدانان گفته مي) 48/مرسالت
  4! .برند كنند و كرنش نمي و كرنش ببريد خضوع نمي

                                           
 ).٢/٨٢٧(اصول مذهب شيعه  -١
 ).٢/٨٢٧(مهان منبع  -٢
 ).١٢/٢٥(تفسري رازی ، )١/٦٢٤(، کشاف زخمشری  -٣
 .١٩٤حقبة من التاريخ ص  -٤
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بدين وسيله مراد : دگوين استدالل كرده و مي »¶�«و اما در مورد اينكه با ادات حصر  -ز
بر نفي امامت از متقدمين ) به ادعاي شيعه(اين دليل اگر   بايد بگوييم كه! است �خاصتاً علي

كند كه بعد از او  كند، به همانصورت هم بر سلب امامت از كساني داللت مي علي داللت مي
آنها نا مشروع  حسين و ائمه اطهار بعد از، آيد كه امامت حسن اند، بنابر اين الزم مي آمده

مراد حصر واليت در بعضي : اگر در جواب اين تناقض بگويند. اند بوده و حق امامت نداشته
بوده نه وقت امامت افراد بعد  عني فقط در زمان امامت او واليت منحصر به اوياوقات است، 

ن كه واليت عامه داراي وقت معيهستند از او، در اين صورت با اهل سنت همگام و همسو 
ي اساتيد و بزرگان آنها  طبق گفته. 1است و آن زماني است كه خود او امام است نه قبل از آن

باشد، كامالً روشن  �ترين دليل آنها در مورد ادعاي امامت علي اين قوي اگر قرار است كه
ساز  ي عظيم و سرنوشت اي ندارند، زيرا اصل در اين مسأله شود كه آنها هيچ اساس و پايه مي
ي آن  كننده يكي از بزرگترين اركان دين آنها است و انكار  كه در ديدگاه شيعه -است  اين

اي روشن و واضح براي آن بكار گرفته شود، بطوري  كه صيغه - در شمار كافران قرار دارد 
كنند،  بتوانند آن را درك   كه براي اقشار مختلف مردم قابل فهم باشد و بيسواد و عامي

كند، نسل آينده آن را بفهمند همانگونه نسل  م و دانشمند آن را درك ميهمانگونه كه عال
پس چون چنين عبارت . فهمد و باديه نشين هم مانند شهرنشين آن را بفهمند حاضر آن را مي

گيريم كه هيچ نص و عبارت  در كتاب خداوند متعال بكار گرفته نشده، نتيجه مي و كالمي
اين قويترين استداللي . 2برند رد آنگونه كه آنها گمان ميي امامت وجود ندا صريحي بر قضيه
 هايي به آنها دلبستگي. اند ي واليت نام گذاشته آن را آيهو كنند  مي خداوندبود كه با كتاب 

هايي  ي آنها را ذكر نموده، و ابن تيميه رحمه اهللا با جوابيات ديگري دارند كه ابن مطهر حّلآ
  3.داده استجامع و فراگير آنها را جواب 

  
  

                                           
 .٨٢٥اصول مذهب شيعه ص  -١
 ).٢/٨٢١(اصول مذهب شيعة االمامية -٢
آياتی کرد که به گمان اماميه راجع به امامـت هسـتند و دسـت  اره يک رشته حتقيقات درب دکرت علی سالوس اقدام به -٣

هـای پـی در پـی و متصـل بـه اسـباب نـزول و تـأويالتی اسـت   اين نتيجه رسيده که استدالالت آا مبنی بر روايت آخر به
الــی  ١/٥٥: (مــع الشــيعه االثنــی عشــری(، يــک از ايــن و از آن صــحيح نيســت هيچ. انــد کــه فقــط خودشــان آــا را گفتــه

١١١.(( 
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  مباهله ي آيه *
نجران نازل شد، درنظر اماميه بعنوان دليل ديگري بر  ي مباهله كه درباره هيئت اعزامي  آيه

  : ي خداوند متعال است امامت مطرح است و آن اين فرموده

� m�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±
�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Ál   

  ).61/ آل عمران (
آمد با تو به ستيز پرداختند، ]  حاصل[پس از دانشى كه تو را ]  باره[پس هر كه در اين «

كنيم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانيد و  بيائيد ما فرزندان خود را دعوت مي: بديشان بگو
كنيم و شما هم زنان خود را فرا خوانيد و ما خود را آماده  ما زنان خود را دعوت مي

داريم و نفرين  ماده سازيد، سپس دست دعا به سوي خدا برميسازيم و شما هم خود را آ مي
  . »نمائيم خدا را براي دروغگويان تمنّا مي

اين آيه از دو وجه بر فضيلت اهل بيت و علي داللت   و ديگر علماي شيعه يدر نظر طوس
  :دارد 

از باطل تشخيص داده شود، و  صاحب حقست كه ااول اينكه موضوع مباهله براي آن 
غل و غش  يافته و بي كار فقط براي كسي صحيح است كه داراي باطني روشن و امنيت اين

اينكه بهترين مردم در نزد  و خالصه يقين حاصل شده باشد  صحت عقيدهو در مورد  بوده
  .خداوند متعال باشد
�Â«: فرمايد علي را همانند خود قرار داده، آنجا كه خداوند مي صدوم اينكه پيامبر

�Ã « هستند و مراد از  رضي اهللا عنهما حسن و حسين» ¾�«منظور از چون»À «
 صكه پيامبر را در نظر داشته است و هنگامي �خود و علي» �Â«فاطمه و رسول خدا 

دهد، واجب است كه كسي به لحاظ فضيلت و برجستگي به پاي او  او را همانند خود قرار مي
  1.نرسد و هم رديف او قرار نگيرد

دليل مباهله نامگذاري شده كه هر شخص صاحب حقّي كه دوست دارد  اين آيه بدين
دهد،  آن را انجام مي، اش را كه بر باطل است هالك كند خداوند متعال طرف مناظره

                                           
 ).٣/٤٨٥(، طوس، تفسري تبيان -١
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خصوصاً اگر در اين راستا دليل و مدركي داشته باشد كه وي را در بيان و روشن كردن 
  .دهد حقش ياري مي

، شيرين يشود، زيرا زندگي در نظر اهل كتاب بس ميمباهله با درخواست مرگ انجام 
پس از  -بدي فرجام دانستند كه چه  مهم و عظيم بوده است، چون مي، عزيز، دوست داشتني

  .در انتظار آنها است - مرگ 
ه در باب يعشر ي اثني تواند بعنوان دليل و سند ادعاي شيعه ي مباهله به چند دليل نمي آيه

  :امامت، قرار بگيرد
ي متعدد و مترادف است، اين كلمه كه انداراي مع) نفس(ي  علي رغم اينكه واژه -فال

اين نص صريح است بر خالفت علي  خواهند با استناد به آن ثابت كنند كه شيعيان اماميه مي
شود كه بيانگر خالفت  يافت نمي ، نه معناي حقيقي و نه مجازي براي اين واژه�طالب بن ابي

بر اينكه ) نفس(ي  واژه :اند رد اينكه اهل سنّت در مقام استدالل گفتهاما در مو. باشد
ا نسبي درموقع دعا كردن باشد داللت ي  خواستار حضور خود و نزديكان ايماني صپيامبر

گفته  يابن برّ: زبيدي گفت. كند، اين توجيه در لغت ذكر شده و موافق روح دين است مي
®�¯�m�²�±�°: ي خداوند متعال است هاين فرمود  شاهد بر اين مقوله: است

�³l )61/ نور(  
  ).اي شديد بر همديگر سالم كنيد هر وقت داخل خانه(

ي خداوند متعال به اهل ايمان و اهل شريعت آنها تفسير  اين فرموده) نفس را در(ابن عرفه 
 :1فرمايد كرده آنجا كه مي

�m�n�m�l�k�j�i�h�g�f�el ) 12/ نور(  
»h «دهلوي ). مترجم. (يانگر اهل ايمان و اهل شريعت استي فوق ب در آيه

  . »خود را حاضر كنيم« :يعني» ½�«: گويد مي
مطرح شده » �Â«به عنوان مصداق  ص، از طرف پيامبر�اگر فرض كنيم كه علي

در حاليكه ! فرض كنيم؟» �I«است، پس چه كسي را از طرف كافران به عنوان مصداق 
ديگر براي ) بياييد: (»¼« صبعد از اين سخن پيامبر، مشترك هستند» ½�«ي  در صيغه

                                           
 .١٨٨ص ، مثّ أبصرت احلقيقة، )١٦/٥٧٠(تاريخ العروس  -١
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�«: ي خداوند متعال و فرموده 1.دعوت پيامبر از آنها و پسرانشان معنايي وجود نخواهد داشت
�Ã�Â«همانند اين آيه است :�m�i� h� g� f� e� d� c� b

�n�m�l�k�jl )بايست  شنيديد، نمي چرا هنگامي كه اين تهمت را مي( :)12/نور
را نينديشند و ) و پاكدامني و پاكي(مؤمن نسبت به خود گمان نيك بودن  مردان و زنان

كه درباره حضرت عايشه رضي اهللا عنها ). ؟ اين تهمت بزرگ آشكار و روشني است: نگويند
هاي ايمانداران  بنابراين يكي از ايمانداران به منزله نفس. در ارتباط با حادثه افك نازل شد

   :فرمايد ند متعال ميو نيز خداو. مرد و زن است
m��l�k�j�i�hl ) 54/ بقره( 

  . همديگر را بكشيد) بعنوان توبه: (عنيي
 :از آن جمله است اين فرمودة خداوند متعال

 �m�K�J�I�H�Gl ) 84/ بقره(  
» Â«بنابراين مرداد از . عني يكديگر را بيرون نكنيدي) �Iدر اين جا هم(و «

  2.»نيبرادران است، يا برادران نسبي يا دي
  : فرموده است صي پيامبر گراميش در حقيقت خداوند متعال درباره

�m�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|

�«�ª�©�¨l ) 128/ توبه(  
هرگونه درد و . به سويتان آمده است) انسانها(، از خود شما )محمد نام(بيگمان پيغمبري «

ورزد و  ه شما عشق ميب. آيد رنج و بال و مصيبتي كه به شما برسد، بر او سخت و گران مي
اصرار به هدايت شما دارد، و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان و بسيار مهربان 

  .»است

گويند ت بالغ و رسايي براي كساني وجود دارد كه ميدر اين آيه دليل و حج :»Â «
ر مكه است، اين آيه از رسول خدا و از كفا صبه معناي همتايي و همانندي علي با پيامبر

                                           
 .١٥٦ص ، عشری خمتصر حتفه اثنی -١
 ).١/١٦٧/١٦٨(السنة  منهاج -٢
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تواند بگويد كه نفس رسول  پس چه كسي مي» ��¡��«: فرمايد گويد و مي سخن مي
  1! ؟)پناه بر خدا(خدا همان نفس كفار مكه است، 

ي مباهله بكار رفته، چون  شود كه نوعي اعمال سليقه در تفسير آيه اينجا مشخص مي
پس به سراغ ، اند اديده گرفتهرا عمداً ن  ي اين نصوص علماي شيعه خود را به ناداني زده و همه

علي : گويند كنند كه مي ي كريمه رفتند و در معناي آن بايد آنقدر مبالغه و اغراق مي اين آيه
اين اشاره  هاي شيعه به است جز در مقام نبوت، حتي بعضي از روايت صهمان محمد

عراب ا رئيس يك گروه در ميان ايبر برادر، فاميل،  »�Â« كنند كه اطالق لفظ مي
عبداهللا بن عباس  ، )علي(اميرالمؤمنين : گويد مي �متداول و متعارف بوده است، ابوعبداهللا

وقتي كه به او . را به سوي ابن كواء و يارانش فرستاد، پيراهني نازك و عبايي بر تن داشت
ي ا» ! ؟انت خرينا فی انفسنا و انت تلبس هذا الّلباس، يا ابن العباس« :نگاه كردند، گفتند 

: عباس گفت آنگاه ابن. پوشي اين لباس را مي عباس تو در ميان ما بهترين هستي، در حاليكه ابن
كه آورم  اولين دليلي را در مناظره با شما با اين آيه مي) براي جايز بودن خودآرايي(من 
�m�H: فرمايد مي �G�F�E�Dlو��m��Z�Y�X�W�V�U�T�Sl�� �

  ) 32- 31/اعراف(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
چه كسي : بگو......... عبادتگاهي، خود را بيارائيد مسجد و در هر! يزادگاني آدما(

زينتهاي الهي را كه براي بندگانش آفريده است و همچنين مواهب و روزيهاي پاكيزه را 
�)؟ تحريم كرده است �

هايي شيعي ديگر سخن و حرفي باقي مانده كه  ين داليل قرآني و روايتاآيا بعد از 
  2! رند؟وبر زبان آ ها آن را افراطي
در  m�Âlاعتراف كرده كه  »شريف رضي«هاي شيعه؛  كي از قطبي -ب
 -گويد  آنگونه كه شيعه مي -خداوند متعال بدين معني نيست كه حضرت علي  ي فرموده

و خود در مورد فاميل گفتگوي عرب در زبان : گويند است، زيرا علماء مي صخود پيامبر
عمويش است و فاميل  او خود پسر: وندان ميتواند بگويدپسرعموي نزديك و ديگر خويشا

  :فرمايد ي خداوند متعال است كه مي خويشاوند همان خويشاوند اوست، شاهد ما فرموده

                                           
 .١٨٨ص ، س مثّ أبصرت احلقيقة -١
 .١٨٩مهان منبع ص  -٢
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�m�×Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñl�) 11/ حجرات( :  

دهيد و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را نجويي قرار  عيب وو يكديگر را مورد طعن (
  ).ياد نكنيد

آيه مراد خداوند متعال اين است كه در پي عيبجويي از برادران مؤمن خود بر در اين 
بنابراين اخوت ديني را در مجراي اخوت نسبي قرار داده است، پس وقتي كه در نظر . نياييد

تر است كه  تواند بر شخصي بيگانه و دور واقع شود، سزاوارتر و اولي مي» نفس«ي  آنها واژه
  .شود بر فاميل نسبي اطالق
در روز (گويي ما : شاعر خواسته كه بگويد» کأنا يوم قری امنّا نقتل اياناً «: شاعر گفته است

ها و نزديكان خود را بجاي  پس وي فاميل. كشيم با كشتن برادرانمان خودمان را مي) ُقري
خود تصور نموده است، بخاطر ارتباط و خويشاوندي و پيوند نژادي و نيز بخاطر اينكه 

ي خانوادگي بوجود  ند زاده هم خويشاوند است و از پيوند خويشاوندي شجرهخويشاو
امكان دارد كه  �m³�²�±�°�¯�®l: فرمايد اما اين آيه كه مي. آيد مي

اين است كه بر   معني اين آيه: زيرا در تفسير آمده است. بدين گونه استعمال شده باشد
هاي مؤمنان  زيرا نفس. خود سالم كند چون محال است كه انسان بر نفس .يكديگرسالم كنيد

پيمان دينداري همگرا و متحد هستند و بستن در چون به جاي يك نفس در نظر گرفته شده، 
زبان شريعت مقدس آنها را مشتركاً مورد خطاب قرار داده است، پس اگر يكي از آنها بر 

تفاوت برچيده شده برادرش سالم كند، شبيه به آن است كه بر خود سالم كرده باشد، چون 
   1.ها و قلبها با هم گره خوده است ي نفس و رشته

اين آيه نص صريح است بر اينكه  شد كه ادعاي شيعه مبني بر اينكه بدين ترتيب روشن 
در زبان ) نفس(هيچ تفاوتي ندارد، فاقد دليل و مدرك است، چون لفظ  صبا پيامبر �علي

در اين مقوله، از هيچ طرفي بر امامت داللتي  شود و عرب، بر خويشاوند دور هم اطالق مي
  2.وجود ندارد

آورد كه او  مباهله زماني رغبت و رهبت و احساس به صداقت داعي را فراهم مي -ج
مشتاق چون قلب ي آنها است،  خود و اهلش را جمع كند به طبيعت حال قلب مشتاق و شيفته

                                           
 .١٨٩ص ، مثّ أبصرت احلقيقة -١
 .١٩٠مهان منبع ص  -٢
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هالك قرار گيرند بيش از همه  و طرفدار اشخاص بيگانه و دورتر نيست و اگر در شُرف
نزديكترين خويشاوندان را به سوي  صپس اينكه پيامبر .1نگران خويشاوندان نزديك است

ين رو وقتي كه اخواند، دليل واضحي است بر صحت نبوت و رسالت او، از  خود فرا 
ن با او مسيحيان نجران اين مورد را مشاهد كردند، نسبت به نفس خود ترسيده و از مباهله كرد

زدايي و عدم تسليم شدن به  ار، چون به بيماري حقذگ هاي بدعت دست كشيدند، اما رافضه
يات خداوند متعال هيچگاه بر آن داللت آ از آن كردند كه  آن مبتال شدند، برداشت و فهمي

  2.اند نكرده
ا ب -جز در مقام نبوت  - �علي در مورد يهآ اين  ادعاي اماميه مبني بر اينكه -د
وجه قابل قبول نيست؛ زيرا هيچ كس، نه علي   هيچبه كند،  مساوي است داللت مي صپيامبر

مقام : مساوي و همطراز نيست، به عبارت ديگر صغير او در امور ديني با پيامبرنه و 
  ! توان با ساير انسانها مقايسه كرد؟ و كمال انساني وي را چگونه مي صپيامبر

انسان  .ي او چنين بگويند ي اماميه درباره كه شيعه شود راضي نمي �حتي خود علي
مقام نبوت جايگاهي  3.كند تر، اين مسئله را درك مي منصف و خردمند با وضوح هرچه تمام

هيبت و جايگاه خاص خود برخوردار بود و ما در اين كتاب، در ، است كه نزد علي از اعتبار
  .اين رابطه سخن گفتيم

عتقادي، و اصول بنيادي و عظيم دين بايد داليل روشن و اثبات مسائل بزرگ ابراي 
قطعي قرآن كه بر معناي مورد نظر داللت كند وجود داشته باشد، مانند اين آيه كه در رابطه 

  ).255/ بقره (�m�x�w�v�u�t�sl: فرمايد با توحيد مي
  ).29/ فتح ( ��m�DC�B�Al:فرمايد مي �و در مورد رسالت محمد 

كه بر فرضيت و مشروعيت نماز داللت دارند، ) 56/ نور ( ��mf�e�l:و مانند
......1  

  
  

                                           
 ).١٢٦، ٧/١٢٥(السنة  منهاج -١
 ).٥٦٥، ٢/٥٦٤(عقيده اهل سنت و مجاعت درباره صحابه  -٢
 .١٩١ص ، مثّ أبصرت احلقيقة -٣
 .٥عبداهلادی حسني ص ، آيه تطهري و رابطه آن با عصمت ائمه -١
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�ي شوري سوره )23(ي  هآي استدالل به * �� �� �� �

�m�S�R�Q�P�O�N�M��L�Kl   
از شما ) همه نعمت كه در پرتو دعوت اسالم به شما خواهد رسيد(در برابر آن : بگو

كه سود آن هم عايد (را ) به خدا(خواهم جز عشق و عالقه نزديكي  پاداش و مزدي نمي
  ).گردد خودتان مي

منسوب  صاند و آن را به پيامبر ي اماميه در تفسير اين آيه حديثي را وارد كرده شيعه
. اند فاطمه و پسران آنها تفسير كرده، را به علي» ُقربي«  صپيامبر) به ادعاي آنها. (اند نموده

ودت آنها و از آن پس برتري و ضرورت مهرورزي و م، در ديدگاه شيعه بر افضليت
قبل از همه داللت امام، ضرورت اطاعت كردن از آنها و انتخاب و پذيرفتن آنها بعنوان 

  1.دننماي مي
  :پاسخ به ادعاهاي فوق الذّكر به قرار زير است

بدون  2.است يي شوري است، و به اتفاق اهل سنّت اين سوره مّك اين آيه در سوره -الف
در با فاطمه رضي اهللا عنها ازدواج كرده، حسن در سال سوم و بعد از جنگ ب �ترديد علي

مورد نظر ما چندين سال قبل از وجود  ي بنابراين آيه. حسين در سال چهارم هجري متولد شد
آيه را به واجب بودن محبت علي اين  صپس چگونه پيامبر .حسن و حسين نازل شده است

  3! اند؟ اخته شده نبوده و برخي آفريده نشدهو خانواده و فرزندانش تفسير كرده كه هنوز شن
تفسيري كه از اين آيه در صحيح بخاري بعمل آمده است، با اين روايت كامالً  -ب

سؤال »��S�R�Q�P«كند كه در مورد  مغايرت دارد، زيرا بخاري با سند خود روايت مي
با  صمبرعجله كردي، پيا: عباس گفت آل بيت، ابن: يعني S: شد، سعيد بن جبير گفت

مگر اينكه خويشاوندي : شاوند بود، بلكه فرموديهاي قريش به نوعي خو همه خانواده و طايفه
  1.ي نزديكي كه ميان من و شما هست را بجاي آوريد و رابطه

                                           
 . ١٥٥ -١٥٣خمتصر حتفة اثنی عشری ص ) ٥١-٢٥/٤٩(البيان طربسی  جممع -١
 .٣٦٤قيده درباره اهل بيت ص ع) ١١٩-٤(تفسري نبوی  -٢
 .١٩٠ص ، دراسته عن الفرق و تاريخ املسلمني جبلی) ٧/٩٩(السنة  منهاج -٣
 ).٤٨١٨(مشاره ، کتاب التفسري،  خباری -١
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است كه به ترجمان قرآن معروف  صعباس اين ابن: گفته است -رحمه اهللا  -ابن تيميه 
دوست داشتن اهل  معناي آيه: گويد ميكه بود  �علي است و داناترين افراد اهل بيت بعد از

اي جماعت عرب و اي جماعت قريش، پاداشي را بر   اين معني است كه بيت نيست، بلكه به
خواهم كه پيوند قرابت و  كنم، ولي از شما مي اين رسالت از شما درخواست نمي

قبل از هر چيز از آن بنابراين او . كه ميان من و شما هست به جاي آوريدرا خويشاوندي 
خواهد كه حق خويشاوندي را بجاي آورند و عليه  مردماني كه بسوي آنها فرستاده شده، مي

  1.او تجاوز و تعدي ننمايند، تا بتواند رسالت و پيام پروردگارش را ابالغ نمايد
د، به اتفاق حديث شناسان جعل و نكن حديثي كه در تفسير اين آيه به آن استناد مي - ج

 و اظهار نظر گيري باره حق تصميم وغ است، كه علماي متخصص علوم حديث در ايندر
، ابن كثير هم آن احاديثي را كه در ارتباط 2ابن تيميه بر اين مسأله تصريح كرده است .دارند

فاطمه و فرزندانش هستند،  »�S« اين هستند كه مراد از با تفسير اين آيه وارد شده و قايل به
اين نتيجه رسيده كه همگي به لحاظ سند  و آنها را بررسي نموده است و به هدنبال گرفت
مردي از حسين اشقر، از : ذكر نموده كه گفتهرا او روايتي از ابن ابي حاتم ، باشند ضعيف مي

اين آيه  وقتي كه: عباس گفت قيس و او از اعمش و او از سعيد بن جبير به ما خبر داده كه ابن
  : نازل شده
�m��L�KS�R�Q�P�O�N�Ml اي رسول خدا، كيستند آن كساني كه : گفتند

 �فاطمه و فرزندانش: خداوند متعال به مهرورزي نسبت به آنها دستور داده است؟ فرمود
وجود دارد كه از طريق شيخ شيعي  هميولي اين سند ضعيف است، كه در آن شخص مّت

ذكر نازل  .ين جا پذيرفته نيستو خبر و روايت او در ا شود خته حسين اشقر شناخته نمياس
زماني كه اصالً و  ي مذكور در مكّه رسد، چون آيه شدن آيه در مدينه بعيد و محال به نظر مي

فاطمه فرزندي نداشت نازل شد، چون فاطمه در مدينه و در سال دوم هجرت و بعد از جنگ 
عباس  د امت اسالم ابني فوق همان است كه دانشمن تفسير واقعي آيه .بدر با علي ازدواج كرد

ابن حجر هم در مورد ضعف روايات شيعه در مورد تفسير اين آيه، و مخالفت آنها  .بيان كرد
  .1با احاديث صحيح را مفصل بحث كرده است

                                           
 ).٧/١٠٠(السنة  منهاج -١
 ).٧/١٠٠(السنة  مهناج -٢
 ).٨/٥٦٤(؛ فتح الباری )٤/١١٢(تفسري ابن کثري  -١



 سلي مرتضي ع     1098
  

 

  داليل شيعه از سنّت

  غدير خُم ي هخطب -1 
رار مايلي شرق رابغ ق) 26(و در مسافت  1م جايي است بين مكه و مدينه در جحفهغديرُخ

ايراد  در آنجا در ميان مردم به صشود كه پيامبر گفته مي 2.گويند ميامروزه آن را غربه  .دارد
ها از يك سو اين  رافضي .ه استادآور شديرا  �خطبه پرداخته است و فضل و برتري علي

و از سوي ديگر از آن بعنوان  اند گري افراطي خود قرار داده گاه شيعه روايت را بعنوان تكيه
اين   آنان به .اند ستاويزي جهت حق به جانب بودن حضرت علي به امر خالفت استفاده كردهد

 يحت. 3اند نداده صاند كه به ديگر حوادث زمان پيامبر حادثه آنچنان اهميت و عنايتي داده
آن را مملو ، اند كه مؤلّف ، پيرامون آن تأليف كرده)غدير(جلدي به نام كتاب  يك كتاب ده

  .اند ث ضعيف و موضوع و جعلي كردهاز احادي
: نقل كرده كه گفت �در اين باره امام مسلم در صحيح خود حديثي را از زيد بن ارقم

شد ايستاد و پس از حمد و ستايش خداوند  در كنار چاه آبي كه ُخم ناميده مي صپيامبر
نزديك است  من جز انساني نيستم كه! اي مردم آگاه باشيد: متعال و موعظه واندرز، فرمود

من دو چيز گرانبها را  .ايد و من دعوت وي را اجابت كنميي پروردگارم نزد من ب فرستاده
اول كتاب اهللا است، كه در آن هدايت و روشنگري و نور است، : گذارم براي شما باقي مي

آنگاه مردم را براي تمسك و چنگ زدن به » .پس به كتاب خدا تمسك كنيد و آن را بگيريد
ي  خدا را درباره: سپس سه دفعه فرمود. »واهل بيتم«: ن تشويق و ترغيب نمود، بعد فرمودقرآ

: به او گفت -راوي حديث از زيد بن ارقم  -اندازم، حصين  ياد شما مي اهل بيت خويش به
! جزو اهل بيت او نيستند؟ صاي زيد، چه كساني اهل بيت او هستند؟ آيا همسران پيامبر

. از زكات محروم هستند صل بيتش كساني هستند كه بعد از رسول خداآري، اما اه: گفت
اينها همه از : گفت .آل عباس و آل جعفر، آل عقيل، آل علي: كساني؟ گفتيعني چه : گفت

  1آري: گفت! زكات محروم هستند؟

                                           
 ).٢/٢٨٩(معجم البلدان  -١
 .٦١ص ، عاتق البالد، علی طرق اهلجرة -٢
 .٢٩٩ص ، عبدالعزيز حممد نور ولی، های تارخيی گری بر روايت اثر شيعه -٣
 ).٢٤٠٨(مسلم رقم  -١
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و غيره، با اسناد صحيح از  4حاكم، 3نسائي در خصائص، 2مام احمد ا، 1ترمذي، امام مسلم
  5.» من کنُت مواله فعلی مواله«: فرمودنقل كرده كه  صپيامبر

الّلهّم واِل من واالُه و عاِد من «:گويد  اين قسمت كه ميبخش از روايت، اما اضافه بر آن 
دارد، و دشمن بدار كسي را كه او را  خدايا دوست بدار كسي را كه او را دوست مي: (»ه عادا

اند، ولي رأي صحيح آن است كه صحيح  ستهبعضي از علما صحيح دان) دارد دشمن مي
كند، و خوار كن  خدايا ياري كن كسي را كه او را ياري مي«: ي عبارت اما در باره. نيستند

، بايد گفت ! »رود، قرين او ساز كند، و حق را به هر جايي كه مي كسي را كه او را خوار مي
  . 6نسبت داده شده است صبه دروغ به پيامبر  كه

بريده  ، چونتشدر غدير ُخم سبب و علّت موجهي دا صطبه و سخنراني پيامبرايراد خ
را بسوي خالد بن وليد در يمن فرستاد  �علي صكند كه پيامبر روايت مي �بن حصيب

تا غنايم را به پنج قسمت تقسيم كند، در ميان غنايم كنيزي بود كه بهترين اسيران بشمار 
گرفت، سپس علي در حالي بيرون آمد سرش را قرار ) سعلي(و در خمس سهم ! رفت مي

در اين باره از او سؤال كردند، در پاسخ خبر داد كه آن كنيز . پوشانده بود و غسل كرده بود
برخي كار او . كه در ميان غنايم بوده، به سهم او درآمده و او را به كنيز خود در آورده است

او از جمله  .آورد صد را به سوي پيامبراي از طرف خال را نپسنديدند و بريد بن حصيب نامه
ي خالد را كه حاوي گزارش كار علي  نامه �علي. داشت كساني بود كه علي را دوست نمي

او را مورد «: ديگر از بريده سؤال كرد و فرمود يبار مورددر اين  صپيامبر .بود، تأييد كرد
از  �علي) الوداع  حجة(ام هنگ .1خمس داردآن  از يبيشتر او سهم چرا كه »! بغض قرار مده

و . 2حج كند و شترهاي قرباني را با او به پيش براند صيمن بازگشت تا همراه رسول خدا 
عجله كرد و يكي از يارانش را بعنوان جانشين خود منصوب  صبا پيامبرمالقات علي براي 

                                           
 ).٣٧١٣(سنن ترمذی مشاره  -١
 صحيح لغريه، ٦٧٠مشاره ، موسعة احلديثية، سند امحد -٢
 .صحيح و رجالش ثقات دهند) ٧٩(خصائص علی مشاره  -٣
 ).٣/١١٠(تدرک ک السم -٤
 .١٨٢حقبة من التاريخ ص  -٥
 ).١٧٥٠(ک به سلسله احاديث صحيح آلبانی . ن -٦
و او ثقـــه ، رجـــال صــحيح اســـت جــز عبـــداجلليل بــن عطيـــه، رجـــالش: گفتـــه اســت هيثمــی). ٩/١٢٧(جممــع الزوائـــد  -١

 .گريی وجود دارد و در او مقداری نرم، است و به مساع تصريح کرده
 .١٢٨١مسلم مشاره  -٢
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كّه نزديك سپس آن مرد از لباسهاي غنايم بر تن سربازان كرد، وقتي كه آن سپاه به م، كرد
اموال غنيمت  يها به استقبال آنها رفت و ناگهان متوجه شد كه آنها از جامه سشد، علي

ها را به سربازان  اين جامه: گفت! واي بر تو اين چيست؟: به جانشين خود گفت. اند پوشيده
ر واي ب: حضرت علي گفت! قيافه باشند آيند، زيبا و خوش ام تا وقتي كه به ميان مردم مي داده

ها را از آنها باز ستاند  جامه. برسيم صآنها را از تنشان درآور قبل از آنكه خدمت رسول! تو
با آنها كرده بود، شكوا و  يسپس آن سپاه، بخاطر كاري كه عل .و به غنيمتها بازگرداند

وقتي كه آنها از حضرت علي زبان به گاليه گشودند، در آن . 1ي خود را ظاهر كردند گاليه
  .درميان مردم به سخنراني پرداخت صامبرموقع پي

سر و صداي سربازان بلند شد و زبان به شكايت گشودند كه چرا : ابن كثير گويد
در اختيار  �هايي كه نائب علي ها و لباس اند از شتر زكاتي استفاده كنيم و چرا جامه نگذاشته

  . پس گرفت و خداوند متعال داناتر است ما گذاشته بود، از ما باز
اي بنام  بعد از اداي مناسك از حج بازگشت، در مسير مدينه از منطقه صوقتي كه پيامبر

را تبرئه كرد و قدر  �ايراد سخنراني برخاست، و ساحت علي عبور كرد، آنجا به» غدير خم«
و ارزش او را باال برد، به فضيلت و برتري وي اذعان كرد، تا آن شك و ترديد و 

  2.ل بسياري از مردم نسبت به علي جاي گرفته بود برطرف شودهايي را كه در د ناراحتي
سخن گفتن در اين باره را تا وقتي كه به مدينه رسيد به تأخيرانداخت و در  صپيامبر

، بلكه مسأله را به وقت بازگشت به مدينه نفرموددر اين باره چيزي مكه و در حج و روز عرفه 
، زيرا كساني كه بود به اهل مدينهتنها مربوط  اين مسأله دهد كه موكول كرد، اين نشان مي

مدينه بودند، يعني همان كساني كه  يسخن گفته و اعتراض نمودند از اهال �ي علي درباره
كيلومتر از مكّه ) 250ً( غدير ُخم در جحفه است و جحفه تقريبا .در غزوه بودند �با علي

در تقاطع از هم جدا شدن  گويند غدير خم اين گفته نادرست است كه مي .فاصله دارد
) 250(تواند  حاجيان قرار دارد، زيرا اجتماع حاجيان در مكه است، هرگز تقاطع حاجيان نمي

اهل طائف به طائف باز ، مانند كيلومتر از مكه دور باشد، زيرا اهل مكه در مكّه باقي مي

                                           
ايــن ســياق و شــيوه بيــانی از : ابــن کثــري گفتــه اســت). ٤/٢٥٩(ســرية النبويــة ابــن هشــام ) ٥/٩٥(البدايــة و النهايــة  -١

ايـن اسـناد عـالی : رغم اينکه دربـاره روايـت بيهقـی گفتـه اسـت به) ٥/٣٩٨» داليل النبوة«(تر است  سياق بيهقی نزديک
 .است بر شرط نسائی

 ).٥/٩٥(البداية والنهاية  -٢
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تمام حج به اهل يمن بسوي يمن و اهل عراق بسوي عراق، و بدينسان بعد از ا، گردند مي
گردند،  بدينصورت قبايل عرب به چادرهاي بزرگ خود باز مي. گردد سرزمين خود باز مي

 صهمراه رسول خدا) سكونت داشتند(فقط اهل مدينه و كساني كه بر سر راه مدينه پس 
اختالف  .ايراد خطبه پرداخت در ميان آنها به صآنها همان كساني هستند كه پيامبر. اند بوده

ها  رافضي، آنوجود است نه در  صسنّت و شيعه در مورد مفهوم سخن پيامبر ميان اهل
عني هر كس كه من والي او هستم، پس ي: (»من کُنت موالُه فعلی مواله«روايت : گويند مي

 صدر اين سخن پيامبر» َمولی«مفهوم : گويند و اهل سنّت مي) علي هم والي و امير اوست
و عكس آن معادات و دشمني كردن است، است  مهروزيمواالت و ياري كردن و محبت و 

  :به چندين دليل
آن را صحيح  اءبعضي از علم كهوارد شده بعد از اين روايت كه  اي به خاطر زياده - الف

خدايا : (»الّلهّم وال من وااله و عاِد من عاداه«: است در ادامه فرموده صپيامبر كهاند،  دانسته
دارد، و دشمن بدار كسي را كه او را دشمن  دوست ميدوست بدار كسي را كه او را 

، چون �طالب ، بنابراين مواالت يعني محبت و مهرورزي مسلمانان به علي بن ابي1»! دارد مي
  .در مقابل آن دشمني ذكر شده است

مولي به رب، : ابن اثير گفته است، بر معاني متعددي داللت دارد» مولي«ي  كلمه -ب
ي بنده، پسرعمو و  اري دهنده، دوست دار، همپيمان، بنده، آزاد كنندهمالك، نعمت دهنده، ي

 .كنند اطالق مي» مولي«ي  اينها را بر كلمه  اعراب همه. 2 شود داماد گفته مي
 -منظورش از مولي خليفه بود  صاين حديث داللت بر امامت ندارد، زيرا اگر پيامبر -ج

متعدد  يكرد كه داراي معان اي بيان نمي ا كلمههرگز آن را ب - كنند آنگونه كه شيعه ادعا مي
ترين عرب است  ترين و فصيح بليغ صچرا كه پيامبر -گويد همانگونه كه ابن اثير مي -باشد، 

علي جانشين يا امام بعد از من است، يا اگر من از دنيا رفتم : توانست با صراحت بگويد ميو 
ي جداكننده و قاطع كه به  با اين كلمه صبراما پيام... طالب اطاعت كنيد و از علي بن ابي

هر كس «:دهد، چنين مقصودي را بيان نكرد، بلكه فرمود  همه اختالفات براي هميشه پايان مي
  1».كه من موال و ياور او هستم، علي هم موال و ياور اوست

                                           
 ).١٧٥٠(سلسله احاديث صحيح آلبانی مشاره  -١
 ).٥/٢٢٨(النهاية فی احلديث  -٢
 .١٨٥ص ، حقبة من التاريخ -١
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): 15/ حديد ( m����|�{�zy�x�wv�ul: خداوند متعال فرموده است -د
و چه بد سرنوشتي و چه بد جايگاهي ) و پناهگاهي جز آن نداريد(ت دوزخ سرپرستتان اس(

  ! )است
و ياور نام گذاشته، بخاطر شدت پيوند و » يمول«را  خداوند متعال منزلگاه آتش

  . پناه بر خدا. و اتحاد با كفار پيوندي  چسبيدگي و هم
دوران در  �ك صفت پايدار و ثابت براي علييمواالت و دوست داشتني بودن  -   ه

بنابراين بعد از . باشد مي �و بعد از وفات ايشان و بعد از وفات خود علي صحيات پيامبر
هم موالي  �موالي مؤمنان بوده و بعد از وفات خودش �حضرت علي صوفات پيامبر
باشد همانگونه كه خداوند متعال فرموده  پس او اكنون هم موالي ما مي .باشد مؤمنان مي

  : است
�m¼�»�º�¹�¸�¶�l ) تنها خدا و پيغمبر او و مؤمناني ياور و ): (55/ مائده

  ).دوست شمايند
  .استمؤمنين بزرگوار از هم يكي  �و علي

منظور از والء در حديث «: كند كه گفت امام شافعي رحمه اهللا از زيد روايت مي -و
  : همانگونه كه خداوند متعال فرموده است» والء است  صپيامبر 
�m�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�à�ß�Þ�Ý�Ül�)11/محمد(  

ايمان آوردند اما  اين بدين خاطر است كه خداوند متعال مواله و ياور كساني است كه
  .كافران موال و ياوري ندارند

خليفه است، بلكه  صبعد از پيامبر �كند كه علي پس اين حديث بر اين داللت نمي
ر حق او مواالت، يعني بدن معني است كه علي يكي از اولياي خداوند است كه بايستي د

  1.رساني و تأييد و پشيباني صورت گيرد محبت و مهرورزي و ياري
در غدير خم بدين منظور بوده كه ساحت  صعموماً ايراد اين خطبه توسط پيامبر

شود كه داراي جايگاهي ارزشمند  تبرئه شود و براي همگان معلوم مي) گناه(حضرت علي از 
شد؛ آنهم از طرف  هايي كه در مورد او مي ر، ُشبهه افكنيو با فضيلت است و از سوي ديگ

                                           
 ).١٨٧ص(حقبة من التاريخ  -١
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يارانش كه در يمن همراه او بودند و نسبت به بعضي از كارهاي او زبان به اعتراض گشودند، 
اين كار را در اثناي  نخواست كه صپيامبر. مان نباشندگبكلي از بين برود و نسبت به او بد 

ي آن، تنها به اهل مدينه محدود  رغم انتشار و شايعه موسم حج انجام دهد، زيرا اين حادثه به
ايشان تا وقت رسيدن به مدينه آن را به تأخير نينداخت، تا منافقان ولي شد،  و مربوط مي

هاي شوم خود قرار  اي سوءاستفاده كرده، آن را در خدمت نقشه نتوانند از چنين حادثه
  1.بدهند

با اين سخنراني خواسته كه فضيلت علي را  صدهد پيامبر از جمله چيزهايي كه نشان مي
كه از  -اند بازشناسد، اين است كه وقتي بريد بن حصيب  براي كساني كه از آن آگاه نبوده

ي پيامبر  خواست از ارزش او كم نمايد، چهره مي صدر نزد پيامبر - علي رنجيده خاطر بود 
! فس خودشان سزاوتر نيستم؟يا من براي مؤمنان از نآ  اي بريده«: تغيير كرد، و گفت ص

كسي كه من موال و ياور او هستم، « :فرمود صچرا اي رسول خدا؟ پيامبر: بريده گفت2»
  .3».باشد علي هم موال و ياور او مي

در اين باره وجود دارد كه توسط دكتر محمد سالوس ) علمي(اينجا يك بحث ارزشمند 
» عترَت«گويند به كتاب اهللا و هايي كه مي ي غدير و روايت ي خطبه او درباره. است ارائه شده

يابيم كه  از آنچه گذشت در مي. كرده استتمسك كنيد، به پژوهش پرداخته و بر آنها حكم 
متن درست و صحيح است، ولي ي  و هم از ناحيهبه لحاظ سند هم » ثقلين«حديث 

كنند،  عوت مياي كه به تمسك كردن به اهل بيت در كنار كتاب خدا د هشتگانه يها روايت
  1.هيچكدام از وجود ضعف در سندش در امان نمانده است

قرآن و اهل بيت از هم جدا نخواهند شد تا اينكه بر «: خوانيم ها مي در متن اين روايت
رو تمسك كردن به هر دوي آنها الزم  از اين، »شوند وارد مي صحوض كوثر بر پيامبر

بسا كساني كه خود را به اهل  ونكند، چ مخالفت مي واقعيتاين اخبار و روايات با ، اما است
هايي كه در  اكثر فرقه .اند كنند، گمراه شده و ديگران را هم گمراه كرده بيت منتسب مي

                                           
ص ، هـــای تـــارخيی گری بـــر روايت تـــأثري شـــيعه، ١١، ١١٣ص ، صـــلح الشـــامی، اضـــواء علـــی دراســـته الســـرية النبويـــة -١

٣٠٤. 
 .مرتجم! شرت از خودشان به من توجه کنند؟يعنی آيا مؤمنان نبايد بي -٢
 .و اين اسنادی صحيح است بر شرط شيخني: و آلبانی گفته است) ٤/٣٣٦(سلسله احاديث صحيح آلبانی  -٣
و بـه شـيخ ســليم بشـری چنــني . آمــده کـه متـواتر اســت، ٥١در کتـاب مراجعــات موسـوی ص ، بـا وجـود ايــن ضـعف -١

و نويســنده مراجعــات ، خــواهی کــرده  و او زيــاده، ٤٥ص ، ی قبــول کــرده اســتنســبت داده اســت کــه او ايــن قــول را تلقــ
 ).١/١٣٦(عشری  با شيعه اثنی. باشند بيشرتی برخوردار می  های ديگری ذکر کرده که از ضعف روايت
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از نقاب شيعه ، آمدند، براي حمايت خود صدد دسيسه و توطئه عليه اسالم و مسلمان بر مي
اهل بيت كساني هستند كه طرفدارانش را اند و بسياري از منتسبان به  گري سوء استفاده كرده

نمايد، مانند گرفتن خُمس از آنچه كه پيروان آن را به  دنيوي تشويق ميمادي و به مصالح 
  .برند غنميت مي

ك جوييم بستگي دارد و اگر اينكه واقعاً به قرآن و سنّت تمس عدم گمراهي و انحراف به
فضيلت ، دارندو خويشاوندي يلت نسبي اهل بيت به آن دو تمسك كنند، در عين اينكه فض

تمسك هم خواهند داشت و لياقت پيدا خواهند كرد كه ائمه و پيشوايان راهگشاياني باشند 
  :كه ما به آنها اقتدا كنيم، همانگونه كه خداوند متعال فرموده است

�m���~�}�|�{�z�y�x�w�v��u�t�s

�¡l )74/فرقان.(  
كه به سبب انجام طاعات و عبادات و (عطاء فرما  همسران و فرزنداني به ما! پروردگارا

باعث روشني چشمانمان گردند، و ما را پيشواي ) ديگر كارهاي پسنديده، سرور ما و
  .پرهيزگاران گردان

منظور اين است كه با پيروي از شايستگان قبل از خود امام پرهيزگاران شويم و كساني 
  .قرار دهند آيند نيز ما را الگوي نيكي كه بعد از ما مي

اين پيشوايي فقط به اهل بيت اختصاص ندارد، بلكه به هر كسي كه به كتاب و سنّت 
هايي كه سند آنها ضعيف است، بدينسان متن آنها  بنابراين روايت. زند تعلق دارد چنگ مي

با وجود تمام اينها اگر اين . آيد و اين خود ضعف ديگري است هم محكم و درست درنمي
ي اماميه، و سزاوار بودن  ح هم باشند، بازهم از طرفي بر ضرورت امامت ائمهها صحي روايت

  1.كنند آنها به خالفت، داللت نمي
اگر شما  «: گفته است) قرآن و عترت( عالمه مناوي در مورد فقه و معناي روايات حديث

يت از دستورات كتابش فرمان ببريد، و از نواهي آن دست برداريد، و به اهل بيت من هدا
ايد، و  ايد و راه را پيدا كرده يافتيد، و به سيره و سرگذشت آنها اقتدا كرديد، هدايت يافته

  2».ايد گمراه نشده

                                           
 ).١/١٣٦(عشری  با شيعه اثنی -١
 ).٣/١٤(فيض القدير  -٢
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در ارتباط با : پس از بيان ضعف و عدم صحت حديث گفته استرحمه اهللا و ابن تيميه 
اهل وع مجمدهد  اند كه نشان مي اي جواب داده اين روايت، گروهي از اهل حديث به گونه

گوييم، همانگونه  و ما نيز همين را مي: گفتو شوند  بر سر گمراهي جمع نميهمزمان بيت 
  .اند اين را ذكر كرده  كه قاضي ابويعلي و غيره

اجماع امت بر اين است كه قرآن و سنّت و اجماع حجت هستند و اهل : نيز گفته است
جماع امت، ثبوت اجماع عترت هم بيت هم قسمتي از امت هستند، از همين روي از ثبوت ا

  1.آيد الزم مي
اگر به كه در ميان شما چيزي را باقي گذاشتم «: گويد كه مي» ثقلين«در حقيقت حديث 

اين روايت به  2»و اهل بيتم شويد، كتاب خدا آن تمسك كنيد، بعد از من هرگز گمراه نمي
حديث زيد بن أرقم  و چيزي كه در بحث استجاي  صلحاظ صحت و ثبوت آن از پيامبر

ك به كتاب اهللا و سفارش كردن به اهل بيت تمس ي نزد مسلم ثابت است اين است كه مسأله
به قرآن  صبوده است، همانگونه كه از حديث زيد بن ارقم در صحيح مسلم گذشت، پيامبر

واهل بيتم، «:و حرص ورزيدن و عالقمندي به چنگ زدن به آن سفارش كرد، سپس فرمود 
عني مواظب اهل بيت من باشيد ي(» ...اندازم ياد شما مي متعال را در رابطه با اهل بيتم به خداوند

پس چيزي كه امر شده بدان تمسك كنيم، كتاب اهللا است، و اما ...) و به آنها ظلم نكنيد
، امر شده كه مراعات گردند و حقوقي را كه خداوند متعال صنسبت به اهل بيت پيامبر

  . اده، به آنها داده شودبرايشان قرار د

  به كج فهميهاي شيعه از حديث ثقلين ردو پاسخ 
  :شيعيان رافضي از حديث ثقلين پاسخ دهيم  فهمي توان به كج  از چندين جهت مي

همه كساني هستند كه  صعترت هر شخص، خانواده او هستند و عترت پيامبر -الف
. هستند صنها همان عترت پيامبرباشند، پس آ هاشم مي زكات بر آنها حرام شده كه بني

ختم  صگذشته از اين، روافض براي روايات خود سندهايي در اختيار ندارند كه به پيامبر
ات خود يها و روا ما در نقل كتاب: گويند اين مسأله اعتراف كرده و مي شود و خود آنها به

                                           
 .مهان -١
و ايــن حــديث بيشــرت از چنــد طريــق دارد کــه مهــه ، در زيــد األمنــاطی و) ٣٧٨٦(کتــاب املناقــب مشــاره ،  ســنن ترمــذی -٢

 .جای سخن دارند در حاليکه به حلاظ منت با هم تفاوت دارند
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هاي  و معتقديم كه روايتايم  هايي هستند كه آنها را يافته سندي در اختيار نداريم، بلكه كتاب
  1.آنها حق و صحيح هستند

همانگونه كه حر عاملي و ديگر پيشوايان و بزرگان : آنها بايد بگوييم» اسانيد«ي اما درباره
، پس آنها 2كنند شيعه اصالً سندي در اختيار ندارند، و به اسانيد تكيه نمي: گويند شيعه مي

 صكنند كه مرويات آنها منقول از اهل بيت پيامبرتوانند ثابت  هاي خود مي چگونه با روايت
در  است؟ بلكه پيروان واقعي اهل بيت اهل سنّت هستند، حقشان را پايمال نكرده و چيزي را

: ي خود فرموده است درباره صهمانگونه كه پيامبر. ! اند مورد آنها كم يا زياد نكرده
آنگونه كه : (»3لوا عبداهللا و رسولهو لکن قو ، التطرونی کما اطرت النصاری عيسی ابن مرمي«

مسيحيان عيسي بن مريم را تعريف و تمجيد و ستايش اغراق آميز كردند، شما مرا ستايش و 
  ).ي خدا و فرستاده او است بنده) محمد(بلكه بگوييد ! تمجيد نكنيد

 عبداهللا باشد، و بعد از وي، به لحاظ مقام علمي مي �امام اهل بيت علي بن ابي طالب -ب
او قايل به امامت حضرت ابوبكر و عمر . آيد كه معروف به دانشمند امت است بن عباس مي

 صبعد از پيامبر: ثابت شده كه گفت �با سند متواتر از علي. قبل از حضرت علي بود
كنيد علي كه خود امام عترت  چنانچه مالحظه مي. 1باشند برترين مردم ابوبكر و عمر مي

   2.نمايد ي شيخين اعتراف مياست، به فضيلت و برتر
در ميان شما چيزي را باقي گذاشتم «: است صي پيامبر اين حديث مانند اين فرموده -ج

  3»كتاب خدا و سنّت من: شويد كه اگر به آن تمسك كنيد، هرگز گمراه نمي
ي  يافته برشما الزم است كه از سنّت من و سنّت و سلوك خلفاي راه«: فرموده صپيامبر

  4! را بگيريدو دندان به آنها ) چنگ(ن تبعيت كنيد و با بعد از م

                                           
 ٢٠٣ص ، حقبة من التاريخ -١
 .٢٠٣ص ، حقبة من التاريخ -٢
 ).٣٤٤٥(خباری مشاره -٣
 ).١/٣٦٧(خباری مشاره  -١
 .٢٠٤ص ، حقبة من التاريخ -٢
 ).١/٩٣(مستدرک حاکم  -٣
 .ترمذی آن را حسن و صحيح دانسته است) ٤/٢٠١(سنن ابی داود -٤



 1107         است هيرافض ي عهيش ي دهيعق نيمهمتر »امامت« 
 

به دو كسي كه «: و فرموده. و دندان آنها را بگيريم) چنگ(دستور داده كه با  صپيامبر
  1» ! آيند يعني ابوبكر و عمر، اقتدا كنيد بعد از من مي

چنگ با هدايت و رهنمود عمار هدايت شويد و به عهد و پيمان ابن مسعود «: و فرمود
بلكه بر اينكه . هرگز بر امامت داللت نكرده است) مانند اين احاديث(اين حديث  .»2.زنيد

هيچگاه بر  صكند، همانگونه كه عترت پيامبر بوده داللت مي صآنها بر سر هدايت پيامبر
  3.شود گمراهي جمع نمي

ن دراز رش عبداهللا و فرزندان حسسو پ 4ه را به سوي عباسنشيعه انگشت اتهام و طع -د
خود پسران حسين  همچنين. اند آنها نسبت به اوالد حسين حسادت ورزيده: گويند كرده و مي

و  -و ابراهيم برادر حسن عسكري  �آناني كه درنظرشان ائمه نيستند مانند زيد بن علي -
و اهل  صآنها جزو اولياء و دوستداران پيامبر: گويند دهند و مي غيره را مورد طعنه قرار مي

و اهل بيت او، همان كساني هستند كه آنها را  �ش نيستند، بلكه اولياء و شيفتگان پيامبربيت
  5.اند مورد مدح و ستايش قرار داده، حقشان را ادا كرده، چيزي از آنها نكاسته

  : برداشت و فهم صحابه از اين حديث -  ه
دوستي و  و نوع عالقمندياند كه مراد از موال يا ولي، همان  چنين فهم كرده �صحابه

 او به خطاب كردننسبت به ساالر اهل بيت علي بن ابي طالب را با   پذيري و احترام فرمان
  .اند بازگو كرده»موالنا «

 يسالم بر تو ا: جماعتي در حياط خانه پيش علي آمدند، گفتند: گويد رياح حارث مي
) ي شما بعد از بردگي يعني آزادكننده(توانم موالي شما  چگونه مي: گفت �علي! موالي ما

شنيديم كه در روز غدير خم  صاز پيامبر: گفتند. باشم در حاليكه شما عرب هستيد
هر كس كه من مواليش هستم، پس اين هم : (» من کنت مواله فعلی مواله«: فرمود مي

وجو پرداختم و گفتم اينها  ي آنها به پرس وقتي كه رفتند، درباره: رياح گفت). مواليش است
  1.وب انصاري هم در ميان آنها بوديأكه ابو بودند تعدادي از انصار: ساني بودند؟ گفتندچه ك

                                           
 ).٣/٢٠٠(صحيح سنن ترمذی از آلبانی  -١
 ).٢٨٠٥(سنن ترمذی مشاره  -٢
 .٢٠٥حقبة من التاريخ ص  -٣
 .٢٠٥به نقل از حقبة من التاريخ ص ، ٥٢رجال کشی ص  -٤
 ٢٠٥حقبة من التاريخ ص  -٥
 .٩٦٧حديث مشاره ) ٢/٧٠٢(فضائل الصحابه  -١
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» مولی«وجه از واژه  به هيچ  �ي مستفاد از اين حديث اين است كه علي مهمترين نكته
ايشان صدا كردن خود را با واژه  اين كه  قابل توجه. معناي امارت و امامت را فهم نكرده است

مورد نكوهش و استنكار قرار داده و اگر او كه اهل زبان عربي فصيح بود » ااي موالي م«
مترادف با اي امير ما، اي امام ما است، اين نوع صدا كردن را بر ) اي موالي ما(دانست كه  مي

  . 1.داد گويندگان آن مورد انكار و سرزنش قرار نمي
 بودن اند كه آنها نص كردهاماميه از بعضي از اهل بيت روايت  ي  هاي شيعه كتاب -و

 كه به امام حسين بن علي. اند منتفي دانسته صرا حديث غدير بر امامت علي بعد از پيامبر
آيا : ي جدش بود، گفته شد بزرگ دانش پژوهان دوران خود و وصي پدرش و ولي صديقه

: ؟ گفت»هر كس كه من مواليش هستم، علي هم موالي اوست «: نفرموده صمگر پيامبر
با اين عبارت منظورش امامت يا سلطنت نبوده است، و اگر  صري، اما بخدا سوگند پيامبر آ

در : گفت پسرش امام عبداهللا . گفت خواست، آن را بطور رسا و روشن به آنها مي چنين مي
وجود ندارد كه از طرف   اين مسأله ما چيزي بيش از ديگران نيست و در ميان اهل بيت امامي

دانست كه امامت حضرت  اين را منتفي مي و او همواره. واجب االطاعه باشد خداوند متعال
   2.از طرف خداوند متعال تعيين شده باشد �علي

پس وقتي كه اهل بيت كه پسران حضرت علي و حاميان او هستند چنين بگويند، به نظر 
  1! شما ديگران بايد چه بگويند؟

  وكبر مدينه در غزوه تب �حديث استخالف علي -2
ي نبوي اهميت زيادي  در رجب سال نهم هجري جنگ تبوك اتفاق افتاد، آن غزوه در سيره

داشت و از آن اهدافي متحقق شدند كه در درون مسلمانان و عرب و روند حوادث تاريخ 
را بر مدينه گمارد، درنتيجه منافقان فرصيت  �علي صپيامبر 2.اند اسالم تأثير عميقي داشته

هاي بد و بيراه نسبت  لذا شروع كردند به حرف! و نفاق خود را آشكار كنندنيرنگ كه يافتند 

                                           
 ٢٠٠ص . س مثّ أبصرت احلقيقة -١
-١٨٢ص ، بيهقـــی، االعتقـــاد. در کتـــب اهـــل ســـنت ايـــن روايـــت چنـــني اســـت، ٢٠١ص ، س مثّ أبصـــرت احلقيقـــة -٢

 .١٥٦-١٥٣، بصائراملؤمنني صفار، های شيعه و از کتاب، ١٨٣
 .٢٠١ص ، س مثّ أبصرت احلقيقة -١
 .٥٥ص ، از ندوی، مرتضی -٢
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فقط بدين خاطر او را ترك كرده و بر مدينه گماشته كه او  صپيامبر: به او، از جمله گفتند
، بود نشان بارز و آشكار نفاق و دورويي آنهاآنها اين سخن ، دانسته است را مزاحم خود 

قسم به كسي كه دانه را شكافت و نفس را «: فرمود �علي چون در حديث صحيح آمده كه
دارد و جز منافق كسي  جز مؤمن مرا دوست نمي«:است كه  صآفريد، عهد و پيمان پيامبر

  1.»دهد مرا مورد و بغض و كينه قرار نمي
 و خواست با آنها در غزوه شركت كند در آن هنگام خود را به سپاه مسلمانان رساند و مي

آنگاه ! گذاري؟ آيا مرا در ميان كودكان و زنان برجاي مي صول خدااي رس: گفت
هارون براي موسي  ي شوي كه تو نسبت به من به منزله آيا راضي نمي«: فرمود صپيامبر

  2.آمدباشي، با اين تفاوت كه بعد از من پيامبري نخواهد 
 �بن ابي طالب اين روايت علي با توجه به: دنگوي ن حديث استناد كرده و مياي شيعه به

  :  توان به آنها پاسخ از چندين وجه مي ليو، است صاي رسول خد خليفه
  :سبب استاين حديث داراي  -الف

شود، زيرا  فهميده نميبدون بررسي علّت و سبب بيان مورد حديث معني و مفهوم آن 
ادآور جايگاه و فضيلت علي را ي صرا مورد طعنه قرار دادند، آنگاه پيامبر �منافقان علي

  .شد و دروغ آن منافقان را بيان كرد
  از دنيا رفت× هارون قبل از موسي -ب

ديده از جهان فرو بسته است، بنابراين  ×هارون قبل از موسي ثابت شده كه حضرت 
ناهمگون و ناسازگار است و اگر  صاين حديث بر امامت علي بعد از پيامبر استدالل به

تو براي من، : گفت ر امامت او نص بگذارد، ميخواست با اين فرموده ب مي صپيامبر
اسرائيل  چون بعد از وفات حضرت موسي يوشع پيامبر بني. ي يوشع براي موسي هستي بمنزله

هارون را ذكر كرد كه در دروان حيات موسي جانشين او بود، نه بعد از  صولي پيامبر. شد
است از اينكه  �اني عليمعني دارد و آن هم زدودن غم و نگر كي  اين فرموده .وفاتش

او را بعنوان جانشين خود بر ضعفاء و زنان و كودكان و بازماندگان از غزوه، باقي  صپيامبر
براي او  ص، به تعبير ديگر، پيامبر! گذاشته بود، تا با آن گفتار او را راضي و خشنود سازد

قومش منصوب  هارون را بعنوان جانشين خود بر برادرش �همانگونه كه موسي: بيان كرده
كرد و خود به كوه طور رفت تا با پروردگارش ديدار كند، پس استخالف من نسبت به تو، 

                                           
 .مسلم -١
 ).٢٤٠٤(مشاره ، خباری -٢
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هارون او را به جانشيني  چون موسي به منظور كاستن از ارزش و مقام .باشد مي تاز همين باب
خود منصوب نكرد، بلكه بدين خاطر كه به او اعتماد و باور داشته است و من هم اي علي 

  .ام گونه با تو رفتار كردهاين
  نبوده است �وصي موسي  �هارون  - ج

نبوده، بلكه به نص قرآن در عين حال كه وزير موسي بود،  �وصي موسي �هارون
كنند و او را بعنوان  هارون مقايسه مي را با �پيامبر هم بوده است و اينكه شيعه وضعيت علي

الفارق و نابجا است، عالوه بر اينكه آنها  نمايند، بايد بگوييم كه قياس مع وصي معرفي مي
  .اصالً قياس را قبول ندارند

  هارون است تر از همه استدالل به وزير بودن عجيب -د
ي وزارت  هارون براي موسي، مسأله آيند و با توجه به وزير بودن اينكه ميدر مورد 

زيرا ! ر استانگيز ت كنند، بسي از مورد سابق شگفت را مطرح مي صبراي پيامبر �علي
» موسي« خداوند متعال بنا به درخواست حضرت موسي، هارون را بعنوان وزيري براي پيامبر

  : قرار داده است، همانگونه كه در قرآن فرموده است
�X�W�m�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À� �¿�¾�½�¼�»

Ël ) 32- 29/ طه(  
سيله او پشت مرا استوار دار به و . هارون را برادرم  . و ياوري از خاندانم براي من قرار بده

  .من شريك گردان) رسالت و تبليغ(و او را در كار   ) و بر نيروي من بيفزاي(
آيا كسي كه مدعي است ميان اين دو نفر تطابق و يكساني وجود دارد، بر اين  نيبنابرا

هارون در كار و  در نبوت بوده است، همانگونه كه صشريك پيامبر �بارو است كه علي
ن عقيده دارد، شكي در كفر و يكسي كه چن! حضرت موسي با او شريك بوده است؟ امور

  1! خروج او از دين اسالم نيست
  :اند كساني ديگرهم بر مدينه بوده �جز علي ب

غير از علي را هم بر مدينه به جانشيني خود انتخاب و منصوب كساني ديگر  صپيامبر
سليم سباع بن عرطفه غفاري،  ي مكتوم و در غزوهكرده است، مثالً در جنگ بدر عبداهللا بنام 

ي سويق بشير بن عبدالمنذر را به  و در غزوه) دراين باره اختالف است(ام مكتوم  يا ابن

                                           
 .٢١٥ص ، مثّ أبصرت احلقيقة -١
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مصطلق ابوذر غفاري را بر مدينه گمارد، و  ي بني در غزوه. جانشيني خود منصوب كرده است
نشيني خود منصوب كرد، همانگونه كه در له بن عبداهللا ليثي را به جايي حديبيه نُم در غزوه

را بكار گرفت و  غزوه خيبر هم او را بكار گرفت، در قضاي عمره، عويف بن اضبط ديلمي
) حجة الوداع(، و در )بر مدينه گمارد(در فتح مكه، كلثوم بن حصين بن عتبه غفاري را 

رد را در جاهاي ابن هشام اين موا. ي ساعدي را به جانشيني خود منصوب كرد ابودجانه
  1.اش ذكر كرده است پراكنده از سيره

بر مدينه آخرين استخالف نبوده است،  صعالوه بر اين، استخالف علي از جانب پيامبر
منهج و برنامه . را بر مدينه به جانشين خود منصوب كرد �غير از علي) حجة الوداع(زيرا در 

را به  �همانگونه كه كه ابوبكر. براي تربيت و پرورش رهبران اينگونه بود صپيامبر
  2.پيشنمازي جمع اصحاب در بيماري قبل از وفات منصوب كرد

  ك فضيلت استيهارون  تشبيه كردن علي به -و
را به افرادي بزرگتر ازهارون هم تشبيه كرده  �ابوبكر و عمر صهمانگونه كه پيامبر

با آنها در اين مورد  صبرسرا پيش آمد، و پيامي اُ مثالً در جنگ بدر وقتي كه قضيه. است
رايزني كرد، ابوبكر چنين نظر داد كه از آنها بگذرد و قومشان بجاي آنها فديه بدهند، و عمر 

آن كه تو مانند ابراهيم هستي : به ابوبكر فرمود صسپس پيامبر. نظر داد كه آنها را بكشند
  : روز گفت

�m�r�q�p�o�n�m�lk�j�i�h�gf�e���d�c�b�al   

  ).36/براهيم ا(
من مردمان را به ! خداوندا. (اند اين بتها بسياري از مردم را گمراه ساخته! پروردگارا: يعني

پس هر كه از من پيروي كند، او از من است، و هركس از من ) كنم يكتاپرستي دعوت مي
تو كه بخشاينده ) تو خود داني، خواهي عذابش فرما و خواهي بر او ببخشا(نافرماني كند 

  .مهرباني

�m�Ë�Ê�É�È��Ç�Æ�ÅÄ�Ã�Â�Á: مانند عيسي هستي وقتي كه گفت و
�Í�Ìl ) 118/ مائده(  

                                           
 . ٨٠٦، ٨٠٤، ٢١/٦٥٠، ابن هشام، سريه نبوی -١
 .٢١٥ص . س مثّ أبصرت احلقيقة -٢
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و هرگونه كه بخواهي درباره ايشان (اگر آنان را مجازات كني، بندگان تو هستند 
چرا كه تو چيره و ) تو خود داني و تواني(و اگر از ايشان گذشت كني ) تواني عمل كني مي

  .توانا و حكيمي
  :اي عمر تو شبيه نوح هستي وقتي كه گفت : كرد و فرمود �و به عمرر صسپس پيامبر

 �m�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â��Á��À�¿�¾�½l ) 26/ نوح(  
هيچ احدي از كافران را بر روي زمين ! پروردگارا: گفت) به دعاي خود ادامه داد و(نوح 

  .زنده باقي مگذار
  :آنوقت كه گفت  »شبيه موسي هستي « و نيز
�mÂ�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º��Ç�Æ�Å��Ä�Ã

�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�ÊÉ�Èl   
  )86/ يونس (

، و بهجت جهان(تو به فرعون و فرعونيان در دنيا زينت ! پروردگارا: موسي گفت: عنيي
اي و عاقبت آن اين شده  داده) سرشار(و دارائي ) يعني فرزندان و قدرت فراوان و نعمت

اموالشان را ! پروردگارا. كنند برند و گمراهشان مي از راه تو به در مي) بندگانت را(است كه 
تا ايمان نياورند مگر آن گاه كه به ، محّكم كن) بند قسوت را(نابود گردان و بر دلهايشان 

  .1.گرفتار آيند) دوزخ(عذاب دردناك 
ابوبكر را به ابراهيم و عيسي و عمر را به نوح و موسي تشبيه صبدينسان رسول خدا 

بهترين  صجزو پيامبران اولوالعزم بوده و بعد از پيامبر صاين پيامبران كرد، در حاليكه
باشند، درود و  هارون برتر مي در حالي كه پيامبران الوالعزم به مراتب از. باشند انسانها مي

  .سالم خداوند بر همه آنها باد
او صرفاً بمنظور تكريم و بزرگداشت  صهارون از سوي پيامبر به �بنابراين تشبيه علي

ابوبكر و عمر را مورد اكرام قرار داد، كه آنها را به  صهمانگونه كه پيامبر .بوده است
  1.تشبيه نمود -عليهم السالم  -ابراهيم و موسي و عيسي و نوح 

  سخناني از علماء دربارة شرح اين حديث  - ز

                                           
 . سندش صحيح است) ١/٣٨٣(مسند امحد  -١
 ٢٠٠حقبة من التاريخ ص  -١
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اد و اين حديث حجت و دليلي براي شيعه در بر ندارد، بلكه مر: گويد مي :امام نووي
و نيز در آن  نبوده �جز بيان فضيلت و برجستگي عليچيزي  صمقصود رسول خدا

اينكه از امثال خود برتر است، گذشته از اين، در آن داللتي بر اين وجود  اي نشده به اشاره
اين  صاو را بعد از خود بعنوان جانشين منصوب كرده باشد، زيرا پيامبر صندارد كه پيامبر

ي تبوك در مدينه جانشين خود كرد،  كه وي را به هنگام غزوه مودهفررا در آن زمان 
هارون كه علي به او تشيبه شده، بعد از موسي  كند اين است كه را تأييد مينكته اين  آنچه

ي اهل اخبار و داستان، چهار  جانشين او نبوده است، بلكه در دروان حيات موسي و طبق گفته
موسي فقط وقتي كه به : اند ت يافته است و نيز گفتهوفا صسال قبل از وفات حضرت موسي

  1.ميقات پروردگار رفت تا با او نيايش كند، هارون را به جانشيني خود منصوب كرد
اين حديث موجب «: گويد اين حديث، مي ابن حزم پس از ذكر احتجاج و استناد شيعه به

مستحق و سزاوار  صد از پيامبردارد كه او بع فضل و برتري او بر ديگران نيست، نيز بيان نمي
اسرائيل را در دست نگرفت،  زمام امور بني �بعد از موسي �هارون امامت است، زيرا

يعني يوشع بن نون شد كه  صاين مقام نصيب خدمتكار و يار و همدم مسافرتي موسي  بلكه
او رفيق و همدم  صدر طلب خضر، او را همراهي نمود، به همانصورت بعد از وفات پيامبر

در غار ثور، همان كسي كه با او به مدينه كوچ كرد، متولي شئون مسلمانان شد، بنابراين وقتي 
پيامبر هم نباشد، همانگونه كه او بعد از وفات  �هارون  حتّي مانند �قرار است علي

شود  نشده است، پس روشن مي صخليفه و جانشين نشد، علي هم جانشين پيامبر صموسي
داند، فقط از باب قرابت و  هارون براي موسي مي براي خود به منزلهاو را  صكه پيامبر

وقتي كه در غزوه تبوك، او را بر  صدر خويشاوندي است و گذشته از اين، پيامبر ينزديك
قبل از تبوك و بعد از آن افراد  صمدينه گمارد اين سخن را گفت، در حالي كه پيامبر

اين  شود كه وب كرده است، بنابراين روشن ميديگري را در سفرهايش به جانشيني خود منص
متولي  صبر ديگران و اينكه بعد از پيامبر �ي ضرورت برتري علي استخالف نشان دهنده

اين فضل و برتري و مقام براي جانشينان ديگر هم واجب نشده  امر باشد نيست، همانگونه
  1».است

اند كه در ميان صحابه تنها  از اين حديث چنين برداشت كرده: گويد مرحوم ابن حجر مي
هارون  اين است كه مگر نه: اند حضرت علي سزاوار و مستحق خالفت بوده است و گفته

                                           
 ).١٦٠، ٤/١٥٩(الفصل  -١
 ).١٦٠، ٤/١٥٩(الفصل -١
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هارون فقط در دوراني كه  :گوييم و ما در جواب مي! بوده است �جانشين حضرت موسي
نويسان و  همه داستان(جانشين او بوده است، چون به اتفاق ، حضرت موسي در قيد حيات بود

اشاره   اين نكته خطابي به. هارون وفات يافته است قبل از وفات حضرت موسي) نويسان تاريخ
  1»...كرده است، 

اين حديث را رد كند،  خواهد استدالل رافضي به ابن تيميه رحمه اهللا آنجا كه مي
مانند يعني ي آن است،  اين به منزله: شود زماني كه گفته مي: گويد كسي كه مي«: گويد مي

و طبق سياق سخن بر  ي تشبيه كردن چيزي به چيز ديگر است است و اين گفتار به مثابه نآ
ي و مطلق بين دو طرف تشبيه در همه چيز آن داللت كرده است و مستوجب مساوات كّل

شود، بلكه اصالً  هاي حضرت علي مطرح نمي باشد، اين استخالف بعنوان يكي از ويژگي نمي
ها  چون در بسياري از غزوه! اينكه از آنها برتر باشد؟ چه رسد به مانند استخالفات وي نيست

فرد جانشين  ي، و اين جانشيني برتر كساني ديگر غير از علي را به جانشيني بر مدينه گماشته
، پس چگونه موجب )وبه غزوه نرود(اگر با او بنشيند  استبر علي واجب نكرده را  شده

اند و آن  چندين نفر بر مدينه گماشته شده! بود؟ برتري دادن او بر حضرت علي خواهند
اند، يعني درست از جنس  هارون براي موسي بودهي  هبه منزل صجانشينان براي پيامبر

در  ستر از استخالف علي ها بسي برتر و افضل بلكه آن جانشيني .استخالف حضرت علي
د، زيرا قبالً نگران بودند كه اين استخالف بر مدينه بيشتر بو سال تبوك تعيين شدند و نياز به

يورش كنند، اما در سال تبوك، عرب حجاز مسلمان شده بودند و مكه فتح  دشمنان بر مدينه
دستور داد كه  صشد و اسالم غالب و عزتمند بود، به همين خاطر خداوند متعال به پيامبر

كسي از  صپيكار كند و چون مدينه ديگر جاي نگراني و بيم دشمنان نداشت، پيامبر
در  صباقي نگذاشت، و همه را با خود برد، ولي قبالً پيامبر سرزمندگانش را در كنار علي

  1.گذاشت ها تعدادي از آنها را باقي مي ساير غزوه
  كسي را جانشين خود قرار نداد صچرا پيامبر - ج

ر اين حقيقت را به خوبي درك كنيم كه اسالم يك دين رباني است براي بشريت، پر گا
كسي را براي در دست گرفتن امور امت بعد  صاضح است كه حكمت اين كه رسول خداو

كرد،  اگر آن حضرت شخصي را بعد از خود تعيين مي .از خود اختصاص نداده است چيست
                                           

 .٥٤٠تصار للصحب واآلل ص االن) ٧/٧٤(فتح الباری -١
 ).٣٣٢-٧/٣٣٠(السنة  منهاج -١
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قيادت و رهبري امت تنها : داد كه بگويند مي) طلب مقام(يك مجوز شرعي بدست كساني 
و از آن پس،  -اند  هم اين كار را بدون دليل كرده بدست يك خانواده است و البته عمالً

شد، اما  شد و حكومت جاري و ساري در اسالم همان مي ديگر حكومت موروثي مي
شود،  گويد، بلكه با وحيي كه به او مي ي شخصي سخن نمي كه از روي خواسته صپيامبر

ترين و بهترين فرد ميان  هاين مسئله را براي مسلمانان باقي بگذارد، و آنها شايست خواست كه
  .خود را انتخاب نمايند

توانست اين مسئله را با صراحت  نموده و مي �اي چند به حضرت ابوبكر اشاره  اگر چه
نكرد و گذشته از اين، اشاره و تلويح  ياعالم نمايد، اما وي براي اين مقصود، چنين كار

گر در آنجا به شخصي وصيت ا .دهد گيري مقام و سرپرستي مستقيم را نمي مجوز بدست
و ابوبكر صديق براي . آمد شد، در آغاز اين مسأله در سقيفة بني ساعده اختالف پديد نمي مي

امر خالفت را براي شش  �كرد و عمر با مردم مشورت نمي �واگذاري خالفت به عمر
بودند  مي هاشم اولين كساني و چنانچه مسأله موروثي بود بني...كرد نفر از مهاجرين ترك نمي

  1.آمدند اين امر نايل مي كه به
اين دين اسالم براي همه انسانهاست و در هيچ شرايطي صحيح نيست كه در دست يك 

هاي بعدي  و اگر نسل. ي حاكم محصور باشد و مانند كاال پيوسته از اين به آن برسد خانواده
ي  بر خالف قاعده عباس و غيره، يك كار را اميه و بني چنين كاري كردند، همچون بني

ي شرعي باشد، امري عارضي و بيگانه از  و چيزي كه بر خالف قاعده .اند شرعي انجام داده
ي  اين مفهوم عليل و قاصر بطور كلي ازانديشه الزم است كه. دين خداوند متعال است

  1! پاك شود، تا درخشان و تابناك گردد اسالمي

  كنند ها استناد ميامامت به آنبراي ضعيف و موضوع كه روايات 

  ي برياني حديث جوجه -1
حاكم در . ي بريان شده است حديث جوجه �كي از مهمترين داليل شيعه بر امامت عليي

كردم، يك  خدمت مي صروايت كرده، كه من به پيامبر �مستدرك از انس بن مالك
قت ترين خل خدايا محبوب: آوردند، سپس فرمود صي بريان شده را نزد رسول خدا جوجه

                                           
 .٢٧٠ص ، شجاع، دراسات فی عهد النبوة-١
 .به حلاظ سند و منت ضعيف است) ٣/١٣٠/١٣١(املستدرک  -١
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خدايا او يكي از مردان انصار : گويد انس مي. با من بخورد را نزد من بياور تا از اين جوجه
 صكار دارد، پس باز آمد، بعد رسول خدا صپيامبر: آمد، گفتم سباشد، سپس علي

از آمدن منع اي علي چه چيز تو : فرمود صپيامبر. وارد شد سعلي! در را باز كن: فرمود
گويد كه پيامبر كار  گيرد، و مي ين باري است كه انس جلوي مرا مياين سوم: گفت! كرد؟
اي رسول خدا، : عرض كردم! اي انس چرا اين كار را كردي؟: فرمود صپيامبر .دارد

انسان : فرمود صدعايت را شنيدم، دوست داشتم كه مردي از قوم من باشد، رسول خدا
  1.دارد واقعاً قوم خود را دوست مي

عالوه بر اينكه كثرت . هايي روايت شده كه خالي از ضعف نيستنداين حديث به سند
شود و عدم صحت سند يكي از آنها، امري  كه به حضرت انس نسبت داده مي ييها روايت

هاي طوالني وي را  راستي، ياران انس كه سال! است كه موجب شگفتي و دهشت است
يكي از آنها اين حديث را   هايم ك نديده! اند، در اين حديث كجا هستند؟ مصاحبت كرده

حفظ و كنترل احاديث هستند؛ نظير ، دقّت، موثوق) در اوج(آنهايي كه . روايت كرده باشد
حسن بصري، ثابت بنايي، حميد طويل، حبيب بن ابي ثابت، بكر بن عبداهللا مزني، اسعد بن 

يسره و غيره سهل بن حنيف، اسحاق بن عبداهللا بن ابي طلحه، أبان بن صالح، ابراهيم بن م
: ابن كثير گفته است. كنند اما گمنام هستند فراوانند، از جمله كساني كه از انس روايت مي

 -ايم در رد و تضعيف اين حديث  باقالني را بدست آورده 2كتابي بزرگ از قاضي ابوبكر«
 ويهدابن مر: ابن جوزي گفته است. »به لحاظ متن و سند نوشته شده است -حديث جوجه 

حديث را به بيست گونه نقل كرده است كه همگي مبهم بوده و مورد طعنه قرار  اين 
شيخ االسالم ابن تيميه . 1گويي نكنم رو، بهتر ديدم كه در اين باره زياده از اين. اند گرفته

روايت جوجه برياني، نزد اهل علم و معرفت به حقايق، دروغ و ساختگي محسوب : گويد مي
هاي مختلف و  گونه ويان آن فراوانند و بهاچه بسيار رواياتي كه ر: ستزيلعي گفته ا. 2شود مي

  3.متعدد روايت شده است، ولي با اين حال حديث ضعيف است

                                           
 .٥٤٠االنتصار للصحب واآلل ص ) ٧/٧٤(فتح الباری -١
 ).٤/٣٥٤(البداية و النهاية -٢
 ).٢٣٤-١/٢٢٥(العلل املتناهية -١
 ).٤/٩٩(السنة  جمنها  -٢
 ).١٠/٢٤(حتفة االحوذی  -٣
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  الدارحديث  -2
كنند، حديث منزل  از جمله احاديثي كه اماميه براي منصوص بودن امامت بدان استناد مي

ي اسالم  ن آغاز بعثت و در اثناي عرضهاز هما صد كه پيامبرناست، چرا كه چنين عقيده دار
ها را فروگذارند و تنها خداوند  بر كفار مكه و از همان زمان كه از آنها خواست عبادت بت

روايت منزل از اين قرار است كه . نص نهاده است �متعال را عبادت كنند، بر امامت علي
  : نازل شد صوقتي اين آيه بر پيامبر

�m�r�q�p�ol ) و خويشاوندان نزديكت را انذار بده( )214/ شعرا !.(  
خداوند متعال به من دستور داده ! اي علي: مرا فراخواند و گفت صپيامبر) گويد�علي(

دانم  اين امر دلتنگ شدم، چون مي كه خويشاوندان نزديكم را انذار دهم، اما من مقداري به
پس . از آنها مشاهده خواهم كردهر وقت اين مسئله را با آنها درميان بگذارم واكنشي ناپسند 

و ليوان بزرگي ! و پاي گوسفندي را هم در آن قرار بده! ك صاع از غذا براي ما درست كني
سپس فرزندان عبدالمطلب را برايم جمع كن تا با آنها حرف بزنم و ! را براي ما پر از شير كن

دستور داد، انجام دادم و  به من صآنچه را كه پيامبر. مأموريت خودم را به آنها ابالغ نمايم
  در ميان آنها . شدند آنها را برايش دعوت كردم، آنها در آن روز كم و بيش چهل نفر مي

همين كه در . عباس و ابولهب حضور داشتند، حمزه، عموهاي حضرت، يعني ابوطالب
را  من هم غذا. كنار او جمع شدند، از من خواست غذاي آماده شده را جلوشان بگذارم

يك طرف آن گوشت را برداشت و با  صم آوردم، همين كه غذا را گذاشتم پيامبرآورد
با نام خدا : سپس فرمود. هاي بشقاب ريخت تكه كرد، و آن را در قسمت دندانش آن را تكه

و من فقط جاي دستان آنها را مشاهده . آن جماعت خوردند تا سير شدند! شروع كنيد
توانست همه آن   دست اوست، يك نفر از آنها مي كردم و سوگند به كسي كه جانم در مي

براي جماعت : فرمود صسپس پيامبر. ام، به تنهايي بخورد خوراكي را كه براي آنها گذاشته
من هم آن ليوان بزرگ را آوردم تا همه از آن سيرآب شدند و بخدا قسم يك نفر . اوريآب ب

خواست  صكند، وقتي كه رسول خداتوانست همه آن نوشيدني را ميل  از آنها به تنهايي مي
محمد شما را جادو كرده است، بال فاصله : كرده گفت يدست با آنها حرف بزند، ابولهب پيش
اي علي اين مرد : سپس روز بعد فرمود. با آنها حرفي نزد صجماعت پراكنده شدند و پيامبر

ن جماعت حرف و من قبل از آنكه بتوانم با آ: چنان كه شنيدي، زودتر از من سخن گفت
كه امروز ساخته بودي، دوباره آن را برايمان  پس همين طعامي. بزنم، آنها پراكنده شدند

اين كار را انجام دادم، سپس آنها را : علي گويد! سپس آنها را براي من جمع كن! ماده كنآ
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درخواست آن طعام را كرد، من هم طعام حاضر شده را جلوي  صجمع كردم، بعد پيامبر 
اي : فرمود صگذاشتم و مانند روز گذشته پذيرايي صورت گرفت، سپس پيامبرآنها 

شناسم كه ارمغاني بهتر از ارمغان  فرزندان عبدالمطلب، بخدا من در ميان عرب، جواني را نمي
ام و  بختي دنيا و آخرت را براي شما آورده من خير و نيك! من براي قومش آورده باشد
د كه شما را به سوي آن دعوت نمايم، پس روي كداميك از خداوند متعال به من امر فرمو

  ! وصي و جانشين من در ميان شما باشد؟، توانم حساب نمايم، كه در اين زمينه، برادر شما مي
در حاليكه از همه كم سن و سال تر بوده، و بيشتر از همة آنها چرك سفيد : گويد سعلي

ه داشتم و استخوان ساق پايم از هم آنها شد، بيش از همه شكم گند در گوشة چشمم جمع مي
: شوم، آنگاه گردنم را گرفت و گفت من اي رسول خدا وزير شما مي: ، گفتم1تر بود باريك

اين برادر و وصي و جانشين من در ميان شماست، پس به گفتار او گوش فرا دهيد، و از او 
به تو دستور ) محمد: (فتندكنان برخاستند و به ابوطالب گ لذا آن جماعت خنده! اطاعت كنيد

در سياق ديگر روايت آمده . داد كه از اين پس به پسرت گوش دهي و از او اطاعت كني
. من اي رسول خدا: هيچيك از آنها به او جواب ندادند، آنگاه علي برخاست و گفت: است

سپس دوباره سخنش را تكرار كرد، همگي ساكت شدند و علي برخاست و ! بنشين: فرمود
بنشين، سپس براي بار سوم سخنانش را براي آن جماعت : من اي رسول خدا، گفت: تگف

من اي رسول خدا، : تكرار كرد و هيچكس از آنها جوابي نداد، آنگاه علي برخاست و گفت
  1».تو برادر من هستي! بنشين: گفت

  :پايه است اين حديث هم به لحاظ سند و متن باطل و بي
عبدالغفار بن قاسم و عبداهللا بن عبدالقدوس وجود آن  در از لحاظ سند باطل است چون

شود، علي بن مديني در ارتباط با او  دارند، عبداهللا متروك الحديث است و به او استناد نمي
عباس بن يحيي . 2چيزي نيست: و يحيي بن معين گفته است. كرد حديث وضع مي: گفته است

ابن . نظر علماي جرح و تعديل قوي نيست از: بخاري گفته است. چيزي نيست: هروايت كرد
كند و درست نيست كه به او احتجاج  روايات را وارونه مي: ي او گفته است حبان درباره

                                           
 .با وجود آنکه عمرش در آن زمان حدود ده سال بوده است -١
 .ابو مرمي بن حممد االعظمی. از کتاب احلجج الدامغات لنقض کتاب املراجعات) ١/٣٥٠(املراجعة ، املراجعات -١
 .١٣ص ، ابن حبان -اروحني -٢
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او متروك الحديث : نسائي گفته. اند بن معين وي را ترك كرده احمد بن حنبل و يحيي. شود
  1.است

ثقه : نسائي گفته است .عبداهللا بن عبد القدوس هم نزد عموم اهل حديث مجروح است
  2.ضعيف است: نيست، و دار قطني گفته است

  : باشد از لحاظ متن هم به داليلي چند، واضح البطالن مي
اين روايت با روايت ديگري كه از نظر همه اهل حديث صحيح و ثابت است،  -الف

: اند كه گفت روايت كرده �عباس بخاري و مسلم در دوصحيح خود، از ابن. تعارض دارد
  :فرمايد اين آيه نازل شد كه خداوند متعال مي وقتي كه
�m�r�q�p�ol )و خويشاوندان نزديكت را انذار بده) (214/شعرا !.(  

هاي قريش كرد و  بر كوه صفا فراز آمد، و شروع به فراخواندن تيره صنازل شد، پيامبر
توانست  ي نميتا اينكه همگي جمع شدند، واگر كس...) عدي اي بني فهر، اي بني: (گفت

 صفرستاد تا ببيند خبر چيست، سپس ابولهب و قريش آمده و پيامبر خود بيايد، كسي را مي
خواهد به شما يورش برد، و به  آيا اگر به شما خبر دهم كه لشكري در اين بيابان مي«: فرمود

ما از آري، سابقه ندارد كه : گفتند» كنيد؟ قتل و غارت شما بپردازد، آيا سخن مرا باور مي
: فرمود صپيامبر. ايم، راست بوده است هرگاه سخني از شما شنيده. شما دروغ شنيده باشيم

! . ام تا به شما هشدار دهم كه عذابي سخت در انتظار شماست حال كه چنين است، من آمده
» ! ها ما را در اينجا گرد آوردي؟ هالك شوي، بخاطر همين حرف«: آنگاه ابولهب گفت

  1: ل نازل شدايات ذي آنگاه

�m�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�xl )2، 1/ مسد(  
به ) از شغل و مقام(دارائي و آنچه . گردد و حتماً هم نابود مي! نابود باد ابولهب: يعني

  ).اند ره و او را از آتش دوزخ نمي(رساند  دست آورده است، سودي بدو نمي

و  �مت و خالفت عليدير زماني است كه اماميه مدعي است نص صريح بر اما -ب
اين فهم را بيان  اينكه او وصي و يگانه مرد اليق اين منصب است، وجود دارد و نصوصي كه

نمايد، زيرا در آن آمده است  ي آنها را تأييد مي باشند، و اين روايت نظريه دارند فراوان مي

                                           
 .ابو مرمي بن حممد االعظمی. از کتاب حجٌج دافعات لنقض کتاب الرامعات )١/٣٥٠(املراجعة ، املراجعات -١
 .٢١٠نسائی ص ، الضعفاء و املرتوکني -٢
 ).٤٤٩٢(مشاره ، خباری -١
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ول قومش را جهت ياري ونصرت خود فراخواند و اگر كسي ياري او را قب صكه پيامبر
  .كند، برادر و وصي و خليفه او بعد از وفاتش خواهد شد

اين امر اختصاص نداد، بلكه سه مرتبه از او  را به �در اين روايت علي صپيامبر
گرداند و چون در آخر يار و ياوري جز او نيافت، مطالب مزبور را به علي گفت، اين  روي

چون  صوار اين مقام نبوده و پيامبردهد كه علي، بصورت اول و ابتدايي، سزا نكته نشان مي
از اين رو . ورزد، به ناچار اين مسئله را به علي واگذارد ديد كه قومش از آن خودداري مي

آيد و  در مي درستعلي از آسمان انتخاب شده است، : گويد آيا با ادعاي شيعه كه مي
  .1! همسويي و مطابقت دارد؟

  أنا مدينة العلم و علی بابهاحديث  -3
اديث موضوع و جعلي در اين زمينه بسيار زيادند، كه از جمله آنها اين است كه جابر بن اح

. »باشد من شهر علم هستم و علي دروازه آن مي«: روايت كرده كه فرمود صعبداهللا از پيامبر
اين روايت مورد طعنه و اعتراض است، زيرا بخاري آن را انكار نموده و يحيي بن معين 

  2.ساختگي و موضوع است: هي آن گفت درباره
باشد، پس  ي آن مي من شهر علم هستم و علي دروازه«: حديث: گويد مرحوم آلباني مي

موضوع و جعلي » .باشد، بايد از آن دروازه وارد شود اندوزي مي هر كس خواهان دانش
هر كس در امر «: ونيز روايت 1.موضوع و جعلي است: اند امام نوووي و ذهبي گفته. است
وجه در كتابهاي اهل سنّت اثر و  ، به هيچ »مخالفت كند، او كافر است سفت با عليخال

هاي هستند از ضعف و عدم كارآيي پشتوانه و مستند روافض در  اينها نمونه 2.اي ندارد نشانه
غير از اوكسي اليق اين مقام نبوده  و اختصاص داشته سگويند خالفت فقط به علي اينكه مي

خلدون چنين نظر داده كه نصوصي كه شيعه بدان استدالل كرده و آنها را همچنين ابن . است
كنند، منتقدان و بزرگان اهل سنّت و  نقل كرده، طبق مذهب خود آنها را تفسير و تأويل مي

                                           
 .٢٢٤مثّ أبصرت احلقيقة ص  -١
 ).٤/٤١٠(فتاوی ، ٢٥٧مشاره ، ٧١ص ، الفوائد املوضوعة فی االحاديث املوضوعة -٢
 ).١٤١٦(مشاره ) ٢/١٣(، ضعيف جامع صغري -١
 ١٩٧مقدمه ابن خلدون ص  -٢
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يا روش نقل آن جاي سؤال   شناسند، بلكه اكثريت آنها جعلي بوده ناقالن شريعت، آنها را نمي
  .است 1هاي اهل سنّت بيگانه ت و تفسيرات و برداشتو طعنه دارد، يا با تأويال

در ادامه ابن حزم بيان كرده كه ساير احاديثي . دهد اين خود ضعف اين استناد را نشان مي
ها  باشند و كسي كه دانش ناچيزي به روايت اند، موضوع و جعلي مي كه روافض بدانها دلبسته

  2.باشد اين مسأله آگاه ميهاي نقل آنها داشته باشد، به خوبي از  و شيوه
ي شيعي ابن ابي الحديد ضمن اينكه به تأثير شيعه در جعل و ساخت احاديث  نويسنده

منشأ اصلي احاديث : گويد كند، مي ي امامت اعتراف مي جهت تأييد ديدگاهشان درباره
ود، آنها ابتدا به خاطر دشمني با مخالفان خ. ها بودند ها شيعه دروغ در باب فضايل و ارزش

  .روايات مختلفي را در ارتباط با سرور خود وضع كردند
مشاهده كردند كه شيعه براي تأييد ) برخي ازمدعيان طرفداري از ابوبكر(وقتي بكريه 

) ابوبكر(كنند، در مقابل اين احاديث، براي سرور خودشان  رأي خود روايت جعل مي
ي كار  را مشاهده كردند، دامنه ربكاحاديثي را وضع و جعل كردند و چون شيعيان اين كار ابو

اين كار نداشتند،  خود را گسترش دادند، اين در حالي بود كه هيچكدام از دو گروه نيازي به
آنقدر احاديث ثابت و صحيح و تحقيق شده و  �چرا كه در ارتباط با فضايل علي و ابوبكر

  . 1نياز سازد روشن وجود داشت، كه آنها را از اين تكلف و دردسري متعصبانه بي
اين استدالالت ضعيف بوده و از قوت و اعتبار چنداني   بينيم كه همه نكه مييبه رغم ا

هاي  بينيم كه پيوسته آنها را در كتاب برخوردار نيستند، باز هم برخي از شيعيان معاصر را مي
يكي از  كنند، خود تكرار كرده و براي اثبات اعتقاد خود در مورد امامت به آنها استناد مي

علي را بعنوان جانشين بعد از خود تعيين  صشوايان و سران شيعه معتقد است كه اگر پيامبريپ
  ! .گفتيم او رسالت و پيام الهي را ابالغ نكرده است كرد، مي نمي

از طريق وحي سخن گفت كه بايد فرمان  صخداوند متعال با پيامبر: گويد همچنين مي
كند، به آنها ابالغ نمايد و به حكم  خليفه و جانشين مردم ميالهي را در مورد كسي كه او را 

  2.اين فرمان، از دستور پيروي كرده، و علي را بعنوان خليفه تعيين كرده است

                                           
 ).٤/١٤٨(ابن خلدون ، الفصل -١
 ).٤/١٢٨(الفصل ابن حزم  -٢
 ).١٩٦-١٩٥ص ، اثر استادم دکرت امحد جلی، به نقل از دراسات عن الفرق) ١٥٠-١١/٤٨(البالغه  شرح ج -١
 .١٩٦ص دراسات عن الفرق قی تاريخ املسلمني . ٤٢، ٤٣مخينی ص  حکومت اسالمی -٢
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كنند،  يات و احاديثي كه بعنوان سند و مدرك امامت مطرح ميآ  اين مدعاي شيعه با همه
يد كه خداوند متعال و پيامبرش در آ در تناقض است، زيرا از اين سخن آنها چنين الزم مي

  .اند ي غدير ُخم نصي بر امامت حضرت علي نگذاشته حادثه
ي امامت شيعه، همين كافي است كه آنها در ارتباط با ادعاي  براي به نقد كشيدن نظريه

ي  يهودي ندارند كه به ترويج مقوله» عبداهللا بن سبأ«نص بر امامت علي سند و مدركي جز 
براي امامت علي، و محصور بودن امامت به وحي پرداخت و نيز اينكه غير  صوصيت پيامبر

. از علي هر كس آن را پذيرا شود، الزم است كه از او ابراز برائت نمود و او را كافر دانست
ل به يسبأ اولين كسي بود كه قا اند كه ابن ي اماميه اعتراف كرده هاي شيعه در حقيقت كتاب

شد و از دشمنانش ابراز برائت و از مخالفانش رازگشايي كرد و  فرضيت امامت حضرت علي
يوشيع بن نون وصي و   ، زيرا او يهودي االصل بود و معتقد بود كه1آنها را تكفير نمود

نمايان  �ي حضرت علي ي موسي است و آنگاه كه مسلمان شد، اين مقوله را درباره نماينده
  2.ساخت

  ي اماميه يعهش از ديدگاهتوحيد مفهوم : چهارم
امام را بعنوان اساس مذهب خود و يكي از اركان دين قرار داده است و  داشتن بهشيعه عقيده 

بعضي از شيعيان از زبان برخي از ائمه  .امام در نظر آنها به بخشي از عقيده تبديل شده است
است  در ميان اين امت هر كس بدون امام شود، گمراه و سرگردان شده: گويند خودشان مي

ي  ، زيرا امام درانديشه1بميرد، به مرگ جاهليت مرده است يو كسي كه در چنين حالت
شيعيان، باانديشه همه مسلمانان در مورد خليفه زمين تا آسمان تفاوت دارد، زيرا مسلمان امام 
يا خليفه را از لحاظ ساختار و دانش و معارف يك انسان عادي تصور نگريسته و نقش بيشتر 

را براي او قايل نيستند كه مقام مجري شريعت خداوند متعال را بر عهده دارد، مانند  از اين
ساير انسانها در معرض خطا و اشتباه و انحراف قرار دارد و در صورتي كه مخالف با فرمان 

باالتر از  .خدا عمل كند بايد او را به راه و مسير درست برگردانند و مورد اعتراض قرار گيرد

                                           
 ).٢١/٧٩٢(اصول مذهب شيعة االمامية، ١٠٨، ١٠٩رجال الکشی ص  -١
 ).٢/٧٩٢(اصول مذهب شيعه  -٢
 .١٩٨ص ، دراسة عن الفرق فی تاريخ املسلمني -١
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. شود از طرف جماعت مسلمان انتخاب و برگزيده مي 1ي شوري،  فه مطابق با قاعدهاين، خلي
و درست بر عكس اين تصور وانديشه، شيعه بر اين باور است كه ائمه قبل از خلقت اين 

باشند، زيرا  داراي واليت تكويني و وجودي مي  اند، در كنار واليت حكمي جهان نور بوده
اي واال و خالفت تكويني است كه ذره   ده و مورد پسند، مرتبهستايش ش  امام داراي مقامي

آنها در اين رابطه . آورد ي جهان هستي در مقابل واليت و قدرت او، سر تسليم فرود مي ذره
يكي از ائمه و . 2اند ارجاع داده �اند كه سند آن را به علي نسبت داده صروايتي را به پيامبر

ثبوت واليت و حاكميت براي ما بدين معني نيست كه او « : گويد ي معاصر مي بزرگان شيعه
كه در نزد خدا دارند جدا كنيم و نيز مانند ساير حكّام و سردمداران درنظر   را از مقامي
رفيع و خالفت  درجه و مقاميه، ستايش شد، شود، زيرا امام داراي مقام پسنديده گرفته نمي

كنند و يكي از  ستي در برابر آن فروتني ميتكويني و وجودي است بطوري كه ساير اجزاي ه
ي  ي ما داراي مقام و جايگاهي هستند كه نه فرشته بديهيات مذهب ما اين است كه ائمه

مقرّب و نه پيامبران مرسل از چنين مقام و جايگاهي برخوردار نيستند و به موجب روايات و 
قبل از ) عليهم السالم(و ائمه  صاحاديثي كه در اين باره در دسترس ماست، پيامبر بزرگوار

اند، سپس خداوند آن نورها را به عرش خود حلقه زده و  وجود و تشكيل اين جهان نور بوده
جايگاه آنچنان نزديكي برايشان قرار داده كه جز خدا كسي آن را نميداند، و آنگونه كه در 

ي يك سر انگشت  ازهاند  چنانچه به...«: روايات مربوط به معراج آمده است جبرئيل گفت
هايي هستيم  ما داراي حالت: اند نيز از ائمه روايت شده كه گفته .»سوختم شدم مي نزديك مي

بر اساس اين طرز فكر . 1ي مقرّب يا پيامبر مرسلي گنجايش آنها را ندارد كه هيچ فرشته
شود، بلكه او  ي امام، وظيفه و نقش او تنها به اجراي شريعت خداوند متعال محدود نمي درباره

در نظر آنها، علي، حاكم مسلط . يك قدرت فرا انساني بر همه شئون و جريان هستي دارد
ي مردم، حتي  همه .شرعي بر شئون عباد و بالد است و فرشتگان در برابر او فروتن هستند

آوردند، زيرا آنها در رابطه با نشست و برخاست و  دشمنان هم در برابر او سر تسليم فرود مي
ها و نمازهاي و جنگهايش فرمانبردار او  صحبت كردن و ساكت شدن، و در خطبه

  2.گردند مي

                                           
 ص  نظام سياسی حکومت اسالمی -١
 .١٩٨دراسة عن الفرق فی تاريخ املسلمني ص  -٢
 ٩٣، ٩٤آيت اهللا مخينی ص  حکومت اسالمی -١
 .٢٠٠ص ، سة عن الفرق فی تاريخ املسلمنيدرا -٢
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كه در اين زمينه صورت گرفته، روي  يي ائمه، به علت اغراق و افراط اعتقاد شيعه درباره
  : اعتقاد آنها در رابطه با توحيد خداوند متعال هم تأثير گذاشته است، زيرا آنها

  اند واليت ائمه تفسير كرده نصوص توحيد را به -1
هاي  شويم اين است كه آن دسته از آيات و عبارت اولين چيزي كه ما ناگهان با آن روبرو مي

ايمان  دهند، به قرآني را كه به عبادت و بندگي كردن خالصانه براي خداوند متعال دستور مي
و از سوي ديگر، نصوص و  اند، تغيير داده) بعد از او(ن به واليت و امامت علي و ائمه دآور

قرار دادن در واليت ائمه تفسير  كنند، به شريك آيات صريحي را كه از شرك نهي مي
  :فرمايد ي خداوند متعال كه مي ي اين فرموده كنند، مثالً درباره مي

�m�®�¬�«�ª�©� �̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡��

¯l )65/زمر(  
ورزي كردارت   اگر شركبه تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه 

  .شود، و از زيانكاران خواهي بود هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي(
و  -تفاسير معتمد آنها  -  2و در تفسير قمي - ترين كتاب روايتي شيعه  صحيح - 1در كافي

مورد عني اگر در ي«: آنها، در مورد آيه فوق اين تفسير ارائه شده است 3در ديگر مصادر معتبر
اگر همراه با واليت علي، بعد از «: و در لفظ ديگر» 1واليت غير او را شريك سازي

  2».شود ديگري دستور دهي، عمل تو نابود مي يبه واليت كس) اي پيامبر(خودت
ي فوق با همان  ي البرهان در تفسير قرآن، چهار روايت از آنها را پيرامون آيه نويسنده

  3.معني بيان كرده است
وقتي كه خداوند متعال به : اند رد سبب نزول اين آيه از ديدگاه شيعه گفتهدر مو

وحي كرد كه علي را براي مردم بعنوان امام معرفي كند، معاذ بن جبل به او  صپيامبرش
را شريك ) منظورش ابوبكر و عمر است( در واليت علي، اولي و دومي: نفوذ كرد و گفت

                                           
 .٧٦مشاره ) ١/٤٢٧(اصول کافی  -١
 ).٢/٢٥١( تفسري قمی -٢
 ).٤/٢٢٨(و تفسري صافی ) ٤/٨٣(الربهان  -٣
 ).٢/٥١٩(اصول شيعه ، اين لفظی کلينی در کافی است -١
 ).٢/٥٢٠(اصول شيعة االمامية -٢
 ).٢/٥١٩(اصول شيعه ) ٤/٨٣(الربهان  -٣
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يابند و تو را تأييد كنند، وقتي كه خداوند متعال اين آيه تا مردم با اين سخن تو آرامش ب! كن
  )67/ مائده ( �m��rq�p�o�n�m�l�k�jl:را نازل فرمود

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است ! ) خدا، محمد مصطفي(اي فرستاده 
  .برسان) به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم(

مردم مرا تكذيب : به جبرئيل شكايت كرد و گفت صزل فرمود، پيامبروقتي اين آيه نا
�: آنگاه خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود. پذيرند كنند، و از من نمي مي �

�m�®�¬�«�ª�©� �̈ �§�¦�¥�¤�£�¢�¡��

¯l ) 65/ زمر.(  
 ايات را دستخوش تحريف  اندازه  و براي اينكه خواننده بخوبي درك كند كه شيعه تا چه

دهند، و حاضرند براي تغيير معناي اين آيه و آيات قبل و بعد از اين  و تبديل قرار مي
  : خداوند متعال فرمود. دهيم چيني كنند، معني اين آيه را توضيح مي دسيسه
�m��§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w

�¯�®�¬�«�ª�©�¨l )65-64/ زمر.(  
به تو و به ! ؟ كه غير خدا را پرستش كنمدهيد  آيا به من دستور مي! اي نادانان: بگو

باطل و (ورزي كردارت   يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك
  .شود، و از زيانكاران خواهي بود هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي بي

ا ، اماست همانگونه كه از روند آيه معلوم است؛ اين آيه متعلق است به توحيد خداوند متعال
باشد، در  اين آيه به علي مربوط مي  اند كه كرده برداشتو چنين   آنها اين مسأله را تغيير داده

» اهللا«ي  را با لفظ جالله سگويي آنها علي. حاليكه اصالً ذكر و يادي از او در اين آيه نشده است
آيه كامالً واضح و اند، در حالي كه معناي  مذكور را همان واليت قرار داده» عبادت«و  دادهتعبير 

داللتش روشن است و ميان معناي آن و تأويل مذكور شيعه كمترين پيوند و ارتباطي وجود 
  1.ندارد

را به بازگشت به  صوقتي كه مشركان پيامبر: اند اهل علم در تفسير آن آيه گفته
كان اين مطلب را به مشر فرمان داد كه صپرستي فرا خواندند، خداوند متعال به پيامبرش بت

به  صاي پيامبر: و معناي آن چنين است! 2اين دين پدرانت است: آنها گفتند. بگويد
                                           

 ).٢/٥٢٠(شيعة االماميةاصول  -١
 ).٤/٢٨٤( تفسري جنومی) ٤/٦٧(تفسري ابن کثري  -٢
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كنيد؟ در  آيا مرا به عبادت غير خداوند متعال دعوت مي! اي جاهالن: مشركان قومت بگو
چون . ي عبادت و بندگي نيست حاليكه به غير از خداوند متعال هيچ چيز و هيچ كسي شايسته

دت غير خداوند متعال فقط از طرف شخصي گمراه و احمق و جاهل صادر فرمان دادن به عبا
|�: (د و فرمودداشود، خداوند متعال آنها را با وصفي كه متقضي آنست، ندا  مي

، سپس خداوند متعال بيان فرمود كه او به پيامبران و )64/زمر) (!اي جاهالن:({
ريك قايل شوي، عملت نابود رسوالن قبل از او وحي فرستاده است كه اگر براي خدا ش

وقتي خداوند خطاب به . باشد در راستاي تبيين خطر شرك و پليدي آن مي امر اين. شود مي
كسي كه هرگز مرتكب شرك نخواهد شد چنين تهديد سختي را بيان فرمود، پس در رابطه 

ا را عبادت بلكه خد«: سپس خداوند متعال فرمود! چگونه بايد باشد؟) عامة مسلمانان(با غير او 
بلكه فقط ! اند، عبادت و بندگي مكن يعني آنچه را كه مشركان به تو دستور داده» ! كن

  1! ها عبادت و بندگي نما خدايان دروغين و بت هخداوند متعال را خالصانه و بجاي هم
كنيد، اين معني كامالً واضح است و فقط براي كسي گنگ و  همانگونه كه مالحظه مي

توز و مغرض باشد، چون چنين كسي هوا و هوسش او را  كينه، د كه هواپرستنمايان مبهم مي
اند، نهايت  ها را جعل و وضع كرده اين روايت  اين گروه كه .از ديدن حق نابينا ساخته است

در قرآن كريم دليل و » امامت«دغدغه و هدفشان اين است كه براي تئوري خودشان يعني 
باري، اين دسته ! ! به قيمت تحريف آيات قرآن هم تمام شودسندي بيابند، حتي اگر اين كار 

ي استدالل و استناد جويي خود به اصلي  و در زمينه اند در اين راستا كوركورانه گام برداشته
اين مسأله در روايتي   چنانكه. يا عقالني متكي نيستند، چه رسد به اصل شرعي و ديني يلغو

در آن  .كند كامالً نمايان است مي احترامي بي ادبي و بي صكه به ساحت مقدس پيامبر
داند  شود كه نمي بعنوان شخصي ترسناك و هراسيده از قومش ترسيم مي صروايت، پيامبر

تا جايي كه وقتي اين شك و ترديد را وانهاد ! آيا دستور خدايش را اجرا كند يا اجرا ننمايد؟
  1.كه با تهديد خداوند مبني بر نابودي اعمالش مواجه شد

  

                                           
روح املعـــــــانی آلوســـــــی ) ٤/٤٧٤(فـــــــتح القـــــــدير ) ٢٧٧، ١٥/٢٧٦(تفســـــــري طربســـــــی ) ٢٤، ٢٤(تفســـــــري طربســـــــی  -١
)٢٤/٢٤/٢٣.( 
 ).٢١/٥٢٢(اصول شيعة االمامية -١
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  است شرط پذيرش اعمال واليت -2
را بعنوان جانشين و پيشوا ميان خود و ميان انسانها قرار  �خداوند متعال علي: اند شيعه گفته

باشد، هر  داده است و هر كس كه او را بشناسند مؤمن و هر كس او را انكار كند، كافر مي
ا همراه با او مدنظر قرار كس نسبت به او جاهل باشد، گمراه خواهد بود و هر كس چيزي ر

هر : اند گفته .1شود دهد، مشرك است، هر كس واليت او را داشته باشد، وارد بهشت مي
از دنيا برود، نماز، روزه، زكات، و حج او مورد قبول واقع خواهد  و كس واليت ما را بپذيرد

يك از  ما در حضور خداوند اقرار نكند، خداوند متعال هيچ شد، و كسي كه به واليت 
نازل شد  صهمچنين به گمان و ادعاي شيعه جبرئيل بر پيامبر 2.اعمالش را قبول نخواهد كرد

هاي  آسمان: فرمايد فرستد و مي اي محمد سالم بر تو باد، پروردگارت بر تو سالم مي: و گفت
هفتگانه و موجودات آنها، و هفت زمين و موجودات روي آنها را آفريدم، و هيچ جايي را 

اي از روزي كه آسمانها و زمينها را  و اگر بنده. از ركن كعبه و مقام ابراهيم نيافريدم برتر
ام، با من به راز و نياز بپردازد، اما در حاليكه واليت علي را انكار نموده باشد، پيش من  آفريده

  .اندازم بيايد، او را در دوزخ مي
هيچكدام از  .1دنباش ها صحيح نميهيچ يك از آنو  ها در اين باره فراوان هستند روايت
ها در اسالم داراي ارزش نيستند، زيرا كتاب خداوند متعال در دسترش و مقابل ما  اين روايت

و در همه  قرآن داور نهايي است .قرار دارد كه هيچ يك از ادعاهاي آنها در آن وجود ندارد
ل اعمال همان توحيد و قرآن كريم در بيان اصل قبو. ي اول است اختالفات ترجيح دهنده

كند،  يكتاپرستي را ذكر كرده و علّت محروميت را شرك ورزيدن به خداوند معرفي مي
  : فرمايد همانگونه كه مي

�m�ut�s�r�q�p�o�n�m�l�k�jl ) 72/ مائده(  
بيگمان هر كس شريك و انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده 

  .است) دوزخ(و جايگاه او آتش ) نهد م نميو هرگز به بهشت گا(است 
نمايد، زيرا  هاي شيعيان را تكذيب مي گويي ها و زياده آيات قرآن كريم همه اغراق

  : فرمايد مي

                                           
 ).١/٤٣٧(اصول کافی  -١
 .١٥٥-١٥٤امالی صدوق ص  -٢
 .١٥٥-١٥٤ص ، وقامالی صد -١
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�m�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°l   

  ).69/مائده(
اهل نجات هستند (آنان كه به خدا و قيامت ايمان داشته باشند و كار شايسته انجام دهند 

  .بر آنها نيست) از عذاب دوزخ در جهان جاويدان(ف و هراسي خو) و
پندارند كه واليت اماميه از نماز و ساير اركان اسالم برتر و مهم تر است،  آنها چنين مي

در حالي كه نماز بطور صريح و روشن هشتاد مرتبه در قرآن ذكر شده است، ولي واليت 
اوند متعال خواسته بندگانش را به بيراهه پس آيا خد. آنها حتي يك بار هم ذكر نشده است

  پاك ومنزه است خداوند متعال كه! بكشاند، يا راه رسيدن به خود را براي آنان روشن نكند؟

  : فرمايد باشد، خود مي اين بهتان و تهمتي عظيم مي
�m�q�p�o�n�ml�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`
�s�rl )115/توبه(  

هيچ وقت قومي را كه هدايت بخشيده است ) دارد به سبب عدالت و حكمتي كه(خداوند 
كنند به عقاب و عذابشان  و در برابر اشتباه و لغزش ناشي از اجتهادي كه مي(سازد  گمراه نمي

شبهه و  و بي(مگر زماني كه چيزهائي را كه بايد از آنها بپرهيزند روشن و آشكار ) گيرد نمي
  .براي آنان بيان كند) اشكال، توسط پيغمبر

كند، اگرچه  هاي آنها را نقض مي هاي آنها چيزهاي ذكر شده كه گفته ر روايتد
هاي آنها در مقابل اين نصوص معتدل و مياني حرفي براي گفتن ندارند،  كاري تأويالت و تقيه

اي بيدار  اما اين مورد را هم بيان نماييم تا شايد عاقلي پند گيرد، يا غافلي آگاه شود يا خفته
اي كساني كه اهل عناد و سركشي هستند با استدالل به كتابهاي خودشان اقامه شود و تا بر

  ... باشد گويي مي اندازه سرشار از تناقض حجت شود و تبيين گردد كه نصوص آنها تا چه
�m�N�M��L�K: ي ايه وقتي كه: علي بن ابي طالب گويد: در تفسير فرات آمده است

�TS�R�Q�P�Ol )23/شوري (  
از شما ) همه نعمت كه در پرتو دعوت اسالم به شما خواهد رسيد(ابر آن در بر: بگو

كه سود آن هم عايد (را ) به خدا(خواهم جز عشق و عالقه نزديكي  پاداش و مزدي نمي
  ).گردد خودتان مي
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اي محمد هر : جبرئيل گفت: فرمود شنيدم كه مي صوقتي اين آيه نازل شد، از پيامبر
باشد، و اصل اين دين و ستون آن، الاله اال اهللا، و  و فرع و بنياني ميديني داراي اصل و ستون 

فرع و بنيان آن محبت و مهروزي شما نسبت به اهل بيت و مواالت و طرفداري شما در آنچه 
  1.باشد گويي است، مي كه مطابق حق و حق

ين دهند، مغايرت دارد، چون ا هاي آنها بدست مي اين عبارت با اعتقادي كه روايت
دهد، نه به واليت و محبت اهل بيت را بعنوان  عبارت، اصل دين را شهادت به توحيد قرار مي

گستري  پويي و حق گويي و حق دهد و اين محبت را به حق يكي از مسائل فرعي قرار مي
  2.كند مشروط مي

  دانند مي و خلق بين خداي ا  واسطهرا ائمه ، شيعه -3
. نمايند و واسطه هستند ها پادرمياني مي ه ميان اهللا تعالي و انساني امامي ائمه: گويد اماميه مي

هاي ميان او و  هاي پروردگار و واسطه آنها حجاب: گويد ي شيعه مي مجلسي در مورد ائمه
او براي اين موضوع فصلي را تحت عنوان اينكه مردم فقط بوسيله آنها راه  .3باشند خلق مي

هاي ميان خلق و خداوند هستند و فقط كسي وارد  واسطه شوند، آنها يابند و هدايت مي مي
ي  ائمه: در كتاب عقايد اماميه آمده است .1شود كه آنها را بشناسد، باز كرده است بهشت مي

آنها همانند ... باشند هاي منتهي به او مي هاي خداوند متعال و راه ي دروازه اماميه به منزله
يافت و هر كس از آن عقب ماند غرق  شد، نجات  باشند كه هر كس سوار آن كشتي نوح مي

باشند، موارد  منابع ايشان كه بيانگر اين مفاهيم مي يها از جمله مسائل موجود در كتاب .2شد 
  : زير است

  يابند جز با أئمه ردم هدايت نميم: گويند مي -الف
است، اگر  گرفتاري و بالي مردم عظيم: گفته است -به ادعاي گمان شيعه  -ابوعبداهللا 

به غير ما هدايت رها كنيم، آنها را دعوت كنيم به ما جواب نخواهند داد و اگر آنها را 

                                           
 ).٢٣/٢٤٧(حباراالنور ، ١٤٩-١٤٨تفسري فرات ص  -١
 ).٢/٥٣٥(اصول شيعة االمامية -٢
 ).٢٣/٩٧(حباراالنور  -٣
 . مهان -١
 .٩٩-٩٨ص ، مظفر، عقايد اماميه -٢
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ي ما خداوند متعال شناخته  بوسيله: ابوجعفر گفت: گويد هاي آنها مي روايت .1نخواهند يافت
  2.ي ما يگانه و يكتا معرفي گرديد شد و بوسيله

كند، ولي منشأ و منبع  ن امت اسالم را منتفي نميها، هدايت يافت اين نصوص و روايت البته
حقيقت اين است كه هدايت و راهگشايي به معناي . كنند اصلي هدايت را ائمه معرّفي مي

. پذيري، جز رب و خداي بندگان، كسي قادر به انجام آن نيست توفيق رسيدن به حق و حق
و ميان انسان و قلبش حايل  ها و بصيرتهاست ي قلب يعني همان خدايي كه تغيير دهنده

هيچ قيد و  و شيعه كه بي... آيد  شود و اگر به چيزي فرمان بوجود آمدن دهد پديد مي مي
ي هدايت  ي خود را در زمينه آورد، خود به خود ائمه ها را بر زبان مي محدوديتي اين عبارت

شريك  دهنده و بيگردانند، در حاليكه فقط خداوند متعال هدايت  مردم با خداوند سهيم مي
  : خداوند متعال فرموده است 3.باشد مي

 �m�{�z�y��x�w�v�u�t�sr�q�p�o�nl )17/ كهف(  
 هرگز، نمايد گمراه را هركه و است او) واقعي( راهياب، كند راهنمائي را كه هر خدا

  .يافت نخواهي وي براي راهنمائي و سرپرست
  :فرمايد مي صبه پيامبرشخطاب 

�m�e��d�c�b�a� �̀_�ih�g�fl ) 56/ قصص.(  
و او را به ايمان، ( هيتواني كسي را كه بخواهي هدايت ارمغان د تو نمي! ) اي پيغمبر(

ولي اين تنها خدا است كه هر كه را بخواهد ) يعني سر منزل مقصود و مطلوب انسان برساني
  .نمايد هدايت عطاء مي

ي پيامبران و كساني است  وظيفه مايداما هدايتي كه بيانگر حق باشد و به جانب آن راهنمايي ن
شود همانگونه كه  نمايد و در دوازده امام منحصر نمي ي نيك از آنها پيروي مي كه به شيوه

  :خداوند متعال ميفرمايد
�m�{�z�y�x�w�vu��t�s�r�q�pl ) 108/ يوسف.(  

  .يمكن اين راه من است، با آگاهي، من و پيروانم به سوي خداوند متعال دعوت مي: بگو

                                           
 ).٢/٥٣٩(اصول شيعه ، ٣٦٣ص ، امالی صدوق -١
 ).٢٣/١٠٣(حباراالنوار  -٢
 ).٢/٥٤٠(اصول شيعة االمامية -٣
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پذيرد، يك نوع گستاخي بر  ي ائمه انجام مي اين سخن كه هدايت بندگان فقط بوسيله
  1.باشد خداوند متعال مي

  شود جز با ذكر نام ائمه قبول نميدعا : گويند مي -ب
شود، و هر كس اين  جز با توسل به نام أئمه كسي رستگار و برنده نمي: اند همچنين گفته

هر كس : هاي آنها از ائمه آمده است در روايت. هالك شده است كار را انجام دهد، در واقع
  2.با ما به راز و نياز كند هالك شده وطلب هالكت كرده است

دعاي پيامبران با : اند شيعه در اين زمينه به جايي رسيده كه گفته  شرمي گستاخي و بي
ي  وند بر همهدرود و سالم خدا. توسل به أئمه و طلب شفاعت از آنها مستجاب شده است

�m�c: فرمايد ي رافضي است، اما خداوند متعال مي ي شيعه اين ساخته و پرداخته. 3آنها باد

�hg�f�e�dl ) 180/ اعراف.(  
و درخواست حاجات  خداوندپس به هنگام ستايش . خدا داراي زيباترين نامها است

  .خويش از خداي سبحان او را بدان نامها فرياد داريد و بخوانيد
همانگونه جل . هاي ائمه و مقامات و مقابر ائمه بخوانيد او را با نام: وند متعال نفرمودهخدا

  ) 60/غافر( �m�RQ�P�O�N�Ml: شأنه فرموده است
  .مرا بخوانيد تا شما را استجابت كنم: و پروردگار شما گفت

مرا بخوانيد تا هاي ائمه  با نام: فرمود يقين مي بود، به اگر اساس قبولي دعا ذكر نام ائمه مي
كنند، يكي از  كند و آن را سر هم مي اين امري كه شيعه ادعا مي بلكه. دعاي شما را بپذيرم

زيرا شرط اجابت و قبول دعا وجود اخالص در . باشد داليل رد دعا و عدم پذيرش آن مي
  : خداوند متعال فرموده است. دعا براي اهللا تعالي است

�m�«�ª�©��¨�§�¦�¥�¤�£l ) 14/ غافر(  
  .د هر چند كافران ناخشنود باشنديدين خود را براي او خالص كن) و(خدا را بخوانيد 

  )29/ اعراف ( �m�ÅÄ�Ã�Â�Ál: فرمايد نيز مي
  .ايد، او را بخوانيد در حاليكه دين را براي خداوند خالص كرده

                                           
 ).٢/٥٤٠(صول شيعة االماميةا -١
 ).٢/٥٤١(اصول شيعه ، )٤/١١٤٢(وسائل الشيعه  -٢
 ).٢٦/٣١٩. (های حباراالنوار است واين يکی از باب -٣
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  : تمام ائمه هم جزو ساير انسانها هستند
�m��¼�»�º�¹�¸¶�µ�´�³�²�±�°�¯

�¿�¾�½l ) 194/ اعراف.(  
پرستيد، بندگاني همچون خود شما  داريد و مي تمام كساني را كه بجز خدا فرياد مي

آنان را به فرياد ). توانند فريادرس شما باشند و كاري از آنان ساخته نيست و نمي(هستند 
) كه كاري از ايشان ساخته است(گوئيد  اگر راست مي) از ايشان استمداد جوئيد(خوانيد و 

  ).و نياز شما را برآورده كنند(ايد كه به شما پاسخ دهند ب

�m�ih�g�f�e�d�c�b�a�`�_l�����) 172/ نساء.(  
براي خدا باشد و فرشتگان ) از بندگان متواضع(اي  هرگز مسيح ابائي از اين ندارد كه بنده

  ).زنند از بندگي او سر باز نمي(مقرّب نيز 
  :فرمايد متعال مي خداوند

�mÅ�Ä�Ã�Â�Á��Ë�Ê�É�È��Ç�Æl ) 93/ مريم.(  
) و فرمانبردار يزدان(تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند، بنده خداوند مهربان 

  .باشند مي
دعاي پيامبران تنها با توسل به ائمه مستجاب شده است، ادعايي : گويد اما اين ادعا كه مي

اند،  نامها و وحدانيت ايشان خوانده پايه است، چون انبياء تنها خداوند متعال را با باطل و بي
الراحمين است،  به نامهاي مبارك و نيكوي خداوند و اينكه او ارحم ؛مثالً حضرت ايوب

  : فرمايد متوسل شده است، آنجا كه مي

m�M�L�K�JI�H�G�F�E�D�C�B�A
�\�[�Z�Y�X�W� �V�U�T�S�R� � Q�P�O�N
�k�j�i� �h�g�f�e�d�c� ba�`�_� ^�]

ll ) 84-82/ انبياء(  
در دريا جهت (كه براي او ) نيز فرمانبردار سليمان كرده بوديم(و گروهي از شياطين را 

كردند و كارهائي جز  غواصي مي) استخراج لؤلؤ و مرجان و جواهرات و مواد پرارزش ديگر
از تمرّد و سركشي در برابر (دادند و ما آنان را  انجام مي) از قبيل ساختن كاخها و دژها(اين 
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) ياد كن(ايوب را . داشتيم نگاه مي) يمان و اذيت و آزار رسانيدن به مردمان، دورفرمان سل
پروردگار خود را به فرياد ) بيماري او را از پاي در آورده بود، و در اين وقت(بدان گاه كه 

بيماري به من روي آورده است و تو مهربانترين ! ) پروردگارا: و عاجزانه گفت(خواند 
دعاي او را پذيرفتيم و بيماري وي را برطرف ). بدين بنده ضعيف رحم فرماپس (مهرباناني 

دو چندان بدو داديم، محض ) و اموالي كه از دست داده بود(اوالد ) به جاي(ساختيم و 
سبحان،  خداوند(براي پرستندگان ) از صبر و شكيبائي(و تذكاري ) در حق ايوب(مرحمتمان 

  ).به لطف و فضل خدا باشند تا همچون ايوب شكيبا و اميدوار
متوسل گرديده است، همانگونه كه  أبه توحيد و اقرار به وحدانيت خدا �اما يونس

  : خداوند متعال فرموده است
m�o��n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~

�}�|�{z�y�x�w�v�u�t�s�r��q�p
����~l )88-87/انبياء.(  

بر قوم نافرمان خود خشم (در آن هنگام كه ذوالنون را ) ياد كن داستان يونس ملقب به(
) گرفت و ايشان را به عذاب خدا تهديد كرد و بدون دريافت پيام آسماني، از ميانشان

بر او سخت و تنگ ) با زنداني كردن و ديگر چيزها(خشمناك بيرون رفت و گمان برد كه 
افران و كشتيبانان او را سوار كشتي شد و كشتي به تالطم افتاد و به قيد قرعه مس. (گيريم نمي

گانه شب و دريا و شكم  ي سه(در ميان تاريكيها .) انداختند و نهنگي او را بلعيد به دريا
از (پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و منزّهي ! ) كريما و رحيما(فرياد برآورد كه ) نهنگ

گذرد و  ان ميهرگونه كم و كاستي، و فراتر از هر آن چيزي هستي كه نسبت به تو بر دلم
من از جمله ) خداوندا بر اثر مبادرت به كوچ بدون اجازه حضرت باري. كنيم تصور مي

دعاي او را پذيرفتيم و وي را از غم رها كرديم و ما همين ! ). مرا درياب(ام  ستمكاران شده
  .دهيم گونه مؤمنان را نجات مي

ونه بود كه خداوند متعال و همسرش آنها را بر زبان آوردند، همانگ �كلماتي كه آدم
  : فرمود
�m�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Al )23/اعراف.(  

با نافرماني از (ما ! پروردگارا: گفتند) آدم و همسرش، دست دعا به سوي خدا برداشتند و(
  .ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني از زيانكاران خواهيم بود بر خويشتن ستم كرده) تو
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ن از بديهيات دين است، آگفته و ادعاي شيعه معلوم است، و فاسد بودن پايگي اين  بي
اين ادعاي  اند، كه هاي شيعه در زمينه دعا و مناجات با خدا مواردي را از ائمه نقل كرده كتاب

نيست مگر اينكه دعا و نيايش فراواني را از او نقل   كند، هيچ امامي آنها را به نقض و باطل مي
  1.سي اكثريت آنها را در كتاب بحار االنوار خود آورده استاند و مجل كرده

  استخانه خد بزرگان بهتر از حج قبورزيارت : گويند مي –ج 
اند كه در ميان شيعه  اشخاص مورد اعتمادي برايم بنقل كرده«: گفته است :ابن تيميه

كعبه بزرگتر و  ي عتيق از زيارت خانه) ائمه(كساني هستند كه معتقدند زيارت آرامگاه و قبر 
با اين حساب، آنها شريك قايل شدن براي خداوند متعال را از عبادت و بندگي ! تر است مهم

دانند و اين از جملة بزرگترين ايمان و باوري به  كردن انحصاري براي او را بزرگتر و برتر مي
ري در الكافي و غيره آمده است كه زيارت قبر حسين با بيست حج براب 2.»طاغوت است

روايات موضوع و جعلي شيعه زيارت قبر حسين  .3و حج برتر است اهللا كند و از عمره بيت مي
حسين ) قبر(هر كس به زيارت «: گويند در روز عرفه را به فضيلت خاصي اختصاص داده، مي

آيد در روزي كه عيد نيست، در حالي كه نسبت به حق او آشنا باشد، خداوند متعال براي او 
كند و هر كس در روز  بيست عمره مقبول و مبرور را در دفتر عملش ثبت ميبيست حج و 

نويسد و كسي كه  عيد به زيارت او بيايد، خداوند متعال براي او بيست حج و يكصد عمره مي
در روز عرفه نزد او بيايد، در حالي كه حقش را بشناسد، خداوند متعال هزار حج و هزار 

عادل را برايش  يجهاد همراه با پيامبر مرسل يا امامي مقبول و مبرور و هزار  عمره
. البته در نظر ايشان زيارت قبر حسين نه تنها از حج، بلكه از همه اعمال برتر است. 1نويسيد مي

در روايت  .2زيارت قبر حسين بهترين و برترين اعمال است: هاي آنها آمده است در روايت
   3.قبر حسين است ترين اعمال، زيارت از دوست داشتني: ديگر

                                           
 ). ٢/٥٤٥(اصول شيعة االمامية -١
 ). ٢/١٤٢(منهاج السنه  -٢
 ). ٢/١٦(ذيب االحکام طوسی ، ٥٢ص ، ابن بابويه، ثواب االعمال -٣
 ). ١/١٨٢(بابويه ، من ال حيضره الفقيه، کلينی) ١/٣٢٤(فروع الکافی  -١
 ). ١٢/٥٦١(اصول شيعة االمامية، ١٤٦کامل الزيارات ص   -٢
 ). ١٢/٥٦١(اصول شيعة االمامية -٣
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گنبدها و ، شود و قبرها فراموشي سپرده مي ي بدين گونه دستورات و قوانين اسالم به بوته
جزو برترين  يگيرد، آنها را بدون هيچ دليل ها مورد اهتمام توجه و عنايت قرار مي آرامگاه

ين آنها جز توهم و خيال پردازي و الهامات شياط يزيدهند و دليل آنها چ اعمال قرار مي
  1.ع كنندينيست، تا آنچه را كه خداوند متعال در دين مشروع نكرده است، تشر

هاي مذهب خود قرار داده و براي  ها و آرامگاهها را يكي از فريضه شيعيان زيارت بارگاه
: گويد مرحوم ابن تيميه مي. اند ي خدا مراسم و مناسك خاص قرار داده آن همچون حج خانه

مناسك «كتابي را تصنيف كرده كه نام آن را » مفيد«ان معروف به شيخ شيعه ابن نعم
ي خدا  او قبر بندگان را همچون كعبه و خانه. گذاشته است) مراسم مربوط به مقابر: (»المشاهد

اي كه خداوند متعال آن را براي  آن كعبه. شود در نظر گرفته كه در آن مناسك حج انجام مي
اي است كه براي مردم تعيين شد و جز به دور آن طواف  خانه مردم بر افراشته ساخت و اولين

شود و به حج و عازم شدن بسوي آن، دستور  جايز نيست، جز به سوي آن، نماز گذارده نمي
ها  ي مقبره و آرامگاه ي رافضه مراجعه كند كه درباره كسي كه به منابع شيعه.2شود داده مي

 صف از كتاب خداوند متعال و هدايت پيامبرو انحرا! ترين عجايب گويند، عجيب سخن مي
را مشاهده خواهد كرد و هر كس خواهان اطالع بيشتري در اين زمينه است، به كتاب اصول 

  3.ي اماميه مراجعه كند مذهب شيعه
كنند و  مسلمانان داراي يك كعبه هستند كه در نمازها و دعاهايشان به سوي آن رو مي

كنند، اما شيعه داراي مزارها و  ه و به دور آن طواف ميبراي اداي مناسك حج نزد آن رفت
ي اين كارها از جمله اموري هستند كه  در حاليكه همه 1هستند ها و گنبد بارگاه ائمه مقبره

اند و هر چيزي كه خداوند متعال و پيامبرش از آن  خداوند متعال و پيامبرش از آن نهي كرده
ي آن منتسب به سنّت باشد يا به  خواه انجام دهنده باشد، مي ممنوعاند، مذموم و نهي كرده

به آنچه شيعه پيرامون قبر و بارگاه  صتشيع، چون از بديهيات دين اسالم است كه پيامبر
اند، دستور نداده است و براي امت اسالم مراسم و مناسكي نزد قبور انبياء و  ذكر كرده

سائل دين مشركان است؛ كساني كه اين كار از جمله م صالحان مشروع نكرده است، بلكه
  : خداوند متعال دربارة آنها فرموده است

                                           
 ). ١٢/٥٦١(مهان منبع سابق  -١
 ). ١٧/٤٩٨(جمموع الفتاوی ) ١/١٧٥(منهاج السنه  -٢
 ). ٥٨٦-٢/٥٥٠(اصول مذهب شيعة االمامية -٣
 ). ٢/٥٨٠(منبع سابق  -١
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�m�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�ul ) 23/ نوح(  
معبودهاي خود را وامگذاريد و ود، سواع، : اند به آنان گفته) سران و سردمداران مشركان(

  .يغوث، يعوق و نَسر را رها نسازيد
هاي مردان صالحي از قوم نوح بودند، وقتي كه وفات  اينها، نام: اند عباس و غيره گفته ابن

و تنديسهاي   نشستند، بت يافتند، شيطان به قوم آنها الهام كرد كه در مجالسي كه آنها مي
آنها هم اين كار را انجام . ادبودي براي آنها بسازند و آنها را با نام آنها نامگذاري كنندي

دند تا وقتي كه آنها هالك شدند و دانش و علم فراموش شد، ش ها عبادت نمي اين بت. دادند
   1.ها مورد عبادت و بندگي قرار گرفتند آنگاه آن بت

كار و مأموريتي  يآيا تو را نفرستم برا: به ابو هياج اسدي گفته است �علي بن ابي طالب
د سازي و اي را رها نكني مگر اينكه آن را نابو كه هيچ مجسمه«مرا فرستاد؟  صكه پيامبر

  2.»هيچ قبر بلندي را رها نسازي مگر اينكه آن را با خاك يكسان سازي
اين معني اقرار كرده است، كليني از ابي عبداهللا روايت كرده  هاي شيعه به بعضي از روايت

اي را رها  هيچ مجسمه«: مرا به مدينه فرستاد، و گفت صپيامبر: كه اميرالمؤمنين گفت
كني مگر اينكه آن را با  را نابود كرده باشي و هيچ قبري را رها نميسازي مگر اينكه آن  نمي

نهي كرد از نماز خواندن روي  صپيامبر: گويد ابو عبداهللا مي .1»خاك يكسان كرده باشي
بر روي قبرها بنا : گويد و باز ابو عبداهللا مي2ا بر روي آن بنا ساخته شودي و قبر، نشستن بر آن

از  صنيز او از پدرانش نقل كرده كه پيامبر.3نمي پسنديدن كار را اي صزيرا پيامبر. ازيدسن
  4.گچ كاري كردن قبرها نهي كرده است

و ائمه  صاين نهي شامل همه قبرها به استثناي قبر پيامبر حرّ عاملي چنين گمان برده كه
، حال آنكه 5عليهم السالم است و از سوي ديگر اين نهي تنها براي كراهيت اين كار است

                                           
ديدگاه علـی ابـن عبـاس دربـاره حکـم مرفـوع مرحـوم البـانی آن را گفتـه اسـت در شـرح ) ٨/٦٦٧(فتح الباری ، خباری -١

 . ٨٠عقيده طحاويه ص 
 . ٩٦٩کتاب جنائز مشاره ،  مسلم -٢
 ). ٢/٨٦٩(وسائل الشيعه ) ٢/٢٢٧(فروع کافی  -١
 ). ٢/٨٦٩(عه وسائل الشي) ١/١٣٠(ذيب احلکام طوسی  -٢
 ). ٢/٨٧٠(وسائل الشيعه . ابن بابويه) ٠٢/١٩٤من ال حيضره الفقيه  -٣
 ). ٢/٥٨٤(اصول ال شيعة االمامية -٤
 ). ٢/٥٨٤(اصول شيعة االمامية -٥
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ها كامالً واضح است، همانگونه كه داللت بر تحريم  ي عموم و فراگيري در اين روايت يغهص
باشد و حرّ عاملي هيچ دليلي براي ادعاي خود در دست ندارد جز  كامالً مبرهن و واضح مي

شوند، و  ي او كه با آن كارهاي شاذ و بي اساس از جماعت مسلمانان جدا مي كردار فرقه
اين شذوذ و انحراف دليل باطل بودن . كنند كه آنها را بيان مي ساختگيضعيف و  يروايان

است؛ چون با كتاب خداوند متعال و سنّت رسول خدا و اجماع امت اسالم مخالف است كه 
چون . اند اهل بيت هم جزو آن اجماع هستند و از آنها نقل است كه در اين باره هشدار داده

ي كه بخاطر و حكمت براي خداوند متعال است، پس فلسفه ي شريك قرار دادن اين كار وسيله
شود و احتماالً اين خطر  آن نهي وارد شده است، ميان يك قبر و قبري ديگر تفاوتي قايل نمي

شوند، لذا اصل  نسبت به قبور ائمه شديدتر باشد، چون مردم خيلي فراوان مفتون آنها واقع مي
  1.باشد مردان مي ورد صالحان و نيكهمان اغراق و افراط در م) در جهان(شرك 

  كردن در دست امام استحالل كردن و حرام : گويند مي -4
علي و فاطمه را ، صاند كه خداوند متعال محمد خود ادعا كرده  ي اماميه در روايات شيعه

آنها را شاهد بر ، آفريد، سپس آنها هزار سال ماندگار شدند بعد موجودات ديگر را آفريد
انداخت و شئون و امور  ينش آنها نمود، اطاعت كردن از آنان را بر آنها به جريانخلق و آفر

كنند و  آن موجودات را به آنها واگذار كرد، بنا براين آنها هر چه را كه بخواهند، حرام مي
   1.نمايند هر چه را كه بخواهند حالل مي

اطاعت كردن از  و«: شيخ آنها مجلسي به شرح نص روايت سابق پرداخته و گفته است
اشياء حتي جامدات، از موجودات  انداخته است، يعني بر همه آنان بر روي آنها به جريان

ساخته است، مانند شكافتن ماه،  آسماني و زميني اطاعت كردن از آنها را واجب و الزامي
امور همه . استقبال درخت، تسبيح كردن سنگريزه و امثال اينها كه قابل شمارش نيستند

ودات را به آنان واگذار كرده است، اعم از حالل كردن و حرام كردن و بخشيدن و منع موج
شيخ مفيد در كتاب االختصاص و مجلسي در البحار و كساني ديگر از ابوجعفر نقل . 2كردن
به چيزي از ) بخاطر آن(هر كس چيزي را برايش حالل كنيم كه «: اند اند كه گفته كرده

                                           
 . ٣٠٥تيسري العزيز احلميد برای شرح کتاب التوحيد ص  -١
 ). ٣٤-٢٥(حبار االنوار ) ١/٤٤١(اصول کافی  -١
 . هستند) ٣٤٢-٢٥/٣٤١(حبار االنوار  -٢
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به ما ) هاي عادي انسان(شما ) شئونات(، آن كار حالل است، زيرا دچار شد 1كارهاي ظالمان
اند، حالل است و آنچه كه حرام  پس هر آنچه كه ائمه حالل كرده. واگذار شده است

  ايمان به  اين است كه صاز جمله بديهيات قرآن و سنّت پيامبر. 2»باشد اند حرام مي كرده

كند و هر چه را كه  هر چه را كه بخواهد حالل مي اينكه تنها خداوند متعال قانون گذار است؛
نمايد، در اين باره شريكي ندارد و رسوالن خداوند، شرع خداوند را به  بخواهد حرام مي

باشد و هر كس ادعا كند كه داراي  يكي از اصول توحيد مي كه نمايند، بندگانش ابالغ مي
نمايد،  چه بخواهد براي او حرام مي كند و هر است كه هر چه بخواهد براي او حالل مي امامي

  : فرمايد باشد كه مي ي خداوند متعال مي تحت الشعاع اين فرموده
�m�ª©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡����~�}l ) 21/ شوري.(  

اند كه خدا بدان  شايد آنان انبازها و معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده
  .)؟ تخبر اس و از آن بي(اجازه نداده است 

فقط  صگذاري را فقط پروردگار بندگان در اختيار دارد، پيامبر حق تشريع و قانون
و فقط طبق دستور وحي خداوند متعال حرام و حالل  رسانان خداوند متعال هستند پيام
ي كساني كه در مورد حالل بودن و  اين در حالي است كه خداوند متعال درباره. كنند مي

. ندده نمي  كنند و به حكم و قانون خدايي اهتمامي ود پيروي ميحرام بودن از بزرگان خ
  : فرموده است

�m��¯�®�¬�«�ª�©�¨l ) 31/ توبه(  
  .آنها كشيشان و راهبان خود را بجاي خداوند متعال بعنوان ارباباني بر گرفتند

 ، خداوند متعال تبعيت كردن آنان از1بنابراين همانگونه كه در تفسير اين آيه آمده است
كردند، بعنوان  هايي كه حرام مي كردند و حالل راهبان خود در زمينه كارهايي كه حالل مي

                                           
زيـرا بقيـه ائمــه  �جـز حضـرت علـی و پســرش حسـني، ظـن و گمـان در نظـر آــا مهـان خلفـای حکومـت اســالمی -١

ای غــري از آـا ظــامل و غاصــب حــق  و بنـا بــه حــد گمــان آـا هــر خليفــه، آـا حتــی يــک روز هـم متــولی خالفــت نشــدند
 . ائمه است

 ). ٢٥/٣٣٤(حبار االنوار ، ٣٣٠االختصاص ص  -٢
 ). ٣٧٤-٢/٣٧٣(تفسري ابن کثري ) ١١٤-١/١١٣(تفسري طربی  -١
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زيرا حالل و حرام را از طرف آنها . يك نوع عبادت و بندگي براي آنها قرار داده است
   1.اين امري است كه به خداوند متعال اختصاص دارد دريافت كردند، در حالي كه

  نمايد امام است و به دلخواه خود در آنها تصرف ميازآنِ  تدنيا و آخر: گويند مي -5
 2»باب اينكه همه زمين براي امام است«ي الكافي، بابي را در اين زمينه تحت عنوان  نويسنده

آيا : اين است از جمله در آن آمده است كه ابو بصير از ابو عبداهللا نقل كرده. گشوده است
دهد و به هر كس كه  ، هر جا كه بخواهد آن را قرار مياي كه دنياي براي امام است ندانسته

  3.»دهد، اين كار براي او از طرف خداوند متعال جايز است بخواهد مي
زيرا خداوند . شود اين عبارت و نص شرك در ربوبيت و پروردگاري خدا محسوب مي

    : متعال فرموده است
�m�g�f�e�d�c�b�a�`�_^�]�\�[�Z�Y�X�W

�i�hl ) 107/ بقره(  
و حق دارد هرگونه (؟  داني كه ملك و فرمانروائي آسمانها و زمين از آن او است آيا نمي

و جز خدا سرپرست و ياوري براي شما ) تغيير و تبديلي در آيات و معجزات خود بدهد
  .نيست

  )18/مائده( �m�d�c�b�a`�_�^�]�\�[l: فرمايد مي
چيز از آن  و همه(متعّلق به خدا است و سلطنت آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، 

و به حساب و كتاب هركسي رسيدگي (به سوي او است ) همگان(و برگشت ) او است
  .كند مي

  : فرمايد خداي سبحان مي
�m�ö�õ�ô���ó�ò�ñ�ðï�î�í�ì�ë�êl ) 120/ مائده(  

 حكومت آسمانها و زمين و آنچه در آنها است، از آن خدا است و او بر هر چيزي توانا
  .است

  : و فرموده

                                           
 ). ٨/١٦٦(تفسري ابن عطيه  -١
 ). ٤١٠-١/٤٠٧(اصول کافی  -٢
 ). ١/٤٩(منبع سابق  -٣
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�m�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯l )2/فرقان.(  
) براي خود(آن كسي كه حكومت و مالكيت آسمانها و زمين از آن او است، و فرزندي 

  .است  برنگزيده است، و در حكومت و مالكيت انبازي نداشته

   )25/ نجم ( �m�Ö�Õ�Ô�Ól: خداي سبحان فرموده
  .د متعال استآخرت و دنيا از آن خداون

�m��ed�c: همانگونه خداي سبحان فرموده است ba�`�_�^�]�\
�o�n�m�l�k�j�i�h�g��fl ) 24/ سبأ.(  

  .رساند چه كسي شما را از آسمانها و زمين روزي مي: بگو) به مشركان! اي پيغمبر(

  )3/فاطر( �m�ÓÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Êl :و خداوند متعال فرمود
  .ه از آسمان و زمين شما را رزق و روزي دهدآيا غير خدا آفريدگاري هست ك

�: و خداوند متعال فرموده است m� qp�o�n� �m�l�k�jl 

  )17/عنكبوت(
رزق و روزي را در نزد خدا بجوئيد و او را بندگي و عبادت كنيد و براي او 

  .گذاري كنيد سپاس
شئونات (ير روايي، رزق و تدب بنابراين خداوند متعال است كه خاصتاً و به تنهايي فرمان

  1.را بر عهده گرفته و در اين راستا هيچ شريكي ندارد) بندگان

  دهند نسبت ميبه ائمه را  حوادث هستي -6
بودم، در آن موقع آسمان رعد و برق زد  �من در نزد اباعبداهللا: گويد سماعه بن مهران مي

: گفتم. است ي فرمان پيشواي شما زده شده اين رعد و برق بوسيله: گفت �و ابو عبداهللا
يعني هر رعد و برقي كه واقع شده به دستور علي  2امير المؤمنين: گفت! پيشواي ما كيست؟

بنظر شما يك مسلمان منصف . يگانه و قهار است بوده است، نه به دستور خداوند متعال كه
  : فرمايد كند در حالي كه خداوند متعال مي چه برداشتي از اين روايت مي

                                           
 ). ٢/٦٢٢(اصول شيعة االمامية -١
 ). ٢٧/٣٣(حبار االنوار ، ٣٢٧مفيد ص ، اختصاص -٢
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�m�À�¿�¾�½�¼�»�º�Ã�Â�Ál   

  )12/رعد(
دهد كه هم مايه ترس است و هم ماية اميد؛ و  او كسي است كه برق را به شما نشان مي

  .كند ابرهاي سنگين بار ايجاد مي
! هاي اثنا عشريه سر زشت خود را بر آورده؟ آيا اين همان سبئيه نيست كه از البالي كتاب

قرار دادن با خداوند متعال در  يا به نوعي شريك! نيست؟ �آيا اين ادعاي ربوبيت علي
اين افسانه و  كند كه قلم مجلسي، و قبل از او قلم مفيد چگونه جرأت مي! ربوبيت نيست؟

اين نوع اشاره و تلويح بر امثال آنها ! ها را بنويسيد و آن را به جعفر نسبت دهد؟ اسطوره
آورد و بسوي آن  ايمان نمي آن  بهشخصي زنديق و دين ستيز هيچكس بجزپوشيده نيست و 

گيرند كه حاوي اين  بر مي ييها كه دينشان را از كتاب در شگفتم از قومي. كند فراخواني نمي
كنند كه چنين باليي را بر سر آنها  همه چرك و خاشاك است و آخوندهايي را تعظيم مي

اهي و اين گمر اند، آيا در ميان اين طايفه، خردمند و ديندار وجود ندارد كه نسبت به آورده
و اهل بيت اطهار را از اين ميكروب ! اين كفر آشكار نهيب اعتراض و نكوهش سر دهد؟

گري را از كفر و گمراهي حكومت صفوي كه بدان آلوده  كشنده تبرئه كند و لباس شيعه
شود همانگونه كه  شده است را پاك نمايد؟ يا اينكه خير، هر صداي صادقي در نطفه خفه مي

شود، چنانكه با بسياري از  يا اينكه سخن او حمل بر تقيه مي! ندبا كسروي چنين كرد
اند و قسمتي از اقوال اساتيد خود را دستخوش اين معضل  هاي خود چنين كرده روايت

گوئي به بن بست رسيده  پويي و حق آيا اين مذهب در راه دعوتش به سوي نور حق. اند كرده
   1! است؟

  ه حل شده استجزئي از خدا در ائم: گويند مي -7
هايي هست كه مدعي هستند بخشي از نور الهي در علي حلول يافته  ي اماميه روايت نزد شيعه

پس با دست راستش ما را مسح كرد، سپس نور خود را روانه : ابو عبداهللا گفته است. 2است
اين بخش الهي كه در ائمه .4اما خداوند متعال ما را در خود تركيب كرد. 3وجود ما ساخت

                                           
 ). ٢/٦٢٤(اصول شيعة االمامية -١
 ). ٢/٦٢٨(منبع مهان  -٢
 ). ١/٤٤٠(اصول کافی  -٣
 ) ١/٤٣٥(اصول کافی  -٤
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اند، به  هاي مطلقي برخوردار شده ي آن از قدرت بوسيله -كنند آنگونه كه ادعا مي -است
خوانند؛ كه به صدها  گويند، مي همين خاطر كساني كه آنچه را كه آن را معجزات ائمه مي

خداوند متعال ! . اند كنند كه ائمه همچون رب العالمين در آمده رسد، مشاهده مي روايات مي
توانند مرده را زنده  ائمه مي -كنند ادعا مي –يعني . است از اين ادعاهاي باطلبسي باالتر 

 بهراآنها اين مسئله   ولي روايات 1! ! كنند و مرده را بميراند، بيافرينند و رزق و روزي دهند
دهند و  اين مسئله از طرف خداوند متعال همانند نوعي از تلبيس و ايهام است ربط مي  اينكه 

م، زيرا اين مقوله، يچي و نادرستي اين مقوله همين كافي است كه آن را تصور كنبراي پو
هستي است، همانگونه كه واقعيت ائمه و اقرارات آنها جهان هاي  مخالف نقل و عقل و سنّت

اند و  برد كه ائمه مظلومانه و در زير فشار زندگي كرده شيعه گمان مي. كند آن را به نقض مي
  : موده و پروردگارش به او دستور داده كه بگويدفر صپيامبر هدايت

�m�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Al ) 188/ اعراف.(  
  .توانم هيچ نفعي يا ضرري را بخودم برسانم مگر آنچه را كه خداوند بخواهد بگو من نمي

هاي شيعه با وجود آنكه ائمه را تعظيم كرده و در مورد آنها  جالب اين است كه كتاب
گويند،  كنند تا تناقض آن در آنچه كه مي هايي مخالف اين را نقل مي روايتكنند،  اغراق مي

در الرجال كشي آمده است كه جعفر بن محمد . طبق عادت در هر دروغ و باطلي، ثابت شود
ي كوچكي نيستيم كه خداوند متعال ما را آفريده و ما را برگزيده  بخدا قسم ما جز بنده: گفت

اگر ما را مورد رحم خود قرار دهد، به رحمت  .ضرري را نداريماست و توانايي هيچ نفع و 
خود بوده است و سوگند بخدا ما بر خدا هيچ حجتي نداريم و از طرف خدا هيچ برائتي 

م، برانگيخته و زنده خواهيم شد، در محشر يشو م، و در قبرها دفن مييمير نداريم، ما مي
خدا آنها را لعنت كند آنها را چه شده ! يريمگ م و مورد بازخواست قرار مييشو ايستانده مي

را در قبرش و علي و فاطمه و حسن و حسين و  صكه خداوند متعال را اذيت كردند و پيامبر
من شما .... را اذيت كردند –علي بن حسن و محمد بن علي درود سالم خدا بر همة آنها باد 

ام و از طرف خداوند  آمده صبرگيرم كه من انساني هستم كه از نسل پيام را به شاهد مي

                                           
 ). ٢/٦٢٨(اصول شيعة االمامية -١
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كند و اگر او را نافرماني كنم  متعال برائتي همراه ندارم، اگر او را اطاعت كنم به من رحم مي
  .1به شدت مرا عذاب خواهد داد

در نتيجه قومشان را از . كنند هايي را از باب تقيه قلمداد مي اما اساتيد شيعه چنين روايت
ب شيعه به جاي اينكه مذهب ائمه باشد، ان را به مذهب راه راست منحرف كردند و مذه

   2.اساتيد تبديل كردند

  دانند ائمه از گذشته و آينده باخبرند و همه چيز را مي: گويند مي -8
باب اينكه ائمه دانش آنچه را كه بوده و «ي الكافي در اين زمينه بابي را تحت عنوان  نويسنده

هاي آنها را  باز كرده، و قسمتي از روايت 3»ا پوشيده نيستدانند و چيزي بر آنه خواهد بود مي
باب اينكه ائمه اگر بخواهند كه بدانند، «باب ديگري را تحت عنوان . ضميمه آن كرده است

از جمله . تشكيل داده و تعدادي از احاديث آنها را در آن ذكر كرده است 4»دانند مي
من : گفت –گويند  همانگونه كه دروغ مي –ابو عبداهللا : 5هاي اين ابواب اين است روايت

دانم و آنچه را كه در بهشت و  ها و آنچه را كه در زمين است، مي آنچه را كه در آسمان
و سيف تمار . 6»دانم آنچه را كه در جهنّم است و آنچه را كه بوده و خواهد بود، مي

آنگاه ! بيند ما را مي شميچ: گفت. جماعتي از شيعه در حجر همراه ابو عبداهللا بودند: گويد مي
  . بر ما نيست هيچ چشمي: لذا گفتيم. كسي را نديديم. ما به چپ و راست نگاه كرديم

سه بار اين سوگند را تكرار  - قسم به پروردگار كعبه و قسم به پروردگار اين ساختمان
ر هستم و دادم كه من از آنها دانات بودم، به آنها خبر مي اگر من ميان موسي و خضر مي –كرد 

علم  -عليهما السالم -دادم به آنچه كه در دستشان نيست، زيرا موسي و خضر  به آنها خبر مي
آنچه را كه بوده، به آنها داده شده بود، ولي به آنها علم آنچه كه خواهد بود و آنچه كه 
موجود است و مستقر خواهد بود تا روز قيامت، داده نشده بود و ما اين دانش را از 

   1.»ايم و آل او بطور ارثي، به ارث برده صلرسو

                                           
 . ٢٢٦-٢٢٥رجال کشی ص  -١
 ). ٢/٦٣٠(اصول شيعة االمامية -٢
  ). ٢٦١-١/٢٦٠(اصول کافی  -٣
  ). ١/٢٥٨(مصدر سابق  -٤
  ). ٢/٦٧٩(اصول شيعة االمامية -٥
  ). ١/٦٢١(اصول کافی  -٦
  ). ٢٦١-١/٢٦٠(ن منبع مها -١
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اين روايات بعضي از چيزهايي است كه نزد آنها . اي از غلو و اغراق رافضي بود اين نمونه
دهد، در حالي كه  وجود دارد، بنابراين افراط و اغراق اساس و اصل مذهب آنها را تشكيل مي

مخالف توحيد و يكتاپرستي خداوند خداوند متعال از افراط و تندروي نهي كرده است، چون 
خداوند . متعال است و از سوي ديگر اساس شرك قديم و جديد غلو و افراط بوده است

  : متعال فرموده است
�m�I�H�G�F�E�D�C�B�Al ) 77/ مائده(  

  .به ناحق در دين خود راه افراط و تفريط مپوئيد! اي اهل كتاب: بگو
يعني در راستاي پيروي كردن از حق، از : گويد ه ميابن كثير رحمه اهللا در تفسير اين آي

تجاوز نكنيد و در ارتباط با امير و سرور خود آنچنان اغراق و افراط ) مقرر شده(حد و مرز 
همانگونه كه . ي پيامبري خارج ساخته، به مقام الهي ارتقاء دهيد نكنيد كه او را از حوزه

از پيامبران بود، ولي او را بجاي خدا  چنين كرديد، كه پيامبري صي عيسي مسيح درباره
هاي گمراه است كه در قديم گمراه شدند،  قرار داديد و اين فقط به علت پيروي شما از شيخ

  : فرمايد ي فوق مي ي آيه همانگونه كه خداوند در ادامه
m�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J

�X�Wl ) 77/ مائده(  
اند و از  اند و بسياري را گمراه كرده مراه شدهاز اهواء و اميال گروهي كه پيش از اين گ«

  .»اند، پيروي منمائيد راه راست منحرف گشته
. 1گرا خارج شده، به راه گمراهي و كژروي وارد شدند يعني از راه درست و اعتدال

  : همچنين خداوند متعال فرموده
�m�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�Al )171/نساء.(  

و ) و درباره عيسي راه افراط و تفريط نپوئيد(مكنيد  در دين خود غلو! اي اهل كتاب
  .درباره خدا جز حق مگوئيد

روي، تعريف بيش از حد و فراتر روي از حد  خداوند متعال در اين دو آيه از زياده
ي رافضي و همه  اين پاسخي صريح دندان شكن است به شيعه كهكند،  معمول، نهي مي

                                           
  ). ٢/٨٥(تفسري ابن کثري  -١



 1145         است هيرافض ي عهيش ي دهيعق نيمهمتر »امامت« 
 

اين در . پندارند، داده است اني كه آنها را بزرگ مياين مسلك را در مقابل كس كساني كه
دستور داد كه براي مردم بيان كند كه  صحالي است كه خداوند متعال به پيامبرش محمد

مالك هيچ چيزي نيست و اينكه نفع و ضرر بدست خداوند متعال است، و علم غيب را جز 
  : خداوند متعال فرموده است. داند خداوند متعال كسي نمي

m��¢�¡���~� }|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n
�¥¤�£l ) 50/ انعام(  

 خداوند) ارزاق و اسرار جهان(هاي  نجينهگويم گ من نمي: بگو) بدين كافران! اي پيغمبر(
چرا كه الوهيت و مالكيت جهان تنها و تنها از آن خداي سبحان است و (در تصرّف من است 

چرا كه كسي از غيب جهان باخبر است كه در (نم دا گويم كه من غيب مي و من نمي) بس
. ام گويم كه من فرشته و من به شما نمي) همه مكانها و زمانها حاضر و ناظر باشد كه خدا است

خوردن و خفتن و در : اين است عوارض بشري از قبيل. بلكه من انساني همچون شمايم(
من جز از ) شود و به من وحي ميشود، جز اين كه  كوچه و بازار راه رفتن، در من ديده مي

  .كنم شود پيروي نمي آنچه به من وحي مي

��m����N�M: خداوند متعال فرموده است LK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
�_�^�]��\�[�Z�Y��X�WV�U�T�S�R�Q�P�Ol 

  ).188/ اعراف (
از (من مالك سودي و زياني براي خود نيستم، مگر آن مقداري كه خدا بخواهد و : بگو«
دانستم، قطعاً منافع  اگر غيب مي.) لطف بر جلب نفع يا دفع شرّ، مالك و مقتدرم گرداندراه 

و اصالً شرّ و بال به من ) چرا كه با اسباب آن آشنا بودم(كردم  فراواني نصيب خود مي
حال كه از اسباب خيرات و بركات و از . چرا كه از موجبات آن آگاه بودم(رسد  نمي

من كسي جز ). خبرم، چگونه از وقوع قيامت آگاه خواهم بود؟ بي موجبات آفات و مضرّات
  .»باشم نمي) خداوندبه عذاب و ثواب (دهنده مؤمنان  دهنده و مژده بيم

بنابراين خداوند متعال به پيامبر عظيم الشأن اسالم دستور داد كه شئونات را به او واگذار 
داند و در اين ارتباط  از غيب آينده نميكند و در ارتباط با خود به آنها بگويد كه او چيزي 

  1.فاقد هر گونه اطالعي است

                                           
  ). ٢/٣٧٣(تفسري قرآن عظيم  -١
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اين همه بيانات قاطع خداوند به خاطر بستن هر راهي است كه ممكن است منجر به غلو و 
شود و نيز هشداري است به امت اسالم از گرفتار شدن  صافراط گويي در مورد رسول خدا

پس جايي كه . مورد انبياي خود بدان گرفتار شدند يهود و ترسايان در به غلو و افراطي كه
فرمايد، غير  خداوند در مورد برترين مخلوق خدا، كه داراي باالترين جايگاه است چنين مي

  .او به طريق االولي از غيب بي خبرند
شود كه ادعاي رافضه در مورد ائمه، و پندار آنها در مورد اينكه  اين ترتيب روشن مي به

و از گذشته و آينده خبر دارند و در خلق و زنده كردن و در اسماء صفات  دانند غيب مي
  . اساس است پايه و بي شريك خدا هستند، بي

! اصالً اين پندار آنها چگونه با آيات متعددي كه در اين باره نازل شده هماهنگ است؟
�m�É: فرمايد خداوند متعال مي ÈÇ� Æ� Å� Ä� Ã� Â� Á� À� ¿� ¾� ½

� Ó� Ò� Ñ� Ð� ÏÎ� Í� Ì� Ë� Ê� Û� Ú� Ù� Ø� � ×� ÖÕ� Ôl 
  ).34/ لقمان (

باراند، و مّطلع است  آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه خدا است و او است كه باران را مي
آورد و  داند فردا چه چيز فراچنگ مي است و هيچ كسي نمي) مادران(از آنچه در رحمهاي 

) از موارد مذكور(اخبر قطعاً خدا آگاه و ب. ميرد داند كه در كدام سرزميني مي هيچ كسي نمي
  .است

�m��P: خداوند متعال فرمود �O� NM�L�K�J� IH�G�F�E�D�C�B
�S�R�Ql ) 109/ مائده.(  

آورد و  گرد مي) در پيشگاه خود(كه خداوند پيغمبران را ) را خاطرنشان ساز(آن روزي 
آنان  آيا مّلتهائي كه به سوي(؟  شما چه پاسخي داده شده است) دعوت(به : گويد بديشان مي

اند؟ راه ايمان يا  اند و به چه راهي رفته ايد چگونه از دعوت شما استقبال كرده فرستاده شده
مگر آنچه از راه (ما را هيچ گونه آگاهي و دانشي نيست : گويند مي). اند؟ راه انكار پيموده

تو خود ) ايم ايم و ظواهري كه در روزگار حيات خود از مردم مشاهده كرده وحي آموخته
  .از تمام خفايا آگاهي) عالوه از ظواهر(

�: خداوند متعال فرمود m�ut�s� �r�q�p�o�n�m�l�k�j
�z�y�x�w�vl ) 8/ رعد.(  
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و بار او پسر يا دختر (كند  چه چيز حمل مي) در شكم خود(داند كه هر زني  خدا مي
ر او است، و وضع جسماني و روحاني، و كيفيت و كميت استعدادها و نيروهاي بالقوه د

و فعل و (افزايند  كاهند و بر چه چيز مي داند كه رحمها از چه چيز مي و مي) چگونه است
انفعاالت دوران عادي و قاعدگي و آبستني آنها چگونه بوده و زمان حاملگي و زايمان چه 

  .و هر چيز در نزد او به مقدار و ميزان است) وقت و چقدر و بر چه منوال است

  .)6/ حج ( �m��H��G�F�E�D�C�B�Al: است خداوند متعال فرموده
چيزهائي كه در آيات پيشين درباره مراحل مختلف آفرينش انسان و جهان گياهان (آن 

لذا نظامي را كه آفريده نيز حق (خدا حق است و ) بدانيد(بدان خاطر است كه ) بازگو شد
ردگان را زنده او م:) گويد هدف نيست و به زبان حال به شما مي بوده و بيهوده و بي

   .گرداند مي
  :خداوند متعال فرموده است 

 m��ÅÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾l ) 59/ انعام.(  
  .داند كليدهاي غيب در نزد اوست و جز او كسي آنها را نمي

��m�x�w�v: نيز فرموده است � �u�t�s� rq�p�o�nl ) آل
  ). 189/ عمران

  .انا استو ملك آسمانها و زمين از آن خدا است، و خدا بر هر چيزي تو

  )1/ملك( �m�J�I�H���G�F��E�D��C�B�Al: فرمايد و مي
از آن او است و ) جهان هستي(بزرگوار و داراي بركات بسيار، آن كسي كه فرمانروائي 

  .او بر هر چيزي كامالً قادر و توانا است
كنند كه تنها خداوند متعال  آيات متعدد ديگري كه در اين زمينه وارد شده و ثابت مي

پردازد، پس كسي كه چيزي از اين را  كه از علم غيب آگاهي دارد و به شيؤن هستي مي است
يكي از مخلوقات نسبت دهد، در واقع با خداوند متعال در زمينه ربوبيت و الوهيت به منازعه  به

! ماند؟ براي او باقي مي با اين وصف، چه اسالمي! پرداخته و در باتالق شرك در افتاده است
  : متعال فرموده است خداوند
�m��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�rl ) 48/ نساء.(  

بخشد، ولي گناهان جز آن را از هركس  شرك به خود را نمي) هرگز(گمان خداوند بي
  .بخشد كه خود بخواهد مي
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��m�x�w�v: و فرموده ut�s�r�q�p�o�n�m�l�k

�z�yl ) 72/ مائده.(  
رار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده انبازي براي خدا قشريك و بيگمان هر كس 

است و ستمكاران يار و ) دوزخ(و جايگاه او آتش ) نهد و هرگز به بهشت گام نمي(است 
  ).اند تا ايشان را از عذاب جهّنم بره(ياوري ندارند 

اين بدين خاطر است كه خداوند متعال خلق را براي عبادت و بندگي خود آفريده است، 
  : ده استهمانگونه كه فرمو

�m�i�h�g�f�e�d�cl ) 56/ ذاريات.(  
يعني براي اينكه خدا را يگانه  . ام فريدهĤمن پريها و انسانها را جز براي پرستش خود ني

را نازل ) آسماني(هاي  اش كتاب از همين روي، رسوالن را فرستاد و بخاطر يكتاپرستي. بدانند
  : كرد، همانگونه كه خداوند متعال فرموده است

�md��on�m�l�k�j�i�h�g�f�el)36/ نحل(.  
) و محتواي دعوت همه پيغمبران اين بوده است(ايم  ما به ميان هر مّلتي پيغمبري را فرستاده

پيغمبران . (دوري كنيد) شيطان، بتان، ستمگران، و غيره(كه خدا را بپرستيد و از طاغوت 
   ).دعوت به توحيد كردند و مردمان را به راه حق فرا خواندند

  1.زيادروي و غلو منافي تحقق پيدا كردن بندگي و عبادت است
هايش ممنوع كرده  همانگونه كه خداوند متعال تندروي و اغراق را با همه نمادها و جلوه

هم آن را بمنظور حمايت از توحيد خداوند متعال و بستن هر راهي كه منجر  صاست، پيامبر
  . به نقض توحيدش بشود، ممنوع كرده است

باشد و در هر امتّي شرك جنب و جوشي  ا زياده روي، مركب شرك و وسيله آن ميزير
در حالي كه امتش را از اين  صبه همين خاطر، پيامبر. داشته، حتماً آن را هالك كرده است

: »إيّاکم و الغلو فإّمنا أهلک من کان قبلکم الغلو فی الّدين«: دارد، فرمود درد بر حذر مي
روي، زيرا تنها چيزي كه امتهاي قبل از شما را هالكت كرد اغراق و  دهبپرهيزيد از زيا(

                                           
  . ٣٩٨عقيده درباره اهل بيت ص  -١
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از : گفت از عمر شنيدم كه بر روي منبر مي: گويد عباس مي و ابن. 1»انديشي در دين بود زياده
آنگونه كه مسيحيان به تعريف و تمجيد و ستايش پسر «: شنيدم كه گفت صرسول خدا

ي خدا و  بنده: تعريف و ستايش قرار ندهيد، بلكه بگوئيدمريم پرداختند، مرا مورد تمجيد و 
روي نموده و بيش از حد  دارد كه زياده امتش را از اين باز مي صبنابراين، پيامبر. 2»رسول او

او را مورد تعريف و تمجيد قرار دهند، همانگونه كه مسيحيان در ارتباط با عيسي چنين 
» عبوديت و بندگي«دهد كه او را به صفت  مياز سوي ديگر، به مسلمانان دستور . كردند

: توصيف كنند، يعني همان صفتي كه خداوند متعال در شب معراج به او بخشيد و فرمود
m�E�D�C�B�Al )1/ اسراء(  

را در شبي از ) محمد پسر عبداّلله(تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خود 
  .برد) مقدسال بيت(به مسجداالقصي ) مكّه(مسجدالحرام 

  . همانگونه كه در مقام نيايش كردن با خدا، باز هم او را به بندگي متصف كرده است
�m�z��y�x�w���v�u�t�s�r�q�pl ) 19/ جن.(  

و به ) و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن كرد(بر پاي ايستاد ) محمد(چون بنده خدا 
   .ديگر ازدحام كردندپرستش خداوند پرداخت، كافران پيرامون او تنگ يك

، و نزول فرشته به سوي او، او را چنين صبدينسان به هنگام نازل كردن قرآن بر پيامبر 
�: توصيف كرده است m®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤l 

  ).1/فرقان(
را بر بنده خود ) يعني جدا سازنده حق از باطل(واال مقام و جاويد كسي است كه فرقان، 

و آن را به گوش ايشان (بيم دهد ) بدان(اين كه جهانيان را نازل كرده است، تا ) محمد(
  ).برساند

باشند و در آنها خداوند  اينها سه مقام و جايگاهي هستند كه از همه مقامات باالتر مي
. را به صفت عبوديت و بندگي براي خودش، توصيف و مدح نموده است صمتعال پيامبر

ي زياده روي و غلو و بر حذر داشتن  در زمينهپس شيعه كجا و اين آيات و احاديث كجا كه 
  ! از آن و فراخوان به سوي تحقق عملي به بندگي و عبوديت وارد شده؟

                                           
  . الباقی آن را صحيح دانسته است) ٢/١٧٧(صحيح سنن ابن ماجه  -١
  ). ٣٤٤٥(کتاب احاديث االنبياء مشاره ،  خباری -٢
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ايشان  يابد كه كند، در مي توجه  �و پسرانش �كسي كه به سخنان امير المؤمنين علي
بكلي از اقوال  اند و گرايي نهي كرده انديشي و افراط با لحني كامالً رسا و بليغ از اين زياده

همانگونه كه دروغ . باشند اند، مبرّا مي ي آنها اغراق ورزيده شيعه و همه كساني كه درباره
امام مسلم در . 1شود هاي نسبت داده شده به آنها و گمراهي آنها، روشن مي بودن آن روايت

من در نزد علي بن : روايت كرده كه گفت �صحيحش از حديث ابي طفيل عامر بن واثله
راز و سرّي را به تو نگفته است  صآيا پيامبر: ابي طالب بودم، مردي به نزد او آمد و گفت

چيزي  صپيامبر: عصباني شد و گفت �حضرت علي: عامر گويد) كه به ما نگفته باشد؟(
عامر . را پنهاني به من نگفته كه آن را از مسلمانان پنهان داشته باشد، غير از آنكه چهار مورد

خدا «: به من فرمود: اي امير المؤمنين آن چهار مورد چيستند؟ گفت: رد گفتآن م: گويد
كند و لعنت كند كسي را كه براي غير خدا  لعنت كند كسي را كه پدر و مادرش را لعنت مي

  .»دهد هاي تقسيم زمين را تغيير مي كند و لعنت كند كسي را كه نشانه قرباني مي
اختصاص داده است؟ ) چيزي(شما را به  صبرآيا پيام: در روايتي ديگر آمده است

  2.ما را به هيچ چيزي اختصاص نداده است صپيامبر: گفت
به من  - جدا از مسلمانان  - چيز خاصي را  صپيامبر....: در روايتي در نزد امام احمد

  3.نسپرده است
 �به علي: روايت كرده كه او گفت صامام بخاري در صحيح خود از ابي جحيفه

نه، مگر كتاب خدا، يا فهم و برداشتي كه : شما كتابي در اختيار داريد؟ گفتآيا : گفتم
اين صحيفه : گفتم: يك نفر مسلمان داده شده باشد، يا آنچه كه در اين صحيفه است، گويد به

احكام خون بها، آزاد كردن اسير و اينكه مسلماني بخاطر كشتن كافر كشته : چيست؟ گفت
آيا جز آنچه كه در كتاب اهللا آمده است، شما وحي ديگري هم  :در روايتي ديگر. 1شود نمي

نه سوگند به آن كسي كه دانه را شكافت و نفس را آفريد در اين : در اختيار داريد؟ گفت
  ...2دانم مگر فهم و برداشتي كه خداوند متعال به من داده باشد  باره چيزي نمي

                                           
  . ٣٩٩ص ، عقيده درباره اهل بيت -١
  ). ١٩٧٨(مشاره ، کتاب االضاحی ،مسلم -٢
  .١/١١٩، مسند -٣
  ).١١١(مشاره ، کتاب العلم،  خباری -١
  ).٣٠٤٧(مشاره ، کتاب جهاد،  خباری -٢
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دانست جماعتي از  ين بود كه ميا �دليل سؤال ابوجحيفه از علي: ابن حجر گفته است
چيزهايي از وحي هست كه  -به ويژه علي  -كردند كه در نزد اهل بيت  شيعه ادعا مي

ابن تيميه رحمه اهللا، . 1اند ه بهر خاصتاً به آنها ابالغ كرده است و ديگران از آن بي صپيامبر
ا ديگر اهل ي �هاي منسوب به علي كتاب: گويد ضمن ذكر اين روايت در توضيح آن مي

جفر و (باشند، مانند  همگي دروغ مي -اند  بيني مسائل آينده آمده بيت كه در ارتباط با پيش
از ميان صحابه، تنها علي را به صپيامبر: گويند و غيره و نيز اين مطلب كه مي) بطاقه
خاص از طرف خودش برگزيده است، اين هم دروغ است و همچنين آنچه كه  علمي
او را به دانش باطني دين اختصاص  صشود كه پيامبر لي از صحابه نقل ميي غير ع درباره

  2.داده، همه دروغ هستند
كند، روايتي است كه ابن سعد از علي بن  چيزي كه باطل بودن اين مسأله را بيان مي

اين : گويد مي �ي سعيد بن جبير او درباره) در آن روايت. (كند حسين زين العابدين نقل مي
ي فرايض و چيزهايي كه خداوند  گذشت، آنگاه ما درباره از كنار ما مي) العابدينزين (مرد 

و ما چيزي در اختيار : گفت. رساند، از او سؤال كرديم ي آنها به ما سود مي متعال بوسيله
نقل است كه ! . كنند ما را بدان متهم مي) با دست به عراق اشاره ميكرد(نداريم كه آنها 

دهد كه بيخود آنها را به علم و دانشي خاص  ن اينكه به شيعه هشدار ميمحمد بن حنفيه ضم
بخدا ما جز آنچه كه : گويد متصف نكنند، مي -به آنها اختصاص داده است  صكه پيامبر

  1.ايم به ارث نبرده صاست، از رسول خدا) قرآن(در بين اين دو لوح 
اي : گفتند ان و پيروان خود مياز آل بيت به تواتر روايت شده و رسيده كه آنها به شيعي

شما نسبت به ما ) افراطي(اين نوع از عالقه ومحبت ! مردم، ما را اسالم محورانه دوست بداريد
. 2! ! ) و بالفعل هم چنين شده است. (ي عار و ننگ ما خواهد شد ادامه خواهد داشت تا مايه

گرايي هشدار داده شده و  افراط هاي شيعه در رابطه با اين نوع غلو و عالوه بر اين، در كتاب
 �همانگونه كه مجلسي با سند خود از علي. بيان شده كه آل بيت از اين افراط مبراء هستند

بلكه ! روي كنيد پرهيز كنيد از اينكه در مورد ما اغراق و زياده: روايت كرده كه گفت

                                           
  ) ١/٢٠٤(فتح الباری  -١
  ).٨/١٣٦(السنة  منهاج -٢
  ).٥/١٠٥(منهج سابق  -١
  ).٩/١١٠(البداية و النهاية  -٢
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: فرمود مي) ام دعادرمق( �روايت شده كه علي! 1هاي تربيت يافته هستيم بگوييد كه ما بنده
ها بري هستم و نسبتي با آنها ندارم همانند برائت عيسي پسر مريم نسبت  من از افراطي! خدايا

و هيچ يك از آنها را ياري مكن و موفق ! به مسيحيان، خدايا آنها را براي هميشه خوار كن
  2! مگردان

يي بزار و داود بن من، ابوبصير، يح: كُليني با سند خود از سديد روايت كرده كه گفت
كثير در يكي از مجالس ابوعبداهللا شركت داشتيم، ناگهان خشمناك بر ما بيرون آمد، وقتي 

دانيم، جز خداوند  برند ما غيب مي در شگفتم از جماعتي كه گمان مي: كه نشست، گفت
من خواستم كه فالن كنيزم را بزنم، اما او از دستم در رفت، . داند متعال كسي غيب نمي

  .3! نفهميدم در كدام خانه پنهان شده است؟
ي  هايي درباره حرف) مردم: (به ابو عبداهللا گفتم: شي از ابوبصير روايت كرده كه گفتك

هاي باران و تعداد ستارگان و  گويند شما قطره مي: گويند؟ گفتم چه مي: زنند؟ گفت شما مي
هايش را به  دست! دانيد ميها را  هاي درختان و وزن موجودات دريايي و عدد خاك برگ

پاك و منزه است خداوند متعال، نه بخدا، جز خداوند متعال : سوي آسمان بلند كرد و گفت
  4.داند كسي اينها را نمي

ي رافضي بدان  هاي شيعه اقوال ائمه اهل بيت پاك است، همانگونه كه كتاب) همه(اينها 
زنند بري و پاك هستند، چون در  آنها مي كه رافضيه به  اند و آنها از آن اتهامي تصريح كرده

به ! ميان انسانها رافضه دروغگوترين هستند و دين آنها نفاق و دروغگويي عادت آنهاست
ترين و  شيعه در معقوالت جاهل: همين خاطر است كه ابن تيميه رحمه اهللا گفته است

  1.ترين مردم هستند نادان
. كشاند رداشته و نصوص خود را به نقد ميي خود ب هاي شيعه، خود نقاب از چهره روايت

هستند و مطالبي كه سران اماميه ... أئمه منشأ رزق و نزول باران و: گويد اين مقوله كه مي
هاي تندروان و افراطيون شيعي است، همان  مانده كنند، همه از دستاوردها و پس روايت مي

                                           
  ).٢٥/٢٧٠(حباراالنوار  -١
  ).٢٥/٢٨٤(مهان منبع  -٢
  ).١/٢٥٧(اصول کافی  -٣
  ، ٤٠٢ص ، عقيده دربارة اهل بيت، ١٩٣ص ، رجال کشی -٤
  ).١/٣(السنة  منهاج -١
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هاي آنها آمده است كه  روايت در. كساني كه ائمه، ديدگاه و كيش آنها را انكار نمودند
دادن  مفضل بن عمر مدعي است كه گويا شما قادر به رزق : وقتي به ابوعبداهللا گفته شد

كند، در  بخدا، جز خداوند متعال كسي روزيهاي ما را مقدر نمي: بندگان هستيد، گفت
قوت آنها را ام محتاج شدم و دلم تنگ شد و تا وقتي كه  حقيقت من براي طعام دادن خانواده

كه در (بدست آوردم خياالتي بر ذهنم خطور كرد، بعد دلم آرام گرفت، خدا او را لعنت كند
اما اين چند روايت مانند يك تار موي . 1، خدا از او بري است)ي ما چنين ادعايي كرده باره

ا تواند هر عبارتي ر چون تقيه مي) و مشتي است از خروار(سفيد بر روي گاوي سياه است، 
براي مثال، به آنچه كه شارح الكافي در . كه به مزاج آقايان خوش نيايد، در خود جاي دهد

اكنون آن را نقل كرديم و در آن ابوعبداهللا از جماعتي كه  توضيح سخن ابي عبداهللا كه هم 
كند و براي رد نظريه و پندار آنها، به  اند، اظهار تعجب مي علم غيب را به او نسبت داده

پس چگونه ادعا (داند كجاست،  اش پنهان شده، ولي نمي زند كه در خانه مثال ميكنيزش 
هدف از اين تعجب اين ...«: گويد شارح الكافي مي! ) داند؟ كند كه گذشته و آينده مي مي

انديشه و خيال بعضي از حاضران  است كه نادانان او را بعنوان خدا برنگيرند، يا با اين كار، از
داند، تا سالمت و حفظ  لت او نيستند، اين را بزدايد كه او علم غيب را ميكه قايل به فضي

و گرنه، ايشان نسبت به آنچه كه بوده و خواهد بود عالم بوده ! جان خود را تضمين كند
اين سخن او مستوجب : اگر بگويي! ماند؟ پس چگونه جاي آن جاريه بر او مخفي مي. است

نكرده، باشد، در  1تضي دروغ است كه قصد توريهوقتي مق: گويم دروغ گفتن است، مي
پس معنايي كه شما از آن فهم كردي، از آن فهم و برداشت . حاليكه آن را قصد كرده است

  2.ها پنهان بوده است دانسته كه در كداميك از خانه شود، يعني او مي نمي
تا ثابت كند  بخرج داده،  اين تكلّف و تصنع عجيب و غريب كه براي رد اين روايت به 

كه امام از گذشته و آينده با خبر بوده و دست آخر بتواند در اين راه، دروغ به امام نسبت 
شعراني كه . ويران سازد، نگاه كنيد 3دهد و يكي از اصول آنها را كه همان عصمت است

اين تكلّف و  كند كه يكي ديگر از سران شيعه كه ارتباط با آن شرح در پاورقي بيان مي 
تر  عجيب دسري براي تأويل اين روايت، چندان به مزاجش خوش نيامده و در يك اقدامي در

                                           
  ).٢/٢٨٥(اصول شيعة االمامية، ٢٧٤رجال کشی ص  -١
  .مرتجم. توريه معنی اراده کردن چيزی و تظاهر کردن به چيزی ديگر -١
  .مازندرانی) ٣٠، ٦/٣٤(شرح جامع بر کافی  -٢
  ).٢/٦٨٦(اصول شيعة االمامية -٣
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بدينگونه از علماي اهل بيت چنين . خواند و سرسام آورتر كل اين روايت را كذب مي
دهند، پس وقتي كه آن ائمه به تكذيب، ترفند و اتهام آنها  هاي دروغي را اشاعه مي روايت

كنند، اين آقايان اين تكذيب و انكار را  مردم، باطل آنها را رسوا ميپردازند و در مقابل  مي
اي تبديل شده كه در دست شيعيان افراطي افتاده  بنابراين، تقيه به حيله... كنند حمل بر تقيه مي

در دايره غلو و افراط گرايي باقي بگذراند، حق را رد كنند ) با آن(گري را  خواهند شيعه و مي
  1.بدي نمايندو به اهل بيت 

شناسد،  يكبار زراره بن أعين مدعي شد كه جعفر بن محمد اهل بهشت و اهل جهّنم را مي
. اين خبر به گوش جعفر رسيد، اين سخن را انكار كرد و گوينده آن را تكفير كرد وقتي كه

با تو با تقيه : گيري جعفر را براي او نقل كردند، گفت اين ديدگاه و موضع اما زراره وقتي كه 
  2.رفتار كرده است

  )تجسيم(اغراق در اثبات صفات خدا  -9
در ميان يهوديان شهرت يافت، اما ) تصور كردن خدا بصورت جسم(و » تجسيم«گمراهي 

اولين كساني كه آن را در ميان مسلمانان ابداع كردند، شيعه بودند، به همين خاطر است كه 
آغاز ظهور تشبيه . پردازند از همه به تشبيه خدا مياز ميان آنها، يهود بيشتر : گويد رازي مي

كردن در اسالم توسط روافض همچون هشام بن حكم، هشام بن سالم جواليقي، يونس 
  1.و ابوجعفر احول صورت گرفت عبدالرحمن قمي 

اين افراد از جمله كساني هستند كه در نظر اماميه استاد و شيوخ رهبر بوده و كساني   همه
  2.باشند لحاظ نقل مذهب شيعه مورد ثقه و اعتماد ميهستند كه به 

در حقيقت ابن تيميه عامل اصلي اين افتراء و دروغ پردازي را معين كرده، آنجا كه 
خداوند متعال جسم است، : اينكه بگويد اولين كسي كه در اسالم معروف شد به: گويد مي

مورد تشبيه و تجسيم خدا از  آميز در شناسان سخنان اغراق فرقه. 3همان هشام بن حكم است
! . شود اند، مؤمن از شنيدن آن حرفها موي بدنش سيخ مي هشام بن حكم و يارانش نقل كرده

                                           
  ).٢/٦٨٦(اصول شيعة االمامية -١
  ).٢/٦٩/٧٠(ميزان االعتدال  -٢
  .٩٧ص ، اعتقاد فرق املسلمني و املشرکني -١
  ).٢/٦٤١(اصول شيعة االمامية) ١/١٠٦(اعيان الشيعه  -٢
  ).٢/٦٤١(اصول شيعة االمامية) ١/١٠٦(السنة  منهاج -٣
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ابن هشام بن حكم ادعا كرده كه معبود او داراي جسم محدود و : گويد عبدالقاهر بغدادي مي
. 1باشد ند ميمتناهي است و نيز داراي سه بعد طول، عرض و عمق است، طول و عرضش همان

ي غلو و افراط در تجسيم، به  ها و غيره، از هشام بن حكم و پيروانش مسأله هاي فرقه در كتاب
  2.وفور بيان شده است

در ميان يهود صورت گرفت و به تشيع ) ابتدا(در حقيقت تشبيه خداوند متعال به خلقش 
پس اثر آن به ديگران هم هشام بن حكم بود، س) در ميان مسلمانان(عامل اصلي آن . نفوذ كرد

شناسي، به مذاهب گمراه و افراطي شناخته و تعريف  هاي فرقه آنها در كتاب. سرايت كرد
ي آنها مشهور و شرارت آنها  اما شيوخ و بزرگان اماميه از اين گمراهان كه خبر فتنه. 3اند شده

 4.كردند مي تأويل يا تكذيب) كه مخالف ديدگاه آنها بود(فراگير شد، هر روايتي را 
كنند، هشام بن حكم و هشام بن سالم  هاي شيعه ذكر مي همانگونه كه بعضي از روايت

  5.اند در نزد شيعه داشته» تجسيم«جواليقي شخصاً نقشي آشكار در گرايش 
جستند و وقتي يكي از  اين در حالي است كه ائمه از آن دو و از سخنانشان تبري مي

گويم، امام آنها ابو حسن علي  من سخنان هشام را مي: او گفتشيعيان نزد امامشان آمد و به 
كسي كه . در حاليكه از ما نيست! ي هشام چكار داري؟ شما به قول و گفته: بن محمد گفت

بعضي از . 1گمان ببرد كه اهللا تعالي جسم است، ما در دنيا و آخرت از او بري هستيم
: اند عظيم الشأن و داراي نامهاي مقدس گفتهي پروردگار  هاي آنان از آنچه كه درباره روايت

اي از شيعه مبني  آنان براي ابوعبداهللا نظريه طايفه 2براي مثال يكي از رجال. دارند پرده بر مي
بعضي از ياران ما «: گويد مي -آمده است روايت در همانگونه كه  -كند  بر تجسيم را نقل مي

اهللا تعالي : و ديگري گفته است. انسان استكنند كه خداوند داراي صورتي مانند  گمان مي
كنان بر  و كوتاه و داراي موي فرفري است، پس ابوعبداهللا سجده) ريش بي(در سيماي جواني 

                                           
  .٦٥الفرق بني الفرق ص  -١
  ).٢/٦٤٢(اصول شيعة االمامية -٢
  ).٢/٦٤٣(اصول شيعة االمامية -٣
  .دفاع جملسی از اينان) ٢٩٢-٣/٢٩٠(حباراالنوار  -٤
  ).٢/٦٤٦(اصول شيعة االمامية -٥
  ).٢/٦٤٦(اصول شيعة االمامية، ابن باويه، ١٠٤ص ، التوحيد -١
  .٢١٤ص ، فهرست طوسی ،های آنان است و او يکی از ثقه، يعقوب سراج: مست و نقش راوی است -٢
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پاك و منزّه است ذاتي كه هيچ چيزي شبيه او : زمين افتاد، سپس سرش را بلند كرد و گفت
  1.دكن كنند و علم او را احاطه نمي نيست چشمها او را درك نمي

كنيد كه بزرگان متكلمين آنها در رابطه با صفات خدا تا جايي اغراق  شما مالحظه مي
اين كفر ورزيدن به خداوند متعال  اند، كه اند كه خداوند متعال را به خلقش تشبيه كرده كرده

  : فرمايد كند كه مي است، چون اين آيه را تكذيب مي
m��TS��R�Ql ) خدا نيست هيچ چيزي همانند): (11/ شوري.(  

صفات اليق خداوند را از كارانداخته، و او را به چيزي غير از آنچه خود خويشتن را بدان 
  2.هاي آنها در اين زمينه بسيار است روايت. اند وصف كرده، وصف كرده

اين گرايش به سوي اغراق در اثبات تجسيم خدا، به اثبات حقي كه علماي اهل بيت بر 
اي درآمده كه دو گرايش بر سر آن منازعه  مذهب شيعه به گونه. آن هستند، سر كشيده است

كنند، گرايش تجسيم كه هشام آن را ادعا كرد و گرايش تنزيه و پاك و منزّه دانستن خدا  مي
هاي شيعه  ي او نيست، كه اهل بيت بر آن است همانگونه كه خود روايت از آنچه شايسته

  3.اهل علم است هايبادر كت بصورت مشهور اثبات و اين موارد. كند  بدان اشاره مي

  كنند شيعه صفات خداوند را تعطيل مي -10
ي سوم كم كم تغيير و تحول اين  روي در اثبات تجسيم، در اواخر سده بعد از اين زياده

ي خدا در كتاب  مذهب شروع شد، زيرا از مذهب معتزله در تعطيل كردن صفات ثابت شده
ي چهارم گرايش به تعطيل كردن آن صفات نزد آنها بيشتر  سده و سنّت، متأثر شدند و در

شد، زيرا شيخ مفيد و پيروانش مانند موسوي ملقب به شريف رضي و بوجعفر طوسي 
بسياري از . 1هاي معتزله اعتماد نمودند هايي را تأليف كردند و در اين زمينه به كتاب كتاب

  . از معتزله نقل شده است اند، سطر به سطر چيزهايي كه در اين باره نوشته

                                           
  ).٢/٦٤٧(اصول شيعه ، ابن بابويه ١٠٣، ١٠٤التوحيد ص  -١
  ).٢/٦٤٨(اصول شيعه ) ١٠٦-١/١٠٤(اصول کافی  -٢
  ).٢/٦٤٨(اصول شيعه -٣
  ).١/٢٢٩(السنة  منهاج-١
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از   كنند، همگي برآمده ي قضا و قدر، و صفات الهي ذكر مي سان مطالبي كه درباره بدين
ي صفات و اسماء الهي در ميان  بنابراين خواننده، تقريباً در زمينه. 1باشند تفاسير معتزله مي

 -اين مسائل  در همه كند و هاي معتزله تفاوتي مالحظه نمي هاي متأخرين شيعه و كتاب كتاب
مسائلي كه معتزله  .اصلي استه كنند عقل مالك و تعيين -بردند  همانگونه كه گمان مي

ي خلق  اند، مانند مسأله اند، شيعيان كنوني به اقتباس و اخذ آنها پرداخته كردهنهادينه تقرير و 
نكار صفات قرآن و منتفي دانستن رؤيت و ديدن خداوند در جهان آخرت توسط مؤمنان و ا

هايي  افكني دهند، همان شبه هايي كه معتزله در اين زمينه انجام مي افكني خداوند، بلكه شبه
تنها فرقي كه در اين مسأله براي خواننده ملموس به . دهند است كه شيعيان كنوني انجام مي

 نفي كه قايل به، دهند هايي را به ائمه نسبت مي اين است كه شيعيان روايت، رسد نظر مي
هاي زيادي را از ائمه نقل  روايتآنها . باشند ميتعطيل و از كارانداختن آنها صفات و 

و بعضي  �علي: گويند به دروغ مي. نمايند كنند و تعطيل صفات خدا را با آنها توجيه مي مي
. اند از علماي اهل بيت همچون محمد باقر و جعفر صادق به تعطيل صفات خداوند نظر داده

اين مقوله، دليل و مدرك نهايي براي نفي  وخ معاصر آنها بر اين باور است كهيكي از شي
آيا «: گويد باشد، زيرا او تحت عنوان راه شناخت صفات خداوند مي صفات خداوند مي

ماند جز اينكه به گفتة اميرالمؤمنين  ميداني ديگر براي شناختن صفات وراهكاري باقي نمي
  2! الص، نفي صفات از خداوند استاوج اخ: گويد گردن نهيم كه مي

ي اهل بيت به اثبات رسيده كه آنها قايل  و ائمه �اين در حالي است كه از اميرالمؤمنين
در كتابهاي اهل علم، اين اعتراف، به اثبات رسيده و فراوان ذكر شده . اند به صفات خدا بوده

هايي  اري بزرگ از روايتهاي آنها كه در ميان انب اين چيزي است كه بعضي از روايت.1است
اي  مجموعه. كند باشند، بدان اقرار مي باشند، موجود مي كه قائل به تعطيل صفات خدواند مي

نفي «اند  هاي آنها، پروردگار جهانيان را با صفات منفي توصيف كرده و آنان آمده از روايت
اين  جديدي نيست، بلكهاين كار  البته . اند را هم در ميام آنها انداخته» صفات ثابت خداوند

ي رسوالن  ي جهميه و غيره است كه از راه و شيوه نماها، فرقه  همان راه و شيوة فيلسوف
، 2جهت بيان صفات خود، پيامبران را فرستاد تا اثبات مفصلخداوند متعال . اند منحرف شده

                                           
  ).١/٣٥٦(منبع سابق  -١
  .٢٨ص، عشری زجنانی عقايد اماميه اثنی-٢
  ).٢/١٤٤(السنية  منهاج -١
  .٨ص، ابن تيميه، اهللا مربيه، ٤٩ص ، اويهشرح الطح-٢
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ثبات به همين خاطر است كه كتاب خداوند متعال به ا. مجمل و بدون تفصيل انجام دهند
�m�Q: فرمايد پردازد و مي تفصيلي صفات كمال خداوند متعال و نفي كلّي و مجمل مي

�TS��Rl ) هيچ چيزي مانند او نيست): (11/ شوري.(  
در اينجا نفي بصورت كلي مجمل آمده است و معموالً اين روش قرآن در بيان نفي 

  ).65/ مريم ( �m�M�L�K�Jl: است، خداوند متعال فرموده است
و همتايي براي او سراغ   يعني آيا مثل و شبيه: عباس نقل شده است كه گفت ابن از
  1؟داري

): 4/ اخالص ( �m�S�R�Q�P�O�Nl: خداوند متعال فرموده است
  )).نخواهد بود(براي او هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است و (

  :فرمايد آيد، همانگونه كه مي اما اثبات صفات، بطور مفصل مي
m��V��U�X�Wl )و او شنوا و بينا است): (11/شوري.(  

  : فرمايد ي حشر كه مي و مانند آيات آخر سوره
m�~�}�|�{�z�y� xw�v�u� ts� �r�q�p�o�n�m

�®¬�«��ª�©�¨�§�¦�¥�¤��£�¢�¡��
�À�¿�¾½�¼�»�º¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯

�É�È��Ç��Æ�ÅÄ�Ã�Â�Ál ) 24-22/ حشر.(  
آگاه از جهان نهان و آشكار است . نيستخدا كسي است كه جز او پروردگار و معبودي 

در اين جهان، در حق (او داراي مرحمت عامه ). و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يكسان است(
خدا كسي است كه . است) در آن جهان، نسبت به مؤمنان(و داراي مرحمت خاصه ) همگان

دهنده و امنيت  ، امانعيب و نقص او فرمانروا، منزه، بي. جز او پروردگار و معبودي نيست
. بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند چيره، بزرگوار و شكوهمند و واالمقام و فرازمند است

او خداوندي است كه طراح هستي و . كنند خداوند دور و فرا از چيزهائي است كه انباز او مي

                                           
  ).١٦/١٠٦(تفسري طربی  -١
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زهائي كه چي. داراي نامهاي نيك و زيبا است. آفريدگار آن از نيستي و صورتگر جهان است
  .گويند و او چيره كار بجا است در آسمانها و زمين هستند، تسبيح و تقديس او مي

  1.شواهد و داليل اين قبيلي، فراوان هستند
كند كه خالق جز آنچه كه خود، خويشتن را به آن وصف  ي خود روايت مي شيعه از ائمه

ند همانگونه كه از قرآن و شو گردان مي اما از اين هم روي 2شود،  كرده است، توصيف نمي
شكي نيست كه تقليد كتب بسته و اقتباس از . گردانند مقتضاي عقل و فطرت روي مي

هاي پوسيده و كهنه، در اين مسئله دخيل بوده است، و گرنه چگونه شخصي  فلسفه» حذفيات«
و  تواند در ارتباط با يك مسئله غيبي كه مفصالً راه شناختي جز خبر آسمان و خردمند مي

ي درمانده تكيه كند و  حي الهي براي آنها وجود ندارد، به عقل و خرد ناتوان وانديشه
هاي ضد و نقيض انسانها و گمان و پندارهاي متعارض آنها را مورد مالك قرار  انديشي خيال
   3! دهد؟

  مسأله خلق قرآن -الف
بر  4جماع سلف صالحي اهللا تعالي، مخلوق نيست، كتاب، سنّت و ا قرآن يعني سخن نازل شده

سرور و عالم . اما شيعه به تقليد از جهميه قايل به مخلوق بودن قرآن شدند. اين داللت دارد
باب در مورد اينكه «شيعه، مجلسي در كتاب البحار در ارتباط با قرآن بابي را تحت عنوان 

با ديدگاه آورد كه بيشتر آنها  تشكيل داده و در آن يازده روايت مي 1»قرآن مخلوق است
اي خاص به خود را دارند كه به لطف خداوند متعال  مخالفند، اما شيعه براي تأويل آنها شيوه

: شيعه و معتزله گفتند: گويد و آيت شيعي محسن امين مي. به زودي آن را ذكر خواهيم كرد
 بر اين اساس كه آنها كالم را بعنوان صفت خداوند قبول ندارند، زيرا 2قرآن مخلوق است

را در بعضي از موجودات به وديعت نهاده ) صفت كالم(كنند كه خداوند متعال  گمان مي

                                           
  . و ما بعد آن. ٨ص ، ابن تيميه، ک تدمرييه.ن -١
  ).٢/٦٥٦(اصول شيعة االمامية -٢
  ).٢/٦٠٦(مهان منبع  -٣
  .خباری، خلق افعال العباد، امام امحد، الرّد علی الّزنادقة -٤
  ).١٢١-٩٢/١١٧(، حباراالنوار -١
  ).١/٤٦١(يان الشيعه اع -٢
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كه با موسي سخن گفت و مانند جبرئيل كه قرآن را بر ) كوه طور(است، مانند درخت 
  1.فرود آورد صپيامبر

هايي كه  اگر به روايت. 2گويند اين قسمتي از مطالبي است كه سران شيعه در اين باره مي
بينيم كه با غالب اعتقادات آنها مخالف  كنند مراجعه كنيم، مي نقل مي» اهل بيت«ا از آنه

است، مثالً در تفسير عياشي از رضا نقل است كه از او در مورد قرآن سؤال شد، در جواب 
آمده  ويه قميبدر كتاب توحيد ابن با. 3قرآن كالم خداوند متعال است و مخلوق نيست: گفت
ي قرآن چه  درباره صاي پسر رسول خدا: گفته شد �ن موسيبه ابوالحس: است

قرآن : بودند، جماعتي گفتند گويي؟، زيرا افراد قبل از ما پيرامون آن اختالف پيدا كرده مي
اما من در اين رابطه سخن : در پاسخ گفت! مخلوق نيست؟: مخلوق است و جماعتي گفتند

  4.باشد سخن خداي عزوجل ميگويم قرآن كالم و  گويم، بلكه مي آنها را نمي
شود كه ابن  اما مالحظه مي. 5هاي فراواني نزد آنها موجود است با اين معنا و مفهوم روايت

ها رو به سمت ديگري  در تفسير و تأويل اين عبارت -شيخ بزرگ زمان خود - ويه قميببا
عناست كه دروغ بر اينكه قرآن مخلوق نيست، بدين م«نموده، ثابت نموده كه سخن ائمه مبني 

ما بدين دليل از اطالق مخلوق بودن :) گويد  مي(و  6»! اينكه پديده و نوپيدا نيست نيست، نه
ها گاهي به معناي مكذوب و دروغ هم  ي مخلوق در لغت آن خودداري كرديم چون ماده

علماي سلف در مقام رد آنها . 1مخلوق يعني ساخته و دروغين كالمي: شود آيد و گفته مي مي
اند كه بگويند دروغ نيست، چون اين كفري  اين قرآن مخلوق نيست و ائمه نخواسته: اند گفته

مخلوقي متفاوت با : اند بلكه گفته. داند آشكار و روشن است كه هر مسلماني آن را مي
ها و آثار آنان  همانگونه كه روايت. اند سلف هم اين قول را رد كرده. مخلوق ديگري است

  .هاي متعددي تأليف شده است تواتر رسيده است و در اين ارتباط كتاب در اين باره به

                                           
  ).١/٤٥٣(منبع سابق  -١
  ).٢/٦٥٨(اصول شيعة االمامية -٢
  ).١/٨(تفسري عياشی  -٣
  .٢٢٤ص ، ابن باويه، توحيد -٤
  ).٢/٦٥٩(اصول شيعه ) ١١٧، ٩٢/١٢١(البحار  -٥
  ).٢/٦٥٩(اصول شيعه ) ٩٢/١١٩(البحار-٦
  ).٢/٦٥٩(اصول شيعه  -١
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بابويه نصي را نقل  دركتاب تفسير الصراط المستقيم آيت بزرگ شيعه بروجردي، از ابن
شايد علّت «: گويد دهد و مي اند كه نصوص و روايات سابق الذكر را به تقيه ارجاع مي كرده

) اهل سنّت(با عامه ) كه به كمك آن(، يا تقيه باشد ممانعت از اطالق مخلوق بودن قرآن
اند  دهد كه كفار آن را استعمال كرده گرديم، يا اينكه معناي ديگري را به ذهن مي همسو مي

، اين روش »پرداخته شده نيست اين جز دروغ ساخته و (:  m�f�e�d�cl: گفتند و مي
مال تقيه در هر روايت و نصي، دهد كه آنها بر هيچ چيزي نيستند و وجود احت نشان مي

در نتيجه . كشاند، يا حقيقت مذهب آنها را نابود ساخته است امورشان را به فساد و تباهي مي
بدين . هاي ائمه تبديل شده نه روايت ي قمي دينشان به دين مجلسي يا كليني يا ابن بابويه

ها كه از سروش  ين اسلوبگردد و با ا اين روش فريبكارانه نابود مي  ترتيب، دانش و حق به
. بوجود آوردند شيطاني و ترفندهاي او تشكيل شده، اختالف و تفرقه را در ميان امت اسالمي
ي جماعت در  اگر كسي بخواهد در حق شيعه نيكي و خيرخواهي كند آنها را در رشته

، صمبرگرفت كه با قرآن و سنّت پيا پذيرفت و بر مي هايي از آنها را مي آورد و روايت مي
نماياند و  ي كرام و علماي اهل سنّت و جماعت هماهنگ و متفق مي هدايت و رهنمود صحابه

يافت، آنهم در شرايطي كه ائمه از دست   و كليني ومجلسي رهايي مي  ي قمي از مكر و دسيسه
 مردم به دروغ بستن: اند دادند تا جايي كه گفته هاي آنها فرياد و داد و فغان سر مي دروغگويي

  1.اند بر ما عالقه پيدا كرده
آوا هستند با  هاي اهل سنّت و اهل تشيع را كه در اين زمينه با هم هم اگر بخواهيم روايت

هايي را از اهل  هاي خود روايت رسيم كه شيعه هم در كتاب اين نتيجه مي  هم تطبيق كنيم، به
هاي اهل  ست و كتابكالم نازل شده خداوند مخلوق ني: گويند اند كه مي بيت نقل كرده

  ...اند سنّت هم نظير آنها را روايت كرده
، آجري در  ابوسعيد دارمي 2ابن ابي حاتم،  1، »افعال العباد«مثالً بخاري در كتاب 

شرح اصول اعتقاد اهل «، اللكائي در »5و األسماء و الصفات 4االعتقاد«وبيهقي در  3»الشريعه«

                                           
  .١٣٦-١٣٥رجال کشی ص  -١
  .حتقيق البدر، ٣٦ص ، ال العبادخلق افع -١
  ).١٨٨-٢/١١٧(السنة ابن تيميه  منهاج -٢
  .٧٧شريعت ص  -٣
  . ٣٦ص ، اعتقاد -٤
  .٢٤٧امساء و صفات ص  -٥
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اند كه او وقتي دربارة  از جعفر صادق نقل كرده 2»دمسائل امام احم«و ابوداود در 1» سنّت
روايت : نه خالق است و نه مخلوق، ابن تيميه گفته است: قرآن مورد سؤال قرار گرفت، گفت

شود و  پس چرا مفهوم مورد اتفاق پذيرفته نمي. 3اين عبارت از ايشان مشهور و مستفيض است
ظر و اقوال آقاياني برخوردار است كه شود كه فقط از پشتيباني ن باطلي باقي گذاشته مي

خواهند امت را دچار چند دستگي و اختالف نمايند و خواهان انحراف و كجروي مردم  مي
هستند تا اموال هنگفتي بنام خمس عايد ايشان گردد و از جايگاه اجتماعي برخوردار شوند و 

ه همين خاطر است كه همواره ب! را احراز نمايند؟» مقدس«به نام نيابت از امام زمان، جايگاه 
  4.است، مايه رشد و هدايت است) اهل سنّت(عامه ) نظر(آنچه كه مخالف : گويند مي

گويند قرآن نازل شده غير مخلوق است،  هاي منقول در كتب شيعه كه مي روايت
ا زير. 5اند ي علما، بر اين اعتقاد بوده نمايانگر ديدگاه شيعيان قديم است، آنان كه طبق اشاره

شيعيان اخير است و اعتقاد به غير مخلوق بودن آن  6تئوري مخلوق بودن قرآن، از نوآوري
چون در ميان اهل بيت چون حضرت علي بن حسين و . باشد ديدگاه ثابت اهل بيت مي

ابوجعفر باقر و پسرش جعفر بن محمد كسي نگفته قرآن مخلوق است، اما اماميه، در عموم 
ها، آيا همين كه آنها بر  بعد از اين روشنگري. 1ورزند الفت مياصول خود با اهل بيت مخ

هاي خود كه با اعتقاد اهل سنّت متفق و  خالف اهل بيت نظر دارند و بر خالف روايت
هاي آنها با هم متعارض و متناقض  كنند و در يك سخن همه روايت سازگار است، عمل مي

  ! ؟2پايه و اساس است ان بيآن  است، كافي نيست كه روشن شود مذهب و ديدگاه
قرآن كالم خداوند : اين است كه در واقع ديدگاه اهل سنّت و جماعت در اين مسأله 

متعال است، به لحاظ گفتاري، بدون كيفيت و چگونگي، از خداوند آشكار شده و خداوند 
را  اش نازل فرمود و مؤمنان به واقعيت اين متعال بعنوان سروش آسماني آن را بر فرستاده

                                           
  .شرح اصول اعتقاد اهل سنت -١
  .١٦٥مسائل امام امحد ص  -٢
  ).١/٢٧٨(السنة  منهاج -٣
  ٢/٦٦٢اصول شيعه  -٤
  ٢/٦٦٤مامّية اصول شيعة اال، ١/٢٩٦منهاج الّسنة  -٥
  ١/١١٤اشعری ، مقاالت االسالمّيني -٦
  ١/٢٩٦منهاج الّسنة  -١
  ).٢/٦٦٨(اصول شيعة االمامية -٢
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تصديق و باور كردند و يقين دارند كه قرآن كالم حقيقي و واقعي خداوند متعال است و 
مانند سخن كالم مخلوقات مخلوق نيست و كسي كه آن را شنيد و ادعا كرد كه كالم بشر 
است در واقع كافر است، خداوند متعال او را مورد مذمت و نكوهش و عقاب قرار داده و به 

  : داد، آنجا كه فرمود جهّنم او را وعده
�m�h��g�fl ) به زودي او را به دوزخ خواهم افكند): (26/ مدثر.(  

زاد  اين قرآن فقط سخن آدمي«: بينيم خداوند متعال به كسي كه گفت پس وقتي كه مي
يابيم كه قرآن، سخن و  كنيم و در مي ي سقر و دوزخ داده است، يقين پيدا مي است، وعده

  1.زاد هيچ شباهتي ندارد ت و به قول آدميكالم خالق انسانهاس

  در قيامت أي رؤيت و ديدن خدا مسأله -ب
. اند اماميه به حكم همسايگي به معتزله، قايل به عدم رؤيت خداوند در روز قيامت شده

» التوحيد«آنها را در كتابش   ي قمي هاي متعددي در اين زمينه نقل است كه ابن بابويه روايت
گردآوري كرده است كه » بحار االنوار«ي آنها را نويسنده  ولي بخش عمدهذكر كرده است، 

كنند، انكار  همگي نصوص و متوني را كه رؤيت خداوند در قيامت را براي مؤمنان ثابت مي
از ابوعبداهللا جعفر صادق : گويند بينيم با دروغ و افتراء مي براي مثال در روايتي، مي. نمايند مي

: شود يا نه سؤال شد، در جواب گفت ا خدا در روز قيامت با چشم ديده ميآي  در اين باره كه
كنند كه داراي رنگ و  ديدگان فقط چيزي را درك مي! خداوند متعال از اين مبرّاست«

  »1.ها و كيفيت است كيفيت باشد، در حالي كه خداوند متعال، خالق رنگ
اگر كسي بعضي از : است ي كشف الغطاء گفته شيخ و آيت شيعه جعفر نجفي نويسنده

و  2كنيم به خداوند متعال نسبت دهد، به ارتداد او حكم مي -همچون ديدن او را  -صفات 
هاي ائمه بر شمرده است و براي  جناب حرّ عاملي نفي رؤيت را بعنوان يكي از اصول و بنيان

ؤيت و درك خداوند متعال در دنيا و آخرت با چشم قابل ر«اين مسأله، بابي را تحت عنوان 
يقيناً، پافشاري آنها بر اينكه مؤمنان در روزقيامت خداوند متعال را . 3گشوده است» نيست

و مقتضيات نصوص شرعي و كنار زدن مذهب و ديدگاه   بينند، موجب زيرپا گذشتن پيام نمي

                                           
  .١٠٩ص، عبداآلخر غنيمی، املنعة االهلية فی ذيب شرح الطحاوية -١
  ).٤/٣١(، حبار االنوار -١
  ).٢/٦٧٠(اصول شيعة االمامية، ٤١٧الغطاء ص  کشف   -٢
  ).٢/٦٧٠(اصول شيعه  -٣
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در جهان (اند كه خداوند  اين اعتراف كرده هاي آنان، به اهل بيت است، چون بعضي از روايت
روايت كرده كه  �از ابوبصير و از ابوعبداهللا  مثالً ابن بابويه قمي. قابل رؤيت است) خرتآ

آيا مؤمنان او را در روز قيامت   در مورد خداوند عزوجل به من خبر بده كه: به او گفتم
اين رؤيت، براي بهشتيان واقعي است و آنها بدون هيچ . 1آري: گفت! ؟)يا نه(بينند  مي

كنند، همانگونه قرآن بدين مطلب سخن گفته  خداوند متعال را مشاهده مي حجاب و مانعي
  : فرمايد است مانند اين آيه كه مي

�m�P��O�N��M�L�K�J�Il )23، 22/قيامه.(  
  .نگرند به پروردگار خود مي  . هائي شاداب و شادانند در آن روز چهره

  ).35/ ق ( �m�õ�ô�ó�ò�ñ�ð�ïl: فرمايد و مي
در بهشت براي آنان هست و افزون بر آن نزد ما نعمتهاي ديگري وجود هرچه بخواهند 

  .دارد
مراد از نعمتهاي ديگر همان نگاه كردن به سيماي خداوند متعال : فرمود �انس بن مالك

  2.است
  ).26/يونس( m��E�D�C�Bl: ي خداوند متعال و اين فرموده

از آن ايشان است و افزون ) يعني بهشت(كنند، منزلت نيكو  كساني كه كارهاي نيكو مي 
  .دارند )بر آن هم(

. يعني نگاه كردن به سيماي زيبا با شكوه اهللا تعالي: يعني بهشت، و زيادت: حسني
همانگونه كه مسلم در . اند و اصحاب بعد از او آن را اينگونه تفسير كرده صاهللا رسول

�m�B: ت فرموداين آيه را قرائ صپيامبر: صحيحش از صهيب روايت كرده كه گفت

E�D�Clشوند و دوزخيان وارد  وقتي بهشتيان وارد بهشت مي«: سپس فرمود�
اي بوديد و هم  دهد كه شما در نزد خداوند متعال داراي وعده اي ندا سر مي دوزخ، ندا دهنده

! آن چيست؟: گويند آنگاه مي. ي خود عمل كند خواهد نسبت به شما به وعده اكنون او مي
ا را سنگين كرد و سيماهاي ما را نوراني و تابان، ما را وارد بهشت كرد و ما ترازوي اعمال م

                                           
  ١٢ص ، الفصول املهمه فی اصول االئمه -١
  ).٧/١١٢(جممع الفوائد  -٢
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رود، و بهشتيان به خداوند متعال نگاه  آنگاه حجاب كنار مي! را از عذاب آتش نجات داد؟
هايي كه خداوند به آنها داده است، اين نگاه كردن به سوي او، از  كنند، از ميان نعمت مي

  1.زياده است) معناي(و اين همان ! تر است داشتني وستي آنها برايشان د همه
  : و خداوند متعال فرموده است

�m�z�y�x�w�v��u�tl ) 15/ مطففين.(  
) رحمت(از ) اند به سبب كارهائي كه كرده(قطعاً ايشان در آن روز ! هرگزاهرگز: يعني

  .)از بارگاه قرب و منزلت آفريدگارشان(پروردگارشان محروم و 
اين . بينند اند بهشتيان خداوند را مي اين استناد كرده، گفته عي و ائمه ديگر بهمرحوم شاف

تكه كاغذي از : حاكم گفته است. اند نكته را طبري و ديگران از مزني و شافعي نقل كرده
نظر شما دربارة اين : طرف اهالي مصر براي امام شافعي فرستاده شد كه در آن نوشته شده بود

  آيه چيست؟
�m�u�t��z�y�x�w�vl ) 15/ مطففين(  

وقتي كه خداوند متعال بخاطر خشم و عصبانيت محجوب شده، در : امام شافعي فرمود 
در ارتباط با .2كنند اين دليلي است بر اينكه اوليايش در حالت خشنودي او، وي را مالقات مي

كه همگي و اصحابش كه بيانگر اين رؤيت هستند، بايد بگوييم  صاحاديث و سخنان پيامبر
در حقيقت . اند آنها را روايت كرده 1متواتر هستند و صاحبان كتابهاي صحاح و مسانيد و سنن

هاي اهل  ي اسالم كه معروف به امامت در دين هستند و ساير فرقه صحابه و تابعين و ائمه
  .اند و رؤيت خداوند قائل شده) ديدن(كالم منتسب به اهل سنّت و جماعت به ثابت شدن 

  برتري دادن ائمه بر انبياء و رسوالن الهي -11
پيامبران برترين انسانها و سزوارترين آنها به رسالت و پيام آسماني هستند؛ زيرا خداوند متعال 

�m�Ä�Ãآنها را براي كمال بندگي و دعوت و تبليغ و جهاد و تالش آماده ساخته است، 
�ÈÇ�Æ�Ål ) 124/ انعام(  

                                           
  ).١٨١(مشاره ، مسلم -١
  .بيهقی) ١/٤١٩(مناقب امام شافعی  -٢
  .١٥١ص ، شرح طحاويه -١
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رسالت خويش را به چه ) كسي را براي پيامبري انتخاب وچه (داند كه  خداوند بهتر مي(
  ).دارد كسي حوالت مي

خداوند متعال . اند ي مردم متمايز شده از بقيه» رسالت«ي  بنابراين آنها به امتياز و رتبه
  : اطاعت كردن از آنها را بر انسانها واجب كرده، همانگونه كه فرموده است

m�y�x�w��v�u�t�s�rl ) 64/ نساء.(  
  .ايم مگر بدين منظور كه به فرمان خدا از او اطاعت شود و هيچ پيغمبري را نفرستاده

هيچ : گويد طحاوي در مقام بيان اعتقاد اهل سنّت مي. هيچ انساني بر آنها برتري ندارد
يك : گوييم دهيم و مي كسي از اولياء را بر هيچ پيامبري عليهم السالم برتري و ارجاح نمي

هاي افراطي  برتري دادن ائمه بر انبياء ديدگاه و روش رافضي.1ز همة اولياء استپيامبر، برتر ا
اين . اند اين مورد اشاره كرده به 4و ابن تيميه3، قاضي عياض2است، چنانچه عبدالقاهر بغدادي

» الوسائل«ي  يكي از اصول و مباني اماميه در آمده است، همانگونه نويسنده مذهب ذاتاً، به 
باشد كه آن  ه برتري بخشي ائمه بر انبياء يكي از اصول و مباني مذهب شيعه ميبيان كرده ك

هاي آنها در اين مورد بيشتر از آن هستند  و اذعان كرده كه روايت5دهد را به ائمه نسبت مي
برتري ائمه بر «مجلسي در بحاراالنوار بابي را تحت عنوان  1! ي شمارش درآيند كه در حيطه

ق، و پيامبران اولوالعزم بدين جهت اولوالعزم شدند كه محبت و عشق ائمه را انبياء و همه خالي
  2.تعيين كرده است» در دل داشتند درود و سالم خدا بر همة آنها باد

روي و غلو و   زياده«هايي شده و به سوي  اين ديدگاه اماميه، مشمول تغييرات و دگرگوني
ي برتري بخشي انبياء بر ائمه سه  ي در قضيهسوق داده شده است، زيرا طبق قول اشعر» افراط

  : اند فرقه بوده

                                           
  .٤٩٣ص ، شرح طحاويه -١
  .٢٩٨ص ، اصول دين -٢
  .١٠٧٨ص ، الشفاء -٣
  ).١/١٧٧(السنة  منهاج -٤
  ).٢/٧٤٥(اصول شيعه اماميه -٥
  .مهان منبع -١
  ).٢٦/٢٦٧(حباراالنوار  -٢
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اند كه  پيامبران از ائمه برترند، اما بعضي از اين گروه، جايز دانسته: گويند مي: فرقة اول
  .ائمه از مالئكه باالتر باشند

  .باشند برند كه ائمه از پيامبران و از ماليكه برتر مي گمان مي: فرقة دوم
مالئكه و انبياء برتر از ائمه : گويند ل به قول معتزله و به امامت هستند و ميقاي: فرقة سوم

: گويد كند كه مي را به آنها اضافه مي ديدگاه چهارمي» اوائل المقاالت«شيخ مفيد در . 1هستند
  2.ائمه از همه پيامبران جز اولو العزم برترند

كند، بلكه ترجيح  نميپس مذهب مورد قبول خود را از ميان اين چهار مذهب فاش 
  3.دهد در اين باره نظري ندهد مي

ها، با تالش و اقدام شيوخ  گيري اين مذاهب و موضع رسد كه همه اما چنين به نظر مي
حكومت صفوي و پيروان آنها متالشي شدند و مذهب غلو انديشي در مورد ائمه استقرار 

: گويد ن منظور باز كرده مياي حتي مجلسي در يكي از بابهاي كتاب بحار كه به. يافت
پيامبران اولوالعزم بدين جهت اولوالعزم شدند كه محبت و عشق ائمه را در دل داشتند درود «

  »4.و سالم خدا بر همة آنها باد
بيند كه در آن يادي از ائمه شيعه نشده، چه رسد  كند مي كسي كه به كتاب اهللا مراجعه مي

شود  همانگونه كه مالحظه مي! ند متعال مقدم باشنداينكه بر پيامبران و رسوالن خداو به
شوند، و  پيامبران بخاطر امتيازي كه دارند، قبل از ديگر بندگان شايسته خداوند متعال ذكر مي

�: فرمايد خداوند متعال مي �

�m�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i
�|�{�z�y�xwl ) 69/ نساء(  

اطاعت ) بر فرمان آنان و رضا به حكم ايشانبا تسليم در برا(و كسي كه از خدا و پيغمبر 
مقرّبان (همنشين كساني خواهد بود كه ) در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و(كند، او 

و مشمول الطاف خود نموده است و (داده است ) هدايت(خداوند بديشان نعمت ) درگاهند و
و همدمشان خواهد بود، آن مقرّباني كه ا. بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است

                                           
  ).١/١٢٠(مقاالت اسالميني  -١
  .٤٣-٤٢ص ، اوائل املقاالت -٢
  ).٤٣ص (مصدر سابق  -٣
  ).٢٦/٢٦٧(حباراالنوار  -٤



 سلي مرتضي ع     1168
  

 

و راستگوياني كه پيغمبران را تصديق كردند و بر راه آنان (از پيغمبران و راستروان ) عبارتند
يعني ساير (و شايستگان ) يعني آنان كه خود را در راه خدا فدا كردند(و شهيدان ) رفتند

اندازه دوستان  چه، و آنان )بندگاني كه درون و بيرونشان به زيور طاعت و عبادت آراسته شد
  .! خوبي هستند

بنابراين خداوند متعال بندگان سعادتمند و برخوردار از نعمت را به چهار رتبه تقسيم 
آياتش داللت بر آن دارد كه انبياء بر همه جهانيان   كتاب خداوند متعال در همه.1كرده است 

و برتري بخشي انبياء بر مؤمنان سه عصر اول، جميعاً بر تفضيل .2اند برگزيده و انتخاب شده
: ابن تيميه رحمه اهللا گفته است. رود ديگر انسانها متفق هستند و اين اجماع حجت بشمار مي

اند كه  سلف امت، ائمه، پيشوايان آن و ساير اولياي خداوند متعال بر اين اتفاق حاصل كرده
  .3.اشندب برتر و واالتر مي -كساني كه پيامبر نيستند  - پيامبران از اولياء 

االطاعه و قرار دادن   كند كه قرار دادن پيامبر بعنوان فردي واجب عقل صريح حكم مي
وي به صورت دستوردهنده و بازدارنده و حاكم بدون چون و چرا و قرار دادن امام بعنوان 

چون اين معني در . رسد نائب و تابع او، بدون فضيلت و برتري پيامبر بر او معقول بنظر نمي
پيامبري موجود است و در حق هر امامي منتفي است، پس امام هيچگاه از پيامبر برتر حق هر 

هاي شيعه موردي ذكر  گذشته از اين در خود كتاب. 1اين مسئله محال است نبوده است، بلكه 
كند، و آن چيزي  آيد و آن انحراف را انكار مي شده كه با نص و اجماع و عقل جور در نمي

انبياء از ائمه : كند مبني بر اينكه شام احول و او از زيد بن علي روايت مياست كه كليني از ه
ابن بابويه از صادق مطلبي . 2باشند و هر كس غير از اين را بگويد، قطعاً گمراه است برتر مي

  3.تر هستند داشتني انبياء نزد خداوند متعال از علي دوست: نقل كرده كه با نص صريح گفت
  
  

                                           
  ).٢/٧٤٩(اصول شيعة االمامية -١
  ).١١/٢٢١(فتاوی  -٢
  .مرجع سابق -٣
  .١٠١ص ، خمتصر التحفة -١
  .١٠٠ص ، خمتصرالتحفة) ٢/٧٥٣(صول شيعة االمامية -٢
  .١٠١ص ، خمتصر التحفة -٣
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  اميه در مورد قرآن كريمديدگاه ام: پنجم
اعتقاد شيعه در مورد امامت و اقدام دفاعي از آن تأثير بسزايي در به پيش راندن بعضي از 

. است  داشته �ها بسوي اظهار افكار و مقوالتي خطرناك پيروان قرآن، سنّت و صحابه شيعه
. ر كردنددر مورد قرآن به تشكيك پرداختند و بسياري از احاديث صحيح و ثابت را انكا

عمداً : اند دراز كرده و به آنها زخم زبان زده و گفته �عالوه بر اينها، انگشت اتهام به صحابه
  . اند دروغ گفته و قرآن را تحريف كرده

  اعتقاد برخي از آنها به تحريف قرآن و پاسخ به آنها -1
ه و برخي از اند كه قرآن كريم مورد دستبرد قرار گرفت بعضي از شيعيان رافضي ادعا كرده

هاي آن و بسياري از آياتي كه پيرامون فضائل اهل بيت و فرمان دادن به پيروي كردن  سوره
از آنها و نهي كردن از مخالفت كردن با آنها و واجب كردن محبت و دوست داشتن آنها 

زدن و لعنت كردن   است، و نيز نامهاي دشمنان آنها و طعنه  اند، از آن حذف شده نازل شده
شيعه صحابه را مورد اتهام قرار داده كه آنها بخشهايي از قرآن . نها از آن حذف شده استآ

و (: اند اين است  آياتي كه آن را حذف كرده  كنند كه از جمله اند، و ادعا مي را حذف كرده
ي انشراح  در سوره) به گمان آنها(كه ) و علي را داماد تو قرار داديم(: )جعلنا عليًا صهرک

نه عثمان  - قرار داده شده نه  صو اشاره به آن دارد كه تنها علي فاميل اختصاصي پيامبر بوده
اين سوره نازل شد، علي داماد  اين سوره مكي است، و زماني كه  اند كه ولي اينها نفهميده. -

همانگونه . ي بدر با فاطمه ازدواج كرد زيرا علي در مدينه و بعد از غزوه. نشده بود صپيامبر
حذف » از قرآن«اين مطلب اشاره كرديم شيعه معتقد است در بين چيزهايي كه  قبالً به كه

برند كه آن سوره، طوالني بوده كه در آن فضايل  و گمان مي. ي واليت است شده، سوره
  1.اهل بيت بيان شده است

ف ي پندارهاي تعدادي از افراد اين فرقه پيرامون قرآن در اطرا آري، بدينسان بخش عمده
اند، اما  چرخد، چون آنها چيزي از احكام، يا قواعد آن را انكار نكرده اين چند قضيه مي

و ائمه بعد  ساين دارد كه بعضي از آيات كه به واليت علي هاي آنان اشاره به نظرات و گفته
بسياري از علماي شيعه و در رأس آنها حجت مشهور . اند نمايند، حذف شده از او اشاره مي

صاحب الكافي كه از نظر اعتبار و حجت  ـه329بوجعفر محمد بن جعفر كليني ت آنان ا
ها و اتهامات را  گويي رسد، اين ياوه بودن در نظر شيعه، به مرتبه بخاري در نظر اهل سنّت مي

                                           
  .٢٢٦ص ، دراسات عن الفرق فی تاريخ املسلمني -١
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چنين بنظر «: ي شيعي تفسير الصافي گفته است نويسنده. اند به در مورد قرآن بارها زمزمه كرده
به تحريف و نقصان قرآن معتقد بوده  -محمد بن يعقوب كليني ثقة االسالم رسد كه  مي

هايي را در اين معني در كتابش الكافي نقل كرده و نسبت به آنها  است، زيرا او روايت
است، گذشته از اين، در آغاز كتابش بيان كرده كه كامالً به   اعتراض و نكوهش كرده

  1.مرويات كتاب اطمينان و باور دارد
هاي منحرفانه  پردازي ها و خيال گويي اين كتاب كليني سرشار از ياوه الزم به ذكر است كه

مثالً كليني از . و ائمه بعد از او به اثبات برساند �خواهد امامت علي است، كه اساساً مي
�m�ªي خداوند متعال  ابوبصير و او از ابا عبداهللا عليه السالم در ارتباط با اين فرموده

®�¬�«�lكسي كه از واليت علي و ائمه : يعني: روايت كرده كه او گفته است�
و بوده »  فََقد َفاز فَوزاً عظيماً «بعد از آن : كند كه گفت و ادعا مي. بعد از او اطاعت كند

   2.بدينگونه نازل شد
چرا علي بن ابي طالب : كند كه او به ابوجعفر گفت و نيز از جابر روايت مي

خداوند متعال او را نام نهاده، و بدينگونه در : گفت! نام نهاده شده است؟» منيناميراالمؤ«
�_�`���m�a«: كتابش نازل فرمود �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V

�dc�bl j بياد بياور آن هنگام را كه : يعني 1»ّن عليًا امرياملؤمننيأّن حممدًا رسولی و أو
ندانشان، پيمان گرفت و آنها را بر هاي آنان و فرز پروردگار تو از فرزندان آدم، از نسل

آيا من پروردگار شما نيستم؟ و آيا محمد فرستاده من و   نفسهاي خودشان گواه گرفت كه
  ! علي اميرالمؤمنين نيست؟

ابوالحسن مصحفي را به جانب من : كليني از احمد بن ابي نصر روايت كرده كه گفت
  :باز كردم و اين آيه را خواندممن هم آن را ! داخل آن را نگاه مكن: آورد، و گفت

 �m�g�f�e�dl  آنگاه نام هفتاد نفر از مردان قريش را همراه با نام پدرهايشان
آن مصحف را براي من : ، گويد)كه در شمار اين كافران قرار گرفته بودند(مشاهده كردم، 

                                           
  .٣٣٣ص ، زهره ابی، امام صادق، ١٣ص ، تفسري صافی -١
  ).١/٤١٤(اصول کافی  -٢
  .١٠٣ص ، حسان اهلی، سنی و شيعه) ١/٤١٢(اصول کافی  -١
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اند، و  كردهآوري  عالوه بر اين، كليني، مدعي است كه فقط ائمه همه قرآن را جمع 1.فرستاد
از همين روي، فقط حضرت علي بن ابي طالب . دانند همه علوم و معارف مربوط به آن را مي

آوري كرده و گرد  و ائمه بعد از او آمدند و قرآن را طبق صورتي كه نازل شده بود، جمع
�2.آوردند �

كند؛ نويسنده  آوري كرده، تكرار مي قرآن را جمع �اين دروغ را كه علي او همواره
را ) اصلي(حضرت علي، قرآن  صاحتجاج هم بر اين باور است كه پس از وفات پيامبر

 صآوري كرد و آن را پيش مهاجرين و انصار آورد و بر آنها عرضه كرد، زيرا پيامبر جمع
  پس وقتي كه ابوبكر آن را باز كرد، در اولين صفحه. چنين به او سفارش كرده بود

اي علي، آن را برگردان، : جستي زد و گفت سنگاه عمرهاي آن جماعت را ديد، آ رسوايي
سپس آنها زيد بن ثابت را كه . آن را برداشت و برگرداند �پس علي. ما نياز به آن نداريم

هايي  علي قرآني آورده كه در آن رسوايي: قاري قرآن بود حاضر كردند عمر به او گفت
آوري كنيم و  رآن را جمعخورد ما بهتر ديديم كه ق مهاجرين و انصار به چشم مي

زيد با اين خواسته موافقت نمود و . هاي مهاجرين و انصار را از آن حذف كنيم آبرويي بي
گوييد به اتمام برسانم و آنگاه علي بيايد و قرآني  اگر من كار اين قرآني را كه شما مي: گفت

عمر ! شود؟ ثمر نمي آوري كرده به مردم نشان بدهد، آيا همه تالش و عمل شما بي را كه جمع
اي  چاره: عمر گفت! شما به راه چاره بيشتر آگاهيد: پس چاره چيست؟ زيد گفت: گفت

اين بود كه براي كشتن او بر دست . نيست جز اينكه او را بكشيم و از او دست آسوده شويم
  . 1اما خالد موفق به انجام اين كار نشد. خالد بن وليد نقشه كشيد

ي انديشه و خيال عليلي است كه  ايتي ساخته و پرداختهشكي نيست كه چنين رو
اند  خواهد صحابه را به تحريف قرآن متهم نمايد و بگويد كه آنها دست به دست هم داده مي

كند، در واقع  كه علي را مدح مي او هنگامي. تا علي را از مقام امامت مسلمانان محروم نمايند
دهد كه وقتي صحابه قرآن وي را نپذيرفتند،  نشان مينمايد، زيرا وي را چنين  او را مذمت مي

گيريهاي  ها و جهت اين قضيه با سلحشوري او سكوتي مخفيانه از خود نشان داد، ولي چگونه 
يادگار گذاشته است، جور  كه در راستاي دفاع از اسالم از خود به �رادمردانه حضرت علي

  ! آيد؟ در مي

                                           
  .٨٧ص ، سنی و شيعه، )٢/٦٣١(اصول کافی  -١
  ).١/٢٢٨(اصول کافی  -٢
  .٢٢٨ص ، دراسات عن الفرق فی تاريخ املسلمني، ٢٢٨، ٢٢٥ص ، احتجاج طربسی -١
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كسي كه «: دهد و ميگويد رت علي جواب ميهايي را خود سخن حض گويي چنين ياوه
برد، ابوبكر است، خدا رحمت كند ابوبكر را، او اولين  بخاطر قرآن بيشترين اجر و ثواب مي

  1.آوري نمود كسي است كه ما قرآن را بين دو لوح جمع
هاي باطل پيرامون تحريف  اين افترائات و گمان اين بسنده نكرده، بلكه  البته كليني فقط به

قرآني : گويد آن را به جعفر صادق هم نسبت داده است، چون به خيال پوچ او، جعفر ميقر
كه سروش آسماني آن را بر محمد فرود آورد، هفت هزار آيه بوده، و آياتي را كه هم 

. 2باشد و مابقي در نزد آل بيت ذخيره شده است آيه مي) 6263(خوانيم،  اكنون آنها را مي
آوري نموده گفته  جعفر صادق در مورد قرآني كه علي آن را جمع كند كه كليني ادعا مي

بخدا حتي يك ) سه بار اين را گفت(اين قرآن، همانند قرآن شماست،  گفته شده كه«: است
هفتاد و پنج  صفاطمه بعد از پيامبر: گويند و مي. 3حرف هم از قرآن شما در آن وجود ندارد

غم و اندوه آنچنان او را در نورديد كه فقط خدا از  هاي در آن ايام، طوفان. روز زنده ماند
بنابر اين خداوند متعال جبرئيل را بسوي آنها فرستاد تا او را تسلي خاطر دهد ! آنها آگاه است

دهد با او سخن  و در ارتباط با پدرش و اينكه براي فرزندان فاطمه چه اتفاقاتي روي مي
نوشت، تا اينكه  داد و آن را مي گوش جان فرا ميشنيد، به آن  علي آنچه را كه مي. بگويد، 

آورد، چيزي از حالل و حرام در آن نيست، اما معلومات همه ) فعلي(مصحفي سه برابر قرآن 
  1.آنچه كه در آينده خواهد بود در آنست

ها و  گويي است همان ياوه  يكي ديگران از سران بزرگ شيعه كه علي بن ابراهيم قمي
نمايد و محمد حسن ملقب به فيض كاشاني در تفسيرش  كليني را تكرار ميهاي  پردازي خيال

هايي كه از آل بيت به دست ما رسيده است، چنين برداشت  از روايت: گويد به نقل از او، مي
شود كه قرآني كه در جلوي ما قرار دارد، آنگونه كه خداوند متعال بر محمد نازل فرمود  مي

تي از آن بر خالف دستور خداست و برخي ديگر تغيير يافته و كامل و تمام نيست، بلكه قسم
در » علي«اشياء زيادي حذف شده است، از جمله نام ) قرآن اصلي(از . تحريف گرديده است
بيش از يكبار و نامهاي منافقان و بسياري از موارد ديگر » آل محمد«ي  بسياري از جاها و واژه

                                           
  ).٥/١) (سجستانی(کتاب املصاحف   -١
  .٣٢٣ص ، امام صادق -٢
  ).١/٢٣٩(اصول کافی  -٣
  ).٢٦/٤٤(حباراالنوار ، )١/٢٤٠(اصول کافی  -١
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همچنين . پسندند رتيبي نيست كه خدا و رسولش مياين قرآن بر آن ت. از آن حذف شده است
وي داراي تفسيري است كه . اين نظريه قايل شده است علي بن ابراهيم معروف به قُمي، به

ها و اغراق گوييهاست و مدعي است كه آنجا آياتي در مورد  آكنده از اين ادعاها و ياوه
  1.اند اند كه حذف شده واليت علي بوده

 -طبق ياوه سرايي او  -صفّار با سند خود از ابوجعفر » بصائر الدرجات«ي كتاب  نويسنده
تواند ادعا كند كه كسي جز اوصيا و ائمه قرآن را بصورت ظاهري و  كسي نمي«: گفته است

هر كس بگويد قرآن را آنچنان كه خدا نازل «: گويد و نيز مي. 2» باطني جمع كرده است
اين تنها حضرت علي و ائمه بعد از او . غگو استآوري نموده است، درو كرده است، جمع

  .»3اند آوري نموده اند كه آن را حفظ و جمع بوده
اگر قرآن آنچنان كه نازل شده خوانده «: در تفسير العياشي از ابي عبداهللا روايت شده

: و در همان تفسير از ابوجعفر نقل است كه گفته»1كردي شد، نام ما را در آن مشاهده مي مي
خواهي، حق   گرفت، بر هيچ دليل در كتاب خداوند متعال زيادت و كاهشي صورت نمياگر 

علماء و . هايي كه با صراحت كامل قايل به تحريف قرآن هستند و روايت 2ماند ما پوشيده نمي
شيخ . اند خبر داده -در نظر شيعه  - محققان شيعه به متواتر بودن و مشهور بودن آن روايات 

 صهدايت از آل محمد  وايات و اخبار بطور جامع و شامل از ائمهر: گويد مفيد مي
و حذف و نقصان نهايي توسط ستمگران در در آن صورت   اندكه قرآن تغيير يافته آمده

  .3گرفته است
آگاه باش، آن حقيقتي كه طبق اخبار : گويد هاشم بحراني از مفسرين بزرگ شيعه مي

زي از آن نيست، اين است كه در اين قرآن كه در متواتر و غيره كه ذكر خواهند شد، گري
تغييراتي چند در آن صورت گرفته است و افرادي كه  صدسترس ما قرار دارد، بعد از پيامبر

. 4اند اند، بسياري از كلمات و آيات را حذف كرده آوري نموده آن را جمع صبعد از پيامبر
ثار و اقوال براي اينجانب صحت اين ها آ روايت  بعد از بررسي و پيگيري: گويد همچنين مي

                                           
  .٢٢٩، ٢٣٠ص ، فی تاريخ املسلمني، دراسة عن الفرق -١
  .٢١٣ص ، بصائر الدرجات -٢
  .٢١٣ص ، مهان منبع -٣
  ).١/١٣(تفسري عياشی  -١
  .مهان -٢
  .٩١ص ، اوائل املقاالت -٣
  . ه١١٠٧متوفای سال ، هشام بن سليمان حبرانی -٤
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توانم آن را جزو  آنچنان آشكار و روشن شده است كه مي -يعني تحريف قرآن  - سخن 
يكي از بزرگترين  هاي مذهب تشيع بحساب آورم و بگويم كه ضروريات، بديهيات و پايه
  1.باشد مقاصد و اهداف خالفت مي

كنند، بالغ بر  ر اين تحريف داللت ميهايي كه ب روايت: گويد مي2نعمت اهللا جزائري 
د و عالمه مجلسي مدعي مامفيد و محقق داشيخ  عي همچونباشند و جم دوهزار حديث مي

آري، اين سخن بزرگان، ائمه و محققان طراز اول . 3اند آنها شده مشهور و مستفيض بودن
حريف قرآن هستند، هايي كه دال بر ت شيعه است كه قاطعانه به متواتر و مستفيض بودن روايت

امري كه باعث شده . رسد ها به هزاران عدد مي تعداد اين روايت: گويند دهند و مي نظر مي
اين عقيده از جمله بديهيات مذهب آنها و يكي از : بعضي از اين علماء، قاطعانه بگويند

  .باشد بزرگترين اهداف امامت مي
دارد كه بيانگر ادعاي تحريف قرآن هايشان هزاران روايت وجود  عالوه بر اين در كتاب

نظران و مجتهدان آنها در راستاي تأييد اين ديدگاه فاسد  باشد و سخنان علما و صاحب مي
كنم كه  ها را نداريم، اما اين را نقل مي اند كه در اينجا وسعت نقل همه آن گفته عنوان شده

د در اجماع آنها بر تحريف مثالً شيخ مفي. علماي بزرگ در مورد تحريف قرآن اجماع دارند
اماميه متفق شدند كه پيشوايان و سردمداران گمراهي در «: گويد كند و مي قرآن را نقل مي

آوري قرآن راه مخالفت را پيموده و موجب انحراف قرآن  بخشهاي زيادي از نوشتن و جمع
 ولي خوارج و مرجئه و اهل حديث در تمام مواردي كه. اند شده صو سنّت پيامبر

  .»1اند برشمرديم بر خالف رأي شيعه نظر داده
هالك شده است، .  ه1320نوري طبرسي، يكي از علماي بزرگ و متأخر آنها كه در سال 

قرآن نزد شيعه پرداخته و آن را ) تحريف(ي اثبات ادعاي  به تأليف كتابي ضخيم در زمينه

                                           
  .٣٦ص ، مقدمه تفسري الربهان در تفسري قرآن -١
امـل اآلمـال . عامل حمقق و گرانقدر است، شخصی فاضل: حر عاملی درباره او گفته است.  ه١١١٢متوفای سال  -٢
)٢/٣٣٦.(  
  .٢٤٨فصل اخلطاب ص  -٣
  .٤٩ص ، اوائل املقاالت -١
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ي كرده و آن را با سه ، نام نامگذار1)فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب االرباب(
  . آيند، آغاز نموده است  مقدمه كه دو باب درپي آنها مي

  )به گمان او(داليل تحريف قرآن : باب اول
  . پاسخ رد به كساني كه قائل صحت قرآن در ميان امت هستند: باب دوم

آورد كه به گمانشان بر تحريف قرآن داللت  طبرسي در كتاب فوق، هزاران روايت مي
چون در دو فصل پاياني كتاب از باب اول كه از دوازده فصل تشكيل شده است . دارد

هايي كه در فصول ديگر از اين باب نقل  روايت نقل كرده است، عالوه بر روايت) 1602(
: گويد كند و مي آنچه جمع كرده است، عذرآوري مي اند و در عين حال بخاطر كمي كرده

و » 2نمايد كنيم كه ادعاي آنها را تأييد مي ايي را ذكر ميه علي رغم قلت بضاعتمان، روايت«
هاي  ها از كتاب اين روايت بدان كه«: گويد داند، مي ها را موثوق مي اين روايت در حالي كه

. 1»كنند ياران ما براي اثبات احكام شرعي و آثار نبوي بر آنها تكيه مي اند كه معتبري نقل شده
كند  دي از علماي آنها را كه قايل به تحريف قرآن هستند ذكر ميو بعد از آنكه نام تعداد زيا

بعد از همه مواردي كه : گويد دهند، مي كه پنج صحفه از كتابش را به خود اختصاص مي
توانيم ادعا كنيم كه اكثريت  ذكر و نقل كرديم، آنهم با پيگيري عليل و ناتوان اينجانب، مي

مخالفان آن، در اشخاص محدود و معيني منحصر متقدمين قايل به تحريف قرآن هستند و 
صدوق، : كند كه آن مخالفان عبارتند از سپس بيان مي. 2شوند كه نام آنها خواهد آمد مي

و ذكر 3در ميان ُقدما، موافقي با آنها ديده نشده است: مرتضي و شيخ طائفه طبرسي و گفته
فر تبعيت كرده است و گفته ي كتاب مجمع البيان از اين چند ن كرده كه طبرسي نويسنده

، 4ام در ميان هم رديفان، مخالفت صريح و روشني را جز اين مشايخ چهارگانه نديده: است
چيزي كه آنها را وادار كرده قايل به : تراشي براي اينان افتاده و گفته است سپس به دنبال بهانه

ه است و در مقام معذرت بود) اهل سنّت(تحريف قرآن نشوند، تقيه و مدارا كردن با مخالفان 
پس بر كسي : گويد قايل به عدم تحريف شده است، مي) تبيان(آوردن طوسي كه در كتابش 

                                           
  .٦١االنتصار للصحب و آآلل ص  -١
  .٦٢ص ، االنتصار للصحب و اآلل، ٢٤٩ص ، فصل اخلطاب -٢
  .٢٤٩ص ، فصل اخلطاب -١
  .٣٠ص ، فصل اخلطاب -٢
  .٣٠فصل اخلطاب ص  -٣
  ٣٠ص ، فصل اخلطاب -٤
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كند پوشيده نيست كه روش او در تعامل و برخورد با مخالفان، بر  كه در كتاب تبيان تأمل 
و   و اگر هم بر وجه هماهنگي... با آنها بوده است اساس نهايت مدارا كردن و همگامي

  1.بود آور مي بود، واقعاً شگفت آوايي نمي هم
البته نعمت اهللا جزائري در زمينه عذرآوري براي آن علماء گوي سبقت را از نوري 

: گويد كند، مي طبرسي ربوده و بعد از آنكه اجماع علماي اماميه را بر عقيدة قرآن نقل مي
آنچه كه : اند رده و گفتهآري، مرتضي و صدوق و شيخ طبرسي با تحريف قرآن مخالفت ك

ميان دو جلد اين مصحف قرار دارد، همان قرآن است نه غير آن و تبديل و تحريفي در آن 
رسد كه آنها اين سخن را بخاطر منافع و مصالح  و چنين بنظر مي. واقع صورت نگرفته است

وقتي : نكه بگوينداي  بستن دروازه طعنه زدن به آن، به جاي: اند از جمله فراواني به زبان آورده
كه تحريف قرآن جايز شمرده شده، پس چگونه عمل كردن به قواعد و احكام آن جايز 

اند  هاي زيادي را نقل كرده اين سرشناسان در مؤلفات خود روايت باشد، چگونه است كه مي
  اينگونه نازل شد، سپس به كه شامل وقوع تحريف و حذف در قرآن هستند و اينكه فالن آيه

شود كه اعتقاد به تحريف و تبديل و  و بدين ترتيب روشن مي 1! تغيير داده شده است؟اين 
فصل (يعني همان چيزي كه طبرسي در . تغيير قرآن محل اجماع همه علماي رافضي است

. تحقيق كرده است و قول سابق از علماي بزرگ آنها بر آن داللت كرده است) الخطاب
ن عقيده ساز مخالف نزده است، حتي در هنگام تأليف همچنين كسي از علماي آنها در اي

ي طبرسي، و قبل  طبق گفته -فصل الخطاب، جز چهار نفر كه تقيه و مدارا كردن با مخالفان 
از سوي ديگر مباحث نوين هم كه . آنها را وادار به آن كرده است -از او نعمت اهللا جزائري 

هاي دال  ثابت كرده و با شواهد فراواني از روايتاند آن را  اين مسأله را مورد بحث قرار داده 
به بيان ديگر، . 2اند هاي چهارگانه شيخ آمده است، آن را تأييد كرده بر تحريف كه در كتاب

اين چهار تن هم به مفهوم ديدگاه علماي شيعه رافضه معتقد بوده و با آن  دهند كه نشان مي
اند، اگرچه براي  و تبديل قرآن را قبول داشته يعني در كلّ اعتقاد به تحريف. اند موافق بوده

از جمله چيزهايي كه ديدگاه .3اند اهل سنّت روش تقيه، نفاق، خدعه و نيرنگ را بكار برده

                                           
  .٣٤ص ، فصل اخلطاب -١
  ).٣٢٨، ٢/٣٥٩(انوار النعانية  -١
  .٧١-٦٨ص ، احسان اهلی ظهري، شيعه و قرآن -٢
  .٦٥ص، االنتصار للصحب و آآلل -٣
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اند، به زير  كند اين است كه هيچ يك از كساني كه قايل به تحريف قرآن شده مرا تأييد مي
د احترام و اطمينان و بزرگداشت است و اند، كليني همچنان مور تيغ انتقاد شيعه كشيده نشده

هاي معاصر،  به رغم آنكه شيعه. شود امروزه بعنوان مرجع اول همة شيعيان محسوب مي
بينيم  كنند، باز هم نمي اند و افزايش و كاهش در آن را رد مي تحريف قرآن را منتقي دانسته

د كند، يا عدم اطمينان خود يكي از آنها در برابر كليني عرض اندام كند و با صراحت او را ر
هاي پيچيده از  اند با روش ها كوشيده بلكه بعضي. به او را علني سازد، يا ديدگاهش را نپذيرد

  1! او دفاع كنند و براي او عذرهايي بتراشند
اگر اين جماعت واقعاً صادق هستند، بايد از كسانيكه قايل به تحريف قرآن هستند، ابراز 

شك نداشته باشند كه هر كس يك آيه از قرآن را انكار كند، كافر  برائت كنند، و در اين
است، و بيان كنند كه انكار جزء همانند انكار كل است، چون اين كار طعنه و اتهام صريح 

آورده است و ثابت بودن آن از بديهيات دين است و اتفاق مسلمين  صاست به آنچه پيامبر
كه تحريف و تبديل به آن راه نيافته است، زيرا قرآن همان كتاب الهي است . بر آن است

دار حفاظت و نگهداري آن شده است، برعكس تورات و انجيل،  خداوند متعال خود عهده
دار حفاظت از آنها نشد، بلكه از اهل آنها خواسته است كه از آن محافظت  كه خداوند عهده

اني و او از ابي حسن منتاب حكايت شاطبي از ابي عمر د. كنند، اما آنها هر دو را ضايع كردند
من يك روز در كنار قاضي ابواسحاق اسماعيل بن اسماعيل بودم، به او گفته : كرده كه گفت

چرا جايز است كه به اهل تورات بگوييم دينشان را تغيير دادند؟ اما اين چيز بر اهل قرآن : شد
  : تورات فرموده استي اهل  خداوند متعال درباره:قاضي گفت ! درست و جايز نيست؟

�me�d�c�b�al ) 44/ مائده :(  
كردند كه امانتداران و پاسداران كتاب خدا  خداپرستان و دانشمنداني بدان حكم مي(

  ).بودند
بنابراين حفاظت از تورات را برعهده علماء و خداپرستان گذاشت، پس جايز است كه 

  :قرآن فرموده است  آما در ارتباط با. اند بگوييم درآن تبديل انجام داده
 �m�n�m�l�k��j�i�h�gl ) 9/ حجر.(  
  .آوريم ما خود قرآن را نازل كرديم، و خود از آن محافظت بعمل مي: يعني 

                                           
  .و ما بعد آن، ٤٢ص ، اضواٌء علی خطوط حمب الدين -١
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به : گفت سعلي. دهند بنابراين جايز نيست كه بگوييم مسلمانان قرآن را تبديل و تغيير مي
بهتر و زيباتر از  كالمي : فتم، گفتسوي ابي عبداهللا محاملي رفتم و اين داستان را برايش بازگ

اند كه  بر اين اجماع داشته و در طول گذشت عصرها و روزگارها امت اسالمي. 1ام اين نشنيده
نازل فرموده است، همان قرآني  صكه خداوند متعال آن را بر پيامبرش آن قرآن كريمي

هشي در آن صورت است كه هم اينك در دسترس مسلمانان قرار دارد و هيچ افزايش يا كا
نگرفته است، هيچ تغيير و تبديلي به آن راه نيافته است و امكان ندارد كه چيزي از اين قبيل به 

در اين باره كسي به . يابد، زيرا خداوند متعال به حفظ و صيانت آن وعده داده است آن راه 
يل صورت گرفته كنند در قرآن كريم تحريف، تغيير و تبد ي رافضي، كه ادعا مي غير از شيعه

اند  اند كه صحابه بخاطر مصالح شخصي و دنيوي خود، قرآن را تحريف كرده و گمان برده
پايه و پوچ است و داليلي از قرآن كريم و اقوال  ي آنها بي اين عقيده البته . اند مخالفت نكرده

ا بيان ائمه اهل بيت و داليل عقالني بر باطل بودن آن داللت دارند و اينك اين داليل ر
  :كنيم مي

  داليلي از قرآن كريم بر باطل بودن ادعاي تحريف قرآن -الف 
كنند كه خداوند متعال عهده دار حفظ و صيانت قرآن شده  آيات صريح و روشني داللت مي

آيات در اين باره . است و امكان ندارد كه دست تحريف يا تبديل به سوي آن دراز شود
  : كه خداوند متعال فرموده است اين آيه فراوان هستند از جمله 

�m�m�l�k��j�i�h�gl   
  : ي خداوند متعال و اين فرموده

�mÜ�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓÒ�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ìl   

  )27/ كهف (
و به (از سوي پروردگارت به تو وحي شده است ) قرآن(بخوان آنچه را كه از كتاب 

. اساس است اعتناء مكن هاي اين و آن كه آميخته به دروغ و خرافات و مطالب بي گفته
گاه بحث تو در امور غيبي همچون سرگذشت اصحاب كهف، تنها بايد وحي الهي  تكيه

                                           
  ).٢/٥٩(املوافقات  -١
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و (تواند سخنان او را تغيير  كسي نمي) چرا كه سخنان خدا حقائق تغيير ناپذيري است و. باشد
  .كند و هرگز پناهي جز او نخواهي يافت) احكام آن را دگرگون

  : و مانند آيات زير
�m�q�p�o�n��m�lk�j�i�h�g�f�e�d�cl ) 42/ فصلت.(  

نه غلطي و تناقضي در . (گردد هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري، متوجه قرآن نمي
الفاظ و مفاهيم آن است، و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با 

قرآن فرو فرستاده يزدان است كه ) چرا كه. رسد آن، و نه دست تحريف به دامان بلندش مي
  . تبا حكمت و ستوده اس

  . )1/ هود ( �m�n�m�l�k�j�i�h�g���f�edl:و فرموده است 
منّظم و ) توسط خدا(هاي آن  كتاب بزرگواري است كه آيه) اين قرآن. (را. الم. الف

از سوي و نيز آيات آن ) و لذا تناقض و خلل و نسخي بدان راه ندارد(محكم گرديده است 
  . شرح و بيان شده است كه هم حكيم است و هم آگاه) جهان(خداوند 

  :و فرموده است 
�m�h�g�f�e�d�c�b��a�� �̀_��~�}�|�{�z�y�x

�t�s�r�q�po�n�m�l�k�j�il ) 52/ حج(  
آن رسول يا نبي (ايم، مگر اين كه هنگامي كه  ما پيش از تو رسولي و نبيي را نفرستاده

با ايجاد وساوس و اباطيل در ( شيطانتالوت كرده است ) براي مردمآيات و احكام خدا را 
در تالوت او ) سرائي توسط ذريه و دارودسته خود دل شنوندگان سست ايمان و با پخش ياوه

ها و  و گاهي پيغمبران را شاعر، و زماني ساحر و وقتي ناقل افسانه(نموده است ) شبهه(القاء 
اما خداوند آنچه را كه شيطان القاء نموده است ). ته استگر ساخ خرافات پيشينيان جلوه

روزي پيروان ايشان در همه جا و همه  توسط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه(
و شبهات و ترّهات اهريمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان (از ميان برداشته است ) آن

بازان   جاي نيرنگ بر سخنان ناروا و دالئل نابهدر برا(و سپس آيات خود را ) زدوده است
از كردار و (پايدار و استوار داشته است، زيرا كه خدا بس آگاه ) پايه بازان بي  مايه و دسيسه بي

  .داراي حكمت است) گفتار و پندار شيطان و شيطان صفتان بوده و همه كارهايش
  : فرمايد و مي
�m�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï��Î�Í�Ì�Ë�Êl ) 16، 17/ قيامه.(  
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و آيات را عجوالنه و (شتابگرانه زبان به خواندن آن مجنبان ) به هنگام وحي قرآن(
توانائي بخشيدن به زبان (و ) در سينه تو(چرا كه گردآوردن قرآن ). آزمندانه تكرار مگردان

پس از ناحيه حفظ قرآن در ميان دل و جان خود و . (خواندن آن، كار ما است) تو، براي
  ).خواندن و درست تالوت كردن آن با زبان خويش، نگران مباشروان 

كند  دهند كه خداوند متعال از كتاب كريمش حفاظت مي اين آيات كريمه نشان مي
�m�S�RQ�P�Oيابد  بخشد و باطل از هيچ سويي بدان راه نمي وآياتش را استحكام مي

�X�W�V�U�Tl ) 122/ نساء(  
تر  تر و درست  چ كس از خداوند متعال راستي خداوند حق است، و سخن هي وعده(

  ! ) نيست
داللت اين آيات در اينكه خداوند متعال خود حفاظت آن را برعهده گرفته و آن را از 

دارد، آنقدر روشن و واضح هستند كه احتياجي به شرح و توضيح  تحريف و تبديل باز مي
در قرآن از صحابه بعمل از سويي ديگر، ستايش و تمجيدي كه خداوند متعال . ندارند

نمايد كه اّتهام شيعه به صحابه مبني بر اينكه آنها قرآن را تحريف  آورد، تأكيد مي مي
، كذب و بهتان محض است، خداوند متعال در توصيف و ستايش صحابه فرموده 1اند كرده
  : است
�m�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

�[�Z�Y�X�WV�U�T���S�R�Q�P�O�N�M�Ll 

�mF�E�D�C�B�A��K�J�I�H�G
�[�Z�Y�X�WV�U�T���S�R�Q�P�O�N�M�Ll   

  ).100/ توبه (
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند و 
راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا خوشنودند 

آن ) درختان و كاخهاي(ساخته است كه در زير و خداوند براي آنان بهشت را آماده 

                                           
  عبداهللا مجيلی) ١/٤٣٤(بذل اهود  -١
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اين است پيروزي بزرگ و رستگاري . مانند ها جاري است و جاودانه در آنجا مي رودخانه
  .سترگ

��m�g�f�e�d�c�b�a: فرمايد و خداوند متعال مي �̀_

�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�hl ) 18/ فتح.(  
خدا . ت با تو بيعت كردندخداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخ

) از صداقت و ايمان و اخالص و وفاداري به اسالم(دانست آنچه را كه در درون دلهايشان  مي
گذشته از نعمت سرمدي (نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد و فتح نزديكي را 

  .پاداششان كرد) آخرت
جاي خود به اذن الهي، به شرح و بيان اند، ما در  ديگر آياتي كه در مدح صحابه وارد شده

ي رافضي  و بعد از ذكر اين آيات با هر دو قسمت متقدم آن، به شيعه .آنها خواهيم پرداخت
سخن شما مبني بر تحريف قرآن، با اين آيات كريمه در تضاد است كه خداوند : گوييم مي

د شد، زيرا اولين اين قرآن تحريف نشده و هرگز تحريف نخواه در آنها تأكيد كرده كه 
دار حفاظت و صيانت آن از تحريف و تبديل شده است خداوند  كسي كه شخصاً عهده

ي پيامبرش را مورد تعريف و تمجيد قرار داده است، كساني كه  است، همانگونه كه صحابه
كنند، آنها را به راستي و صدق و ايمان آوري به اهللا و  شيعه آنها را متهم به تحريف مي

ترين شيوه، تزكيه كرده است، بنابراين اي  توصيف كرده است و آنها را به پاك پيامبرش
يا اينكه اعتراف : آيد كه در مقابل اين آيات دو رويكرد را اتخاذ كنيد شيعيان بر شما الزم مي

اي جز قبول  اند كه در آن هنگام چاره اين آيات از طرف خداوند متعال آمده و اقرار كنيد كه 
ه پيام آنها نداريد، يعني بايد بپذيريد كه قرآن از تحريف و تبديل مصون مانده و اعتقاد ب

اين كار به اجماع مسلمانان كفر  است و يا اينكه انكار كنيد كه آنها از طرف خدا هستند كه 
يك آيه از قرآن را انكار كند و معتقد باشد كه نسبت دادن آنها به  است زيرا كسي كه 
  1. نيست، قطعاً به اجماع مسلمانان كافر استخداوند متعال صحيح 

  ي شيعه داليلي از اقوال ائمه -ب
اند كه شيعيان را به تمسك  روايات زيادي از ائمه كه در نظر شيعيان معصوم هستند، آمده

كردن به كتاب خداوند متعال و ارجاع دادن همه مسائل به كتاب وسنّت تشويق و ترغيب 

                                           
  ).١/٣٢٥(مهان منبع  -١
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آيا همه چيز در قرآن و سنّت پيامبر يافت : سي بن جعفر سؤال شداز جمله، از مو. نمايند مي
بلكه همه چيز در كتاب اهللا و سنّت : گفت! دهيد؟ ي آنها نظر مي شود، يا اينكه شما درباره مي

  1.پيامبرش است
هر كس با كتاب خدا و سنّت پيامبرش مخالفت كند، در : از ابوعبداهللا نقل است كه گفت

  2.ستحقيقت كفر ورزيده ا
خداوند متعال هيچ چيز را كه امت بدان احتياج داشته، باقي نگذاشته : ابوجعفر گفته است

مگر اينكه آن را در كتابش نازل فرموده و آن را براي پيامبرش بيان كرده و براي هر چيزي 
  .3كند حد و مرزي قرار داده است و دليلي بر آن قرار داده كه بر آن داللت مي

. 4هيچ چيزي نيست مگر اينكه در آن قرآن يا سنّت وجود دارد: گويد هللا ميباز هم ابوعبدا
  : آورد ي اساسي بدست مي ها بينديشد، دو نكته و فايده كسي كه در اين روايت

ي سلف صالح به صحت و درستي قرآن اعتقاد  اول اينكه امامان اهل بيت همانند بقيه
تمسك  صكردند كه به قرآن و سنّت پيامبر مياند و گرنه چرا به شاگردانشان توصيه  داشته

اند كه همه چيز در  نمايند و جز آن دو منبع همه چيز را رها كنند و نيز به آنها تأكيد كرده
  ! قرآن و سنّت وجود دارد و نيازي به نظر و رأي آنها نيست؟

جعلي  هايي كه در رابطه با تحريف قرآن به آنها نسبت داده شده همگي دوم اينكه روايت
  1.باشند مي ءاها و بانيان آنها مبرّ و دروغ هستند و آنها از آن روايت

  داليل عقلي -ج
شمارد، عقل  همانگونه كه دليل نقلي ادعاي تحريف قرآن كريم توسط رافضه را مردود مي

ي تحريف قرآن، مفاسد بزرگي را به بار  كند، زيرا مقوله هم بر باطل بودن آن ادعا داللت مي
و ائمه اهل بيت  �، صحابهصد و مستلزم اتهام و طعنه به سوي خداوند متعال، پيامبرآور مي

 -اينكه به وعد خود، مبني بر حفظ قرآن وفا نكرده،  است و اتهام است به خداوند متعال به 
و نيز اين اتهام را متوجه شخص  -گوييها مبرّاست  واقعاً كه خداوند متعال از اين ياوه
                                           

  ).١/٦٢(اصول کافی  -١
  ).١/٧٠(مهان منبع  -٢
  ).١/٥٩(مهان منبع  -٣
  ).١/٥٩(مهان منبع  -٤
  ).١/٤٣٧(بذل اهود  -١
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كه بصورت رسا و كامل قرآن كريم را به مسلمانان ابالغ نكرده، بلكه كند  مي صپيامبر
ي مسلمين را از آن محروم كرده  گفته و بقيه سبصورت اختصاصي آيات زيادي را به علي

سازد كه بخاطر منافع دنيوي و شخصي خود،  اين اتهام را متوجه صحابه مي ادعاي شيعه . است
سازد كه  و ائمه بعد از او مي �م را متوجه حضرت علياند و اين اتها قرآن را تحريف كرده

اند و آنها را به سوي  چرا به مسلمانان تقديم نكرده - طبق گمان شيعه رافضه  -قرآن اصلي را 
در حاليكه خداوند براي اين ! اند؟ آيا اين كتمان كتاب خدا نيست؟ آن قرآن فرا نخوانده

  : ستكتمان عقيده تهديد خطرناكي در نظر گرفته ا
m�¡��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p

�¦�¥�¤�£�¢l ) 159/ بقره.(  
ايم،  دارند آنچه را كه از دالئل روشن و هدايت فرو فرستاده گمان كساني كه پنهان مي بي

ايم، خدا و  بيان و روشن نموده) تورات و انجيل(بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب 
، ايشان را نفرين )رشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و جانچه از ميان ف(كنندگان  نفرين

  .كنند مي
اگر واقعاً شيعه حاضر است به دليل و منطق اعتراف كند، اين نتايج فاسد و پوچ كه معلول 

شد كه آنها از اين عقيده دل بركنند، و از  آن اعتقاد فاسد است، قبل از هر چيز موجب مي
اند، به  و اهل بيت زده خداوند متعال، پيامبرش، صحابه گرامي  همه اتهامات و افترائاتي كه به

  1.سوي بارگاه خداوند متعال توبه نمايند

  قرآن بدون وجود قيم و سرپرست حجت نيست: گويند مي -2
 2ي اصول كافي كه در نظر شيعيان همچون بخاري براي اهل سنّت است كليني نويسنده

قيم  سيم و سرپرستي در كار باشد و حقيقت عليقرآن زماني حجت است كه ق: گويد مي
اين   همانگونه كه. 3الطاعه است و بعد از رسول خدا براي مردم حجت بود بوده و واجب

، 6، محاسن5الشرايع ، علل4هاي معتبر آنان همچون رجال كشي مقوله در قسمتي از كتاب

                                           
  ).١/٤٣٧(بذل املهجود  -١
  ).١/١٥٥(اصول شيعة االمامية -٢
  ).١/١٨٨(اصول کافی  -٣
  .٤٢٠رجال کشی ص  -٤
  .١٩٢علل الشرايع ص ، صدوق -٥
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شود در  با قرآن گفته مي چگونه چنين چيزي در ارتباط. و غيره موجود است2وسائل الشيعه
  : فرمايد حالي كه جهت هدايت مردم از جانب خداوند نازل شده است، و مي

m�U�T�S�R�Q�P�Ol ) 9/اسراء (  
براي رسيدن به (ترين راهها  كند كه مستقيم به راهي رهنمود مي) مردمان را(اين قرآن (

  ).است) سعادت دنيا و آخرت
كتاب خداوند متعال، در آن «: ي قرآن فرمود باره در �ي راشده علي بن ابوطالب خليفه

ي  خبر گذشتگان و آيندگان شما، و حكم اختالفات شما وجود دارد، كتاب خدا جدا كننده
حق از باطل است، شوخي نيست، هر كس از روي خودخواهي و جباري آن را ترك كند، 

، خداوند متعال او شكند و هركس هدايت را در غير آن بجويد خداوند متعال كمرش را مي
سازد و آن همان ريسمان محكم و ذكر حكيم و صراط مستقيم است، چيزي  را گمراه مي

شوند، و زبانها با آن قاطي و مخلوط  ي آن منحرف نمي ها بوسيله است كه تمايالت و خواسته
شوند، هركس  اش سيراب نمي يابد، علما از سرچشمه هاي آن پايان نمي شوند، شگفتي نمي
يابد و هر كس بدان حكم  ن سخن گويد صادق است و هركس بدان عمل كند، پاداش ميبدا

  .»1يابد كند، عادل است و هر كس به سوي آن فرا خواند، به صراط مستقيم هدايت مي
نمايد، خداوند  خواند و به مفاهيم آن عمل مي كسي كه قرآن مي«: گفت �عباس ابن

سپس » .اه نشود و در آخرت بدبخت و شقي نگرددكند كه او در دنيا گمر متعال ضمانت مي
  :اين آيه را تالوت كرد 

� m�¾�½�¼�»�º�¹� ¸¶�µ�´� ³²�±�°�¯
�Ä�Ã�Â�Á�À�¿l ) 123/ طه(  

و (از بهشت فرو آئيد ! ) شيطان اي آدم و حواء و(هر دو گروه شما با هم : خدا دستور داد
من برخي ديگر خواهند شد و دش) از فرزندانتان(برخي ) در زمين ساكن شويد، و در آنجا

هرگاه هدايت و رهنمود من براي شما آمد، هركه از هدايت و رهنمودم پيروي كند، گمراه و 
   .بدبخت نخواهد شد

                                                                                                         
  .٢٦٨ص ، حماسن برقی -١
  .حر عاملی، وسائل شيعه -٢
  . موقوف بر علی ابن ابی طالب است، ١٥ص ، ابن کثري، فضائل القرآن -١
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اين در حالي است كه در خود ُكتُب شيعه، رواياتي از اهل بيت آمده، و در مصادر معتبر 
پس وقتي كه : آنها آمده استدر . كند اين مقوله را نقض و تكذيب مي آنان ثبت شده كه

ها همچون شب تاريك شما را در نورديد، به قرآن مراجعه كنيد، زيرا قرآن  فتنه
شود، هر كس آن را امام خود گرداند، او را به  كاري است كه شفاعتش پذيرفته مي شفاعت

دهد و قرآن،  دهد و هر كس آن را پشت سر بيندازد، او را به آتش سوق مي بهشت سوق مي
  1.اهنماي بهترين راه استر

ترين منابع  يكي از موثق منسوب است، و در نظر شيعه  �البالغه كه به علي و در نهج
گوي خاموش و حجت خدا  اي است بازدارنده، سخن قرآن دستور دهنده: است، آمده است

  2.باشد بر خلقش مي
دهند  مي اين نصوص و روايات داراي شواهد و مدارك ديگري هستند كه به ما نشان

همانگونه كه ! گويي، و آشفتگي و نابساماني است اندازه حاوي تناقض منابع شيعه تا چه
هاي آنها با يكديگر در تعارضند، اما آنها در حالت تعارض، براي خود منهج  بينيد، روايت مي

اند، چون معيار سنجش روايت درست نزد آنها مخالف  و روش خطرناكي را تعيين كرده
كسي كه در اين مقوله به دقّت بينديشد كه بصورت . است -يعني اهل سنّت  -عامه بودن با 

يك دشمن بسيار   كند كه بنيانگذار اين انديشه متواتر در كتابهاي شيعه ثبت شده، مالحظه مي
ي شيعه به كتاب اهللا باشد و آنها را از راه هدايت  خواهد مانع مراجعه توز است كه مي كينه

اين تئوري حجيت قرآن را به وجود قيم و سرپرست  باز دارد، پس مادام كهخداوند متعال 
قرآن تنها براي  - به ادعاي آنها  –مربوط سازد و آن قيم يكي از ائمه دوازده امام است، زيرا 

به ساير ائمه اماميه  ساست، تفسير شده است و دانش قرآني از علي سيك نفر كه همان علي
اين علم را به امام بعدي منتقل كرده، تا اينكه به امام دوازدهم   امامي انتقال يافته است، و هر

ختم شد و آن امام در نظر شيعه بيش از يازده قرن است كه از ديدگان غايب است، البته در 
اين مقال  كه هاي شيعه و ديگران، هنوز متولد نشده است، پس مادامي نظر بعضي از گروه

اين  سازد، گويي باالخره  ايب، يا اصالً معدوم مربوط ميحجت بودن قرآن را به شخص غ
نتيجه را اعالم كنند كه احتجاج و استدالل كردن به قرآن متوقف است و به كتاب خدا 

شود، زيرا حجت قرآن در  آوري بدان مراجعه نمي شود و براي استدالل و دليل مراجعه نمي
ت، هيچ حجتي در آن وجود ندارد و قول امام است، كه او هم غايب است، پس در اين صور

                                           
  ).١٦/٢٢٥(تفسري طربی  -١
  ).٩٢/١٧(البحار ) ١/٢(تفسري عياشی  -٢
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اين   البته. همين گمراهي و گمراه كردن از راه راست خداوند متعال براي شما كافي است
اي از حلقات و  اين تنها حلقه چيني عليه قرآن و بر عليه شيعه نيست، بلكه پايان كار دسيسه 

خواهد شيعه را از كتاب  آيد، كه مي هاي ديگر مي اي است كه به دنبال سلسله توطئه توطئه
  .خداوند متعال دور نمايد

يكي از بديهيات دين اسالم اين است كه دانش و علوم قرآن كريم راز و اسراري نيست 
 يك دودمان خاص آن را از يكديگر به ارث ببرند و علي در اين ميان كسي نبوده كه كه

ته باشد، از ديگر اصحاب پنهان آيات قرآن بطور ويژه و بدور از ساير صحابه به او تعلق داش
در حاليكه صحابه اولين نسلي بودند كه افتخار دريافت اين قرآن را از پيامبر بشريت . بماند

  .هاي بعدي انتقال دهند را كسب كردند و توانستند آن را به نسل» صمحمد«
ميه را ي اما اما شيعه با اين اصل مخالفت ورزيده، و مدعي هستند كه خداوند متعال ائمه

به همه علوم و فنون قرآن و تأويالت آن اختصاص داده است و هر كس در پي فراگيري 
بعضي از منابع . 1ي گمراهي وارد شده است دانش قرآن از غير آنها باشد، در حقيقت به دره

ي اصلي آن به ابن  شوند كه منشأ و بنيانگذار اين انديشه و ريشه اهل سنّت چنين يادآور مي
اين قرآن جزئي از نُه اجزا است و دانش : گردد، چون او بود كه گفت بر مي) ودييه(سبأ 

  .1مربوط به آن در نزد علي است
ذكر اين گفته بطور فراوان و در قالب روايات و اخبار گوناگون در كتب اماميه وارد شده 

  :است 
مين قرآن ه: در اصول كافي در روايتي طوالني از ابوعبداهللا آمده است كه گفت -الف

آن را براي يك نفر  صبراي مسلمانان كافي است اگر مفسري براي آن پيدا كنند، كه پيامبر
تفسير نموده است و شأن و جايگاه آن مرد را براي امت توضيح داده است و او علي بن ابي 

 صپيامبر -به ادعاي شيعه  -در تعدادي از منابع معتبر آنان آمده است كه. 2طالب است
خداوند متعال اين قرآن را بر من نازل فرمود و اين قرآن چيزي است كه هر كس با « :فرمود

شود و هر كس دانش مربوط به آن را در  گمراه مي) خالف آن عمل نمايد(آن مخالفت كند 

                                           
  ).١/١٦١(اصول شيعة االمامية -١
  .جوزانی، ٣٨ص ، احوال الرجال -١
  ).١٨/١٣١(وسائل الشيعه ) ١/٢٥(اصول کافی  -٢
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اي : ابوجعفر گفت: گويند و نيز كتب شيعه مي. »1شود نزد غير علي جستجو كند، هالك مي
به من خبر : گفت �ابوجعفر. برند چنين گمان مي: هستي؟ گفت قتاده، تو فقيه اهل بصره

رسد كه ابوجعفر گفت  اينجا مي آري، تا به: كني؟ قتاده گفت رسيده كه تو قرآن را تفسير مي
  2.داند كه به او خطاب شده است كسي قرآن را مي! واي بر تو اي قتاده: -

همگي حول و . را در بربگيرد هاي آنها در اين زمينه بسيار است و شايد كتابي روايت
زنند كه دانش قرآن به ائمه اختصاص دارد و در نزد آنها انباشته و  حوش اين قضيه پر مي

  3.دانند ي آن همه چيز را مي ذخيره شده است و بوسيله
همانگونه كه خداوند متعال پيرامون ) قرآن كافي است(اين مقوله،  براي پاسخ رد به

  : بياورند، فرمود صاي را جهت تحقيق راستي و درستي پيامبر هكساني كه خواستند نشان
�m�¬�«�ª�©� �̈§�¦l ) 51/ كهف.(  

ايم و  اندازه براي آنان كافي و بسنده نيست كه ما اين كتاب را بر تو نازل كرده آيا همين
  .شود پيوسته بر آنان خوانده مي

ش قرآن را از قرآن، بنابراين قرآن كريم، شاهد و دليل و حجت است و كسي كه دان
آيد در حقيقت  سنّت نبوي يا از صحابه فرابگيرد، كه علي هم يكي از اصحاب به شمار مي

اين ادعا كه هر كس دانش قرآن را نزد غير علي فرا بگيرد، هالك و . هدايت يافته است
ات و بديهيات گمراه شده، در واقع رنگ و بويي از اسالم ندارد و باطل بودن آن از ضروري

يك نفر صحابه بياموزد و ديگر  مبعوث نشده تا علم شريعت را به صدين است، زيرا پيامبر
�m�W��V�U: اصحاب را از آن محروم كند، بلكه خداوند متعال فرموده است

�\�[�Z�Y�Xl ) 44/ نحل.(  
ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي كه براي آنان  و قرآن را بر تو نازل كرده«

  .»رستاده شده استف
يك  كند بر اينكه بيان و روشنگري براي كل مسلمانان بوده و فقط به  اين آيه داللت مي

هم اين را  �گذشته از اين، علي. نفر، يا يك گروه و حتّي اهل بيت، اختصاص نداشته است
است  اختصاص داده باشد را انكار كرده وي را به دانش و علمي -بجاي مسلمانان  -كه پيامبر 

                                           
  ).١٨/١٣١(وسائل الشيعه ، ٤٠ص ، امالی صدوق -١
  ).١/١٦٣(اصول شيعه ) ٢٣٧، ٠٢/٢٣٨(حبار االنوار -٢
  ).١/١٦٦(اصول شيعة االمامية -٣
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هاي ديگر را مورد خطاب قرار داده و  نسل صحابه و نسل صاين در حالي است كه پيامبر. 1
نضر اهللا  «: ي تبليغ سنّت آنها را تشويق كرد و كسي از آنها را جدا نكرده، و فرموده در زمينه

حامِل فقه  و ربّ ، فانه رّب حامل فقه ليس بفقيه، يُبلغه غيره حتی، امَرًء سمع مّنا حديثًا فحفظه
خداوند شاداب گرداند كسي را كه از ما حديثي شنيده و آن را حفظ « 2»الی من هو أفقه منه

شوند و آن  زيرا چه بسا كساني كه حامل حديثي مي. كند تا اينكه آن را به ديگري برساند مي
كسي تر از  را به كسي ميرسانند كه از خودش داناتر است و آگاه شود و چه بسا حاملي فقيه

  »! تر بوده است گردد كه از او فقيه
بنابراين، اين حديث حجت و مدركي  4اند،  اماميه روايت كرده 3هاي  اين حديث را كتاب
شود، اما اين ادعا كه قرآن كريم جز اماميه را مورد خطاب قرار نداده،  عليه آنان محسوب مي

داند كه با آن مورد  قرآن را مي بلكه فقط كسي -دانند  از همين روي، ديگران قرآن را نمي
بايد بگوييم كه بر اساس اين فهم و برداشت ضعيف و عليل،  -خطاب قرار گرفته باشد 

در طول امتداد عصور به هالكت رسيده و ديگران را به هم  -صحابه و تابعين و ائمه اسالم 
و اصول مربوطه به چون انبياء طبق قواعد  -پندارند  آنگونه كه آنها مي -اند  هالك رسانده

تفسير قرآن اقدام نمودند و معتقد بودند كه كتاب خداوند متعال براي همه كس قابل فهم 
با توجه به ساختار كالم عربي، قابل درك و  - ي عرب  است و قسمتي از آن براي عامه

دانند و قسمتي ديگر را كسي جز اهللا تعالي  شناخت است و قسمتي از آن را فقط علماء مي
  1.داند نمي

اين ادعايي است كه به دليل و مدرك . داند جز ائمه كسي قرآن را نمي: گويد شيعه مي
چرا كه از جمله مسائلي كه . كند نياز دارد، و پنداري است كه عقل و نقل آن را تكذيب مي

زيرا . الفاظ و معاني قرآن را به صحابه آموخته است صبايد آن را بدانيم اين است كه پيامبر
  )44/ نحل ( �m�\�[�Z�Y�X�W��V�Ulي خداوندمتعال  فرمودهاين 

                                           
  ).١٩٧٨(مسلم مشاره  -١
  ).٦٨٩، ١/٦٩٠(سلسله احاديث صحيحه  -٢
  ).١٨/٦٤(حر عاملی ، وسائل الشيعه) ١/٤٤٠٣(اصول کافی  -٣
  ).١/١٦٣(اصول شيعه ، )٢٤/٢٣٧/٢٣٨(حبار االنوار  -٤
  .سخن ابن عباس) ١/٧٦(تفسري طربی  -١
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و ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم روشن وبيان نمايي آنچه را كه به سوي آنها (
  ).نازل شده است

ابوعبدالرحمن . شود ها را شامل مي تبيين در اين آيه هم تبيين معنا و هم تبيين واژه
مانند  -كردند  قرآن را به ما آموختند و آن را براي ما تالوت ميافرادي كه : گفته است سلمي

آيه از   كردند كه وقتي ده براي ما تعريف مي -عثمان بن عفان و عبداهللا بن مسعود و ديگران 
گرفتند، به سراغ  آموختند، تا زماني كه دانش و عمل مربوط به آنها را فرا نمي مي صپيامبر

به همين . 1ما قرآن، علم و عمل را همه با هم ياد گرفتيم: گفتندچون . رفتند آيات ديگر نمي
: زيرا خداوند متعال فرموده است. ماندند اي باقي مي خاطر است كه مدتي در حفظ سوره

m�g�f�e�d�c�bl ) 29/ ص.(  
ايم تا  كتاب پرخير و بركتي است و آن را براي تو فرو فرستاده) اين قرآن! اي محمد(

  .ش بينديشندهاي درباره آيه
درباره قرآن ) اين منافقان(آيا ): (82/ نساء ( mm�l�kl: و فرموده

  ).انديشند نمي
  ! ).اند؟ آيا در اين سخن انديشه نكرده): (68/مؤمنون ( �m�u�t�sl: و فرموده

: همچنين خداوند متعال فرموده است. و تدبر در قرآن بدون فهم معناي آن ممكن نيست
�m�~�}�|�{�z�yl )2/ سف يو.(  

آن (عربي فرو فرستاديم تا اين كه شما ) و به زبان(كتاب خواندني ) به صورت(ما آن را 
  ).و آنچه را در آن است به ديگران برسانيد(بفهميد ) را

انديشيدن در قرآن، فهم و درك آن است و بديهي است هدف از هر سخني، فهم معاني 
به . راستا از اولويت ويژه برخوردار استآن است نه مجرد الفاظ و كلمات آن كه در اين 

همين خاطر گروهي از شيعيان ديگر اين گفته را هضم نكرده و آن را از شمول و 
ي اماميه، بلكه ديگران هم  ظاهر قرآني را نه تنها ائمه«: اند بودن خارج ساخته و گفته عمومي

بزرگي پيرامون حجت بودن  و اختالف. »دانند، اما آيات باطني آن به ائمه اختصاص دارد مي
گرايان شيعه معتقدند كه  گرايان به راه افتاده است، نقل گرايان و اصول ظواهر قرآن ميان نقل

گرايان بر اين باورند كه ظواهر قرآن  دانند و اصول تفسير ظاهر و باطن قرآن را فقط ائمه مي
دارند و كسي را  ي عمومي هكنند جنب حجت است، زيرا داليلي كه به تدبر در قرآن دعوت مي

                                           
  ).١٣/٣٣١(جمموع الفتاوی  -١
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ي خداوند  تفسير شده، با اين فرموده �اين ادعا كه قرآن فقط براي علي 1.كنند استثناء نمي
  : فرمايد متعال مغايرت دارد كه مي

�m�\�[�Z�Y�X�W��V�Ul��������) 44/ نحل(  
سوي آنها و ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم روشن وبيان نمايي آنچه را كه به (

  ).نازل شده است
نه فقط براي علي، بلكه براي مردم  -همانگونه كه بيان كرديم  -بنابراين روشنگري و بيان 

: يا بايد بگويد: اين گفته را بيان كرده، يكي از اين دو راه بيشتر ندارد  است، و كسي كه
قرآن دروغ است : گويدپيام آسماني نازل شده بر او را ابالغ نكرده است؛ يا اينكه ب صپيامبر

و هر دو مقوله مخالف با عقل و با قواعدي است كه بعنوان يك ضرورت و ) نعوذ باهللا(
عالوه بر اين، مشهور بودن تعداد زيادي از اصحاب . بديهي در اسالم شناخته شده است

عباس، زيد بن ثابت و  به تفسير قرآن، مانند خلفاي راشدين، ابن مسعود، ابن صرسول خدا
 �حضرت علي. ره با اين ادعا كه دانش قرآن فقط به ائمه اختصاص داشته، منافات داردغي

  2.داده است را مورد تأييد و تمجيد قرار مي �عباس هم همواره تفسير ابن
ي تفسير آنچه را كه  است كه از او درباره سعباس اين ابن«: ابن تيميه رحمه اهللا فرمود

. ده است، كه در چيزي از آنها، يادي از علي نرفته استخدا خواسته با سندهاي ثابت نقل ش
كند از عمر، ابوهريره، عبدالرحمن بن عوف، زيد بن  عباس از چند صحابه روايت مي ابن

كند و روايت  ديگر روايت مي شثابت، اُبي بن كعب، اسامه بن زيد و چندين مهاجر و انصار
چيزي از حديث او را استخراج  صاحبان كتابهاي صحاح. بسيار اندك است ساو از علي

روايت كرده باشد و حديث او را از عمر و عبدالرحمن بن عوف و  ساند كه از علي نكرده
در دست مسلمانان شناخته شده  �اند و تفسير ثابتي از علي  و غيره اخراج كرده شابوهريره

آنچه كه آنها  هاي صحابه و تابعين هستند و كتابهاي حديث و تفسير سرشار از روايت. نيست
از علي روايت كرده باشند بسيار اندك است و آنچه بعنوان تفسير از جعفر صادق نقل 

  . »1اند شود، دروغي بيش نيست كه بر او بسته مي

                                           
  ).٣/١٣٠(اصول فقيه مظفر ، ٤٦٣ص ، خوئی، البيان -١
  ).١/٩(تفسري ابن جزی ، )١/١٩(تفسري ابن عطيه  -٢
  ).٤/١٥٥(منهاج السنة  -١



 1191         است هيرافض ي عهيش ي دهيعق نيمهمتر »امامت« 
 

ي اين سخن، گفته كه مردم به دروغ بستن بر او  اين در حالي است كه جعفر درباره
اين  وم قرآن بطور خاص به علي انتقال يافته و ادعاي آنها مبني بر اينكه عل. اند شده عالقمند 

هاي بعدي به تواتر  به نسل شآورد كه نقل شريعت قرآن از طرف صحابه اتهام را پديد مي
نرسيده است، زيرا طبق اين توهم جز يك نفر كه علي است، آن را از رسول خدا نقل نكرده 

يست، كه به هدف ايجاد موانع در اي بيش ن اين مقوله دسيسه  بنابراين بايد بگوييم كه! است
برابر قرآن و جلوگيري از تدبر و الهام گرفتن از رهنمود كتاب اهللا و تفّكر در پند و 

اي جز  در دين شيعه، براي فهم معاني قرآن، وسيله. اندرزهايش طرح ريزي شده است
اين . ممنوع استو استفاده از افراد ديگر در اين زمينه . هاي ائمه اماميه وجود ندارد روايت

زيرا قرآن با . اي است كه هدف آن سرگشاده و مقصد و مرام آن روشن است انديشه حيله
زبان عربي روشن و آشكار نازل شد و همه انسانها مورد خطاب آن قرار گرفتند، همانگونه 

  : فرمايد كه مي
�m�~�}�|�{�z�yl ) 2/ يوسف.(  

آن (عربي فرو فرستاديم تا اين كه شما ) نو به زبا(كتاب خواندني ) به صورت(ما آن را 
  ).و آنچه را در آن است به ديگران برسانيد(بفهميد ) را

  : فرمايد و مي
�m�z�y�x�w�v�u�tl ) 138/ آل عمران(  

كه درباره صفات مؤمنان و قواعد و ضوابط ثابت خدا درباره گذشتگان (اين : يعني
  .و پندپذيري براي پرهيزگاران است روشنگري است براي مردمان و مايه رهنمود) گذشت

هاي آن و  خداوند متعال بندگانش را به تدبر و تفّكر قرآن و پند و عبرت گرفتن از مثال
داند چه چيزي به او  محال است به كسي كه نمي. متذكر شدن از مواعظ آن دستور داده است

و دركي از آن  كه فهمي  به چيزي: فهمد، گفته شود شود و تأويل و تفسير آن را نمي گفته مي
اين تئوري بافيها و ياوه گوييها  همه  1! نداري و شناختي از بيان و سخن نداري، عبرت بگير

در تالش براي ايجاد موانع بر سر راه بهره مندي از علوم و دانشهاي قرآن هستند، علوم و 
براين، اين بنا. اند وسلف صالح و ائمه آن را به سوي ما نقل كرده �دانشي كه صحابه

ي اماميه وارد  از راه ائمهچون هاي نفيس و گرانبها، در دين شيعه فاقد ارزش و بها است،  گنج

                                           
  ).١/٨٢(تفسري طربی  -١
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اين مسأله تصريح كرده و   يكي از آخوندهاي معاصر شيعه به. نشده و به آنها نرسيده است
  1.شود ميهمه تفسيرهاي وارده از غير اهل بيت فاقد ارزش هستند، و بدانها اعتماد ن: گويد مي

هاي حديث  هاي تفسير معتبر شيعه نظير تفسير قمي، عياشي، صافي و برهان، و كتاب كتاب
اند تا تأويالتي منسوب به اهل بيت، از قرآن را بدست دهند  آنها، مانند كافي و بحار كوشيده

دارد و تأويل  كه بيشتر آنها از جهل آشكار و رسوا كننده نسبت به كتاب خدا پرده برمي
ي تفسير آنها قلمداد  درست و كج فهمانه از آيات قرآن و عملي خودسرانه در زمينهنا

هايي  باشد، زيرا آنها تأويلها و برداشت و نسبت دادن آنها به اهل بيت صحيح نمي. گردند مي
كه  -. هستند كه هيچ ربطي به معاني الفاظ، مفهوم، سياق و روند موضوع قرآن ندارند

، اين منتهاي دانش آنها ي بر اساس عقيده -ذكر خواهيم كرد  در آن مورد هايي انشاءاهللا مثال
و گري آنها را دارند، با اين كار جهالت  ت و شيعهاين جماعت كه ادعاي محب. اهل بيت است

  2! كنند ميآنها را تحقير  و زيادي را به آنها نسبت دادهناداني 

  اهر آن استقرآن معناي باطني دارد كه مخالف ظ: گويند مي -3
مردم تنها از ظاهر : گويند ي ظاهر و باطن قرآن است و مي يكي از اعتقادات شيعه طرح قضيه

با . باشند ي آنها هستند از باطن آن باخبر مي پرورده خبر دارند و فقط ائمه و كساني كه دست
تر و چنين طرز فكرهايي است كه زنديقان، ملحدان، هواپرستان، مذاهب و مكاتب ويرانگر بس

! يابند كه به قرآن بازي كنند و همگي بخواهند به آن نيرنگ و حيله كنند فضاي مناسب را مي
خبرند از اينكه خداوند متعال نورش را كامل  اما بي. و نور اسالم را با دهانشان خاموش كنند

اهر ي ظ شيعيان با استفاده ازانديشه. خواهد ساخت، اگرچه كافران هم از آن خوشايند نباشند
اند قرآن را تفسير كنند، تا با معتقداتشان هماهنگ شود و در جهت اعتقاد به  و باطن كوشيده

همانگونه كه قرآن را بعنوان پايگاهي جهت . امامت آن را به خدمت مذهب خود بكار گيرند
و زخم زبان زدن به آنها قراد داده، همزمان با آن به  صي بزرگوار پيامبر حمله عليه صحابه

دهند كه خود ائمه هم آنها را از  يف و تمجيد اهل بيت پرداخته، مطالبي را به آنها نسبت تعر
اند كه با همه  در اين زمينه رافضيه نظرات و آرايي را از خود درآورده. خويشتن دفع كنند

                                           
  .جنفیحممدرضا ، ١٩شيعه و رجعه ص  -١
  ).١/١٧٦(اصول شيعة االمامية -٢
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ي روايتي، عقلي، لغوي و منطقي  آوردهاي تفسيري قرآن مخالف هستند و فاقد پشتوانه ره
  1.باشند مي

گاههاي سبئيه سر بر آوردند، زيرا ابن سبأ در  هاي تأويل باطني در خيمه در حقيقت ريشه
اي از قرآن با توسل به تأويل باطل بيابد و  خود پشتوانه» رجعت«صدد برآمد كه براي تئوري 

گردد، ولي رجعت  برد عيسي برمي درشگفتم از كسي كه گمان مي: بود كه گفت آن هنگامي
�m�D�C�B�A: كند، در حاليكه خداوند فرموده است را انكار مي و بازگشت محمد

�IH�G�F�El ) 85/ قصص.(  
قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محلّ بازگشت بزرگ ) تبليغ(همان كسي كه 

  . گرداند برمي) قيامت(
ل قرآن را براي ما نقاي رهايي از تأويالت شيعه ب هاي اهل سنّت نمونه برخي از كتاب

اي است كه عقايد، فكر و  اند، اما چيزي كه امروز براي ما كشف شده است مسئله كرده
، و غيره از مغيره بن 1، شهرستاني3، بغدادي2امام اشعري. كند فرهنگ مسلمانان را تهديد مي

ي مغيريه منسوب به او  يكي از افراطيون شيعه است و فرقه سعيد كه به اتفاق سني و شيعه 
�m�Á: فرمايد كه مي) 16/ حشر (ي  ي شيطان را در آيه كنند كه او واژه مياست حكايت 

�Æ�Å�Ä�Ã�Âl�� � � اين  تأويل كرده است و خود اماميه  �به عمر بن خطاب�
، 2مثالً در تفسيرهاي عياشي. اند اند و در منابع معتبر خود آنرا ثبت كرده تأويل را به ارث برده

�: اين آيه از ابوجعفر نقل است كه درباره  6رو بحاراالنوا 5، برهان4، قمي3صافي m�|

�`�_�~�}l ) است، و هر جا در ) عمر( او همان دومي : گفت) 22/ ابراهيم
البته اماميه با وضع و مقرّر . بكار رفته باشد، حتماً منظور عمر است) و شيطان گفت(قرآن 

                                           
  ٢٣٣، ٢٣٤دراسة عن الفرق فی تاريخ املسلمني ص  -١
  ).١/٧٣(مقاالت اسالمني  -٢
  ).٢٤ص (الفرق بني الفرق  -٣
  ).١/١٧٧(امللل و النحل  -١
  ).٢/٢٢٣(تفسري عياشی  -٢
  ).٣/٢٢٣(تفسري صافی  -٣
  ).٣/٨٤( تفسري قمی -٤
  ).٢/٣٠٩(الربهان  -٥
  ).٣/٣٧٨(ر االنوار حبا -٦
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ف و گمراهي از مغيره ي كلّي در انحرا كردن اين گمراهي در مورد قرآن بعنوان يك قاعده
  1.اند جلو افتاده

دهد، در واقع از اكاذيب  ها كه كتابهاي اماميه آنها را به ابوجعفر باقر نسبت مي اين روايت 
نقل  2ذهبي از كثيرالنواء. ي مغيره بن سعد و امثال او هستند و دروغهاي ساخته و پرداخته

يد و بيان بن سمعان مبراء هستند، زيرا خدا و پيامبرش از مغيره بن سع: كرده كه ابوجعفر گفت
  3.اند آن دو به نام ما اهل بيت دروغ گفته

خداوند متعال مغيره بن : آقاي كشي در الرجال خود از ابوعبداهللا روايت كرده كه گفت
هاي زيادي را در اين زمينه  كشي روايت.4گفت سعيد را لعنت كند، او همواره بر ما دروغ مي

شود كه هر يك از اشعري، بغدادي، ابن حزم و نشوان حميري  حظه ميمال. 5ذكر كرده است
جانشين مغيره بن سعيد بوده  - بيانگذار تفسير باطني شيعه  - بر اين اتفاق دارند كه جابر جعفي 

بنابراين . است �مراد از شيطان در قرآن اميرالمؤمنين عمر: ، همان كسي كه گفت1است
يكديگر استفاده كرده و در راستاي به فساد كشاندن تشيع  اينها عناصر خطرناكي بودند كه از

  2.اند كار كرده
كسي كه پس از دريافت  -كه شيخ و آقاي شيعه در زمان خود، ابن مطهر حلّي  و هنگامي 

در مقام استدالل براي استحقاق علي جهت امامت  -لقب عالمه ديگر به آن معروف شد 
  : ي خداوندمتعال دهدليل وجود دارد، فرمو هس: برآمد، گفت

�m�M�L�Kl ) مختلف شيرين و شور، و گرم و سرد(دو درياي ): (19/ رحمن (
  .)را در كنار هم روان كرده است و مجاور يكديگر قرار داده است

                                           
  ).١/٢٠٦(اصول شيعة االمامية -١
  .شيعی است و روايت شده که او از تشيعش برگشته است، کثريالنواء  -٢
  ).٤/١٦١(ميزان االعتدال  -٣
  .١٩٥رجال کشی ص  -٤
  .مهان -٥
  ).١/٢٠٧(اصول شيعه ) ٥/٤٤(احمللی . ٢٤٢ص ، الفرق بني الفرق) ١/٧٣(مقاالت االسالمني  -١
  ).١/٢٠٨(ول شيعة االماميةاص -٢
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): 20/ رحمنال(��m�R�Q�P�Olو . علي و فاطمه هستند) از دو دريا(منظور : گفت
گذارد يكي با ديگري بياميزد و سركشي  ياما در ميان آن دو حاجز و مانعي است كه نم(

  ).كند
  .منظور پيامبر است: گفت
�m�]�\��[�Z�Yl )از آن دو، مرواريد و مرجان بيرون ): (22/ رحمنال

  ).آيد مي
  .منظور حسن و حسين هستند: گفت

اين آقا و امثال : كه ابن مطهر حلّي اينگونه استدالل نمود، مرحوم ابن تيميه فرمود هنگامي
گويند كه نه معقول است و نه مفهوم، بلكه بيشتر به هذيان شبيه است تا به  زهايي مياو چي

ي باطنيه براي  دهد از جنس تفسير ملحدان و قرامطه اين تفسيري كه او ارائه مي! تفسير قرآن
اينگونه تفسيرها، راه را براي ملحدان باز ! قرآن است، بلكه به مراتب از آن هم بدتر است

اينگونه تفسير كردن قرآن : توانم بگوييم به قرآن طعنه و اتهام وارد نمايند، بلكه ميكند تا  مي
  1! ها نسبت به قرآن است حرمتي ها و بي از بزرگترين طعنه

كه معلول بسترسازي  - آيات قرآن كريم را   هايي از تحريف رافضه نسبت به اكنون مثال
  : ائيمنم تقديم مي -آنها براي تفسير باطني قرآن است 

  به واليت و امامت، تحريف معناي توحيد كه اصل دين است -الف 
خداوند متعال هيچ پيامبري را نفرستاده مگر با واليت ما و برائت از : از ابوجعفر نقل است كه

  :خداوند متعال در قرآن فرمود . 1دشمنانمان
m�on�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dl )36/نحل.(  

) و محتواي دعوت همه پيغمبران اين بوده است(ايم  را فرستادهما به ميان هر مّلتي پيغمبري 
  .دوري كنيد) شيطان، بتان، ستمگران، و غيره(كه خدا را بپرستيد و از طاغوت 

  
  
  

                                           
  ).٤/٦٦(ة نالس منهاج -١
  ).٢/٣٧٣(برهان ) ٢/٢٦١(تفسري عياشی  -١
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  تحريف معناي اله به معناي امام -ب
  : خداوند متعال فرمود

�m��¹�¸�¶�µ´��³�²�±�°�¯l) 51/ نحل.(  
اي  انه براي خود برنگزينيد، بلكه خدا معبود يگانهكه دو معبود دوگ وند فرموده استخدا«
  .»است

  1.منظور اين است كه دو امام نگيريد بلكه امام يكي است: ابوعبداهللا گفت

  تحريف معناي رب در قرآن به معناي امام -ج
  : فرمايد در رابطه با تفسير اين آيه كه خداوند مي

m���Ú�Ù�Ø��×�Öl ) 55/ فرقان(  
  ).كنند در راه سركشي از پروردگارشان همديگر را پشتيباني ميكافران پيوسته ( 

) يعني عمر بن خطاب(كافر همان دوم : در تفسير خود ميگويد آيت بزرگ شيعه ُقمي 
  2.پشتيبان بود �است كه همواره بر ضد علي

در مورد تفسير اين آيه مورد سؤال قرار گرفت،  �باقر: و كاشاني در البصائر گفته است
  1.فسير آن در بطن قرآن است، علي همان رب او در واليت استت: گفت

   به معناي ائمه) كلمه(تحريف معناي  -د

 �m±°�¯�®�¬�«l: فرمايد سورة شوري كه مي 21آنها در تفسير آيه 
  ) 21/ شوري (

  .گرديد اگر اين سخنِ قاطعانه و داورانه نبود، ميانشان داوري مي
      : فرمايد سورة يونس كه مي 64و در تفسير آية . 2استيعني امام : اين كلمه: اند گفته

�m� ]\�[�ZYl�)تفسيري براي امامت : اند گفته). ناپذير است سخنان خدا تخلّف
  3.نيست

                                           
  ).١/٢٠٩(اصول شيعه ، )٢/٣٧٣(الربهان  -١
  ).٢/١١٥( تفسري قمی -٢
  ).٤/٢٥(تفسري نور الثقلني  -١
  ).٢٤/١٧٤(حباراالنوار ) ٢/٢٧٤( تفسري قمی -٢
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  تحريف معاني مسجد و كعبه و قبله به معاني ائمه -  ه

¼�½�¾�¿��m: فرمايد ي اعراف كه مي سوره 29آنها در رابطه با تفسير آيه 
�Àl ) كه در هر عبادتي رو به خدا كنيد) است(اين ) دستور او(و(  

  2.منظور امامت است: اند گفته
��:فرمايد سوره اعراف كه مي 31و در رابطه با آيه  �

�m�H��G�F�E�Dl )در هر نماز گاه و عبادتگاهي، خود را ! اي آدميزادگان
  3.منظور از مسجد در اينجا ائمه است: اند گفته). بيارائيد

 �m�n�m�l�k�j�i�h�gl: فرمايد سوره جن كه مي 18ي  با آيه در رابطه
    ) .كسي را با خدا پرستش نكنيد) در آنها(مسجدها مختص پرستش خدا است، و (

  4! پس غير اينها را به امامت نگيريد. مساجد امام آل محمد است: اند گفته
اهللا و قبله خدا  وما كعبه) مكه(ما بلد حرام : گويد امام صادق در مورد خودشان مي

كنند كه  ي قلم را تفسير مي سوره 43يه آهمان واليت ائمه است و اينگونه : و سجود. 1هستيم
��m: فرمايد مي �L�K�J�I�H��Gl ) بدان گاه كه سالم و ) در دنيا(پيش از اين نيز

  ).شدند تندرست بودند به سجده بردن و كرنش كردن خوانده مي
  2.شدند اليت علي در دنيا فراخوانده ميخدا مردم را به و: اند گفته

عثمان به واليت عمر و ، تحريف معناي توبه در قرآن به بازگشت از واليت ابوبكر -و
  علي

  ��m�º�¹�¸�¶�µl: فرمايد سوره غافر كه مي 7ي  و آيه
كشند، و از راههاي انحرافي دوري  از گناهان دست مي(در گذر از كساني كه خدايا پس 

  ).گيرند گردند و راه تو را در پيش مي ميبر) گزينند مي

                                                                                                         
  ).٢٤/١٧٥(حباراالنوار ) ١/٣١٤( تفسري قمی -١
  ) ١/٢١٦(اصول شيعه ) ٢/١٢(تفسري عياشی  -٢
  ).١/٢١٦(اصول شيعه )٢/١٣(تفسري عياشی  -٣
  ).١/٢١٦(اصول الشيعه ) ٤/٣٩٣(برهان  -٤
  ).٢٤/٣٠٣(حباراالنوار  -١
  .١٧٦مراة االنوار ص ) ٢/٣٨٣( تفسري قمی -٢
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��m: گويد روايت اول مي: اند اين آيه را به سه گونه تأويل كرده �̧¶�µl يعني :
  .»اميه توبه كردند  ابوبكر و عمر و بني: يعني(ببخش كساني را كه از واليت فالن و فالن 

ني ابوبكر و عمر و يع(هاي سه گانه  يعني از واليت طاغوت: گويد و در روايت دوم مي
  .اميه برگشتند و توبه كردند و بني) عثمان

منظور از راه خدا ). راه تو را پوييدند(�m��º�¹l: گويند و در روايت سوم مي
و هر سه روايت فوق را به ابوجعفر محمد باقر نسبت داده شده . 1است) علي(اميرالمؤمنين 

اينها تعداد اندكي از تأويالت   البته. 2كنند است، در حاليكه علم و دين او صحت آن را رد مي
باشد، بيشتر مصادر و منابع تفسيري آنها، از اين شيوه باطني براي تأويل،  پوچ و فراوان آنها مي

كه منشأ آن ابوخطاب، جابر جعفي، مغيره بن سعيد و ديگر افراد افراطي هستند الهام 
ي كنار نهادن اين تفسير باطني كه گرايش  انديشه  البته در قرن پنجم رفته رفته. گيرند مي

ي وجود نهاد، مثالً شيخ شيعيان ابوجعفر محمد بن حسن طوسي  افراطي دارد، پا به عرصه
كند كه در آن سعي  ي تفسير براي آنها تأليف مي كتابي در اين زمينه) ـ ه 460متوفاي (

و اصول كافي و غيره  كند تفسير را از آفت غلو و افراط كه در تفسير ُقمي، عياشي، مي
اگرچه او هم از اصول . كم آن را تخفيف دهد شد، بكلي پاك سازد يا دست مشاهده مي

و كساني كه  ي قمي اندازه نمايد، ولي به ي آن را تأييد مي كند و مباني مبتدعانه شيعيان دفاع مي
ثل او فضل بن حسن طبرسي هم م. به او گرايش دارند گرفتار سقوط و انحطاط نشده است

اين  البيان مسلك وي را پوييده است، همانگونه كه ابن تيميه به انديشد و در مجمع مي
طوسي و همراهانشان، در راستاي تفسيرهاي خود به تفاسير اهل : اشاره كرده و فرموده نكته

اي مشاهده شود، بايد بدانيم كه  كنند و اگر در تفاسير آنها مورد قابل استفاده سنّت مراجعه مي
  1.از تفاسير اهل سنّت برگرفته شده است

  
  

                                           
  ).٢/٢٥٥( نفسري قمی، )٤/٣٣٥(تفسري صافی  -١
  ).١/٢١٨(اصول شيعه  -٢
  ).٣/٢٤٦(السنة  منهاج -١
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  ديدگاه اماميه نسبت به اصحاب بزرگوار: ششم
آلود اتخاذ  توزانه و خشم موضعي خصمانه، كينه صشيعه در مقابل اصحاب بزرگوار پيامبر

زنند و  ها و اتهامات شنيع و بزرگي كه به آنها مي كنند و اين موضع در خالل طعنه مي
مثالً معتقدند كه جز . كند يدشان كه آكنده از آنهاست، خودنمايي ميهاي قديم و جد كتاب

ترين و  در صحيح. شماري همه از اسالم برگشتند و كافر و مرتد شدند تعداد انگشت 
  .هايي اين نكته با صراحت تمام بيان شده است هايشان روايت معتبرترين كتاب

آن سه : ه مسلمانان مرتد شدند، گفتمجز سه نفر هم: كليني از ابوجعفر روايت كرده كه گفت
مقداد بن اسود، ابوذر غفاري وسلمان فارسي، كه رحمت و بركات : نفر چه كساني بودند؟ گفت

اينها كساني هستند كه سنگ : مكث، مردماني را معرفي كرد و گفت بعد از كمي. خدا بر آنها باد
ا اينكه اميرالمؤمنين آورده شد وآنها آسياب بر روي آنها چرخيده و از بيعت كردن امتناع كردند ت

  1.با ناخشنودي با او بيعت كردند
اند نص آشكار و روشني بر امامت حضرت علي  اماميه گفته: و نعمت اهللا جزائري گفت

وجود دارد و صحابه را كافر دانسته و به بدگويي از آنها پرداخت و امامت را به جعفر صادق 
اند و مؤلف اين كتاب از اين فرقه  ليهم السالم، كشاندهو پس از او به فرزندان معصومش ع

  2.شاءاهللا، اين فرقه، همان فرقه نجات يافته است است و ان
شود كه آنها را كافر و مرتد  بدگويي شيعه نسبت صحابه به همين مقدار اين محدود نمي

. اوند متعال هستندكنند كه آنها بدترين مخلوق خد دانند، بلكه از اين فراتر رفته و ادعا مي مي
بخصوص سه  - يابد كه از آنها  در نظر شيعه تحّقق مي صزماني ايمان به خدا و پيامبر 

رسول خدا  و مادران مؤمنان، همسران گرامي -ي راشد، يعني ابوبكر، عمر و عثمان  خليفه
  . 1! ! ابراز برائت و تنفر شود ص

هاي  ري جستن اين است كه ما از بتي تب اعتقاد ما در زمينه: گويد محمد باقر مجلسي مي
حكم  عايشه، حصفه، هند و ام: ابوبكر، عمر، عثمان و معاويه، و چهار همسر پيامبر: چهارگانه

جوييم و معتقديم كه آنها بدترين خلق خدا بر روي  و از همه پيروان و ياران آنها تبري مي

                                           
  .٧٦ص ، االنتصار للصحب و اآلل) ٢٤٦-٨/٢٤٥(کافی ،  روضة -١
  ).٢/٢٤٤(انوار النعمانية  -٢
  .٧٧ص ، االنتصار للصحب و اآلل -١
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ري جستن از دشمنانشان كامل زمين هستند، و ايمان به خدا و به رسول خدا و ائمه جز با تب
  1.شود نمي

به جايي رسيده كه لعنت و نفرين آنها را  صي شيعه نسبت به اصحاب پيامبر خشم و كينه
اين كار به صورت غير قابل وصفي آنها را به   دانند و حتي معتقدند كه مباح و جايز مي

اين هم دروغي  -ده مالكاظم از ابو حمزه ثمالي روايت كر. كند خداوند متعال نزديك مي
ابوبكر و (هر كس ِجبت و طاغوت : كه او گفته -شاخدار بر زين العابدين رحمه اهللا است 

نويسد، هفتاد هزار هزار  را يك لعنت فرستد، خداوند هفتاد هزار هزار نيكي برايش مي) عمر
ب هنگام برد و هر كس ش سازد و او را هفتاد هزار هزار درجه باال مي بدي را از او پاك مي

سپس موالي ما علي بن : گفت. نويسند برايش مي آنها را يك لعنت كند، چنين پاداشي را
حديثي را ! اي سرورم: گفتم. حسين رفت و من نزد بر مواليمان ابوجعفر محمد باقر وارد شدم

آري اي : حديث را براي او تكرار كردم، گفت! آن را بگو اي ثمالي: از پدرت شنيدم، گفت
هر كس : گفت! آري اي سرروم: گفتم! وست داري كه بيشتر برايت بگويم؟ثمالي د

شود تا وقتي كه شب  صبحگاه آنها را يك لعنت فرستد، در آن روز گناهي برايش نوشته نمي
كند و كسي كه شب هنگام آنها را يك لعنت فرستد در آن شب، گناهي برايش نوشته  مي

  2.شود تا وقتي صبح كند نمي
ي مشهور آنها كه در كتابهاي اذكار آمده است دعا كردن عليه دولت يكي از دعاها

اين دعا را كه بيش از يك صفحه و نيم است به دروغ و ). يعني ابوبكر و عمر(قريش است 
خدايا بر محمد و آل «: در قسمتي از آن دعا آمده است. دهند نسبت مي �بهتان به علي

چيزي كه مردم بجاي خداوند در برابر او (ت محمد درود بفرست و دو بت و طاغوت و جِب
همان دو نفري كه با ! ! و افك آنها و دختران آنها لعنت بفرست) شوند تسليم و فروتن مي

تو را انكار كردند، نعمت تو را انكار كردند، ) آسماني(فرمان تو مخالفت ورزيدند و سروش 
تا ... و كتاب تو را تحريف كردنداز فرمان رسول تو سرباز زدند، دين تو را وراونه كردند 

و در مأل عام ) خود(خدايا آنها را در رازگاه «: رسيم و آن اين است كه اينكه به آخر دعا مي
و پايان ناپذير، بطوريكه عدد آن تمام نشود، لعنتي  لعنتي فراوان و پيوسته و دائمي ! لعنت كن

                                           
و ترمجــه عربــی را شــيخ حممـد عبدالســتار تونســی اجنــام داده اســت در کتــابش بطــالن ) فارســی( ٥١٩حـق اليقــني ص  -١

  .٥٣اين نص عقايد شيعه ص 
  .١٥٧به نقل از شيعه و اهل سنت ص ، ٥١٣ص ، مالکاظم، امجع الفضائح -٢
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آنها، همدستان، ياران و دوستداران، براي ... گذرد گردد، و از آخرش نمي كه به اولش باز مي
كنند و از آنها دفاع  تسليم شدگان و طرفداران آنها، بر كساني كه برايشان احتجاج مي

خدايا ! ) چهار بار بگو(نمايند و تأييدكنندگان احكام آنها  كنند و از سخن آنها پيروي مي مي
كنند، آمين يارب آنها را چنان عذاب بده كه جهنميان بخاطر آن طلب فرياد رسي 

  .1»!العالمين
ي خاص شيعه است، تا جايي كه جهت ابراز فضيلت آن، روايتي را  اين دعا مورد عالقه

حضرت علي در نمازهايش اين دعا را بعنوان : اند كه او گفته است عباس منسوب ساخته به ابن
جنگهاي  كسي اين دعا را بخواند مانند مجاهدي است كه در: گفت خواند و مي قنوت مي

  .2هزاران تير در راه اسالم پرتاب كرده باشد صبدر، حنين و اُحد همراه پيامبر
دهند تا جايي  اين دعا نشان مي به همين خاطر است كه آخوندهاي شيعه توجه خاصي را به

  3.ده شرح بر آن نوشته شده است: گويد كه آغا بزرگ طهراني مي
. و بر زبان علماي متقدم آنها آمده استآنها  هاي قديمي اين چيزي است كه در كتاب

ي گذشتگان خود گام برداشته  آخوندهاي معاصرشان هم هيچ فرقي نكرده و در مسير عقيده
مثالً اين امام بزرگوار و آيت عظماي آنها خميني است كه در كتابش . اند و به آن چنگ زده
كه چه مخالفاتي با قرآن ما در اينجا كاري با شيخين نداريم، اين: گويد كشف االسرار مي

اند، خودسرانه به حالل كردن و حرام كردن  اند و احكام خدايي را به بازي گرفته انجام داده
اند، بلكه  و بر ضد اوالد او انجام داده صكه در حق فاطمه دختر پيامبر اند و ظلمي پرداخته

  1.اند گاه بودهكنيم كه آنها نسبت به احكام خدا و دين جاهل و ناآ اين اشاره مي به
ناچاريم شواهد و مداركي بياوريم كه نشان در اينجا : گويد مي �در مورد شيخين

اند تا ثابت كنيم كه آنها مخالف قرآن  هايي داشته دهد آنها صريحاً با قرآن مخالفت مي
  2.اند بوده

                                           
و ايــن  ، ٢١٥-٢١٤ص ، و حتفــة عــوام مقبــول، ١١٤-١١٣مفتــاح اجلنــان فــی االدعيــة و الزيــارات و االذکــار ص  -١

ينـی و نامهای آـا در پشـت جلـد کتـاب آمـده اسـت کـه مخ، کتاب اخري از طرف علمای معاصر آا تأييد شده است
  .باشد يکی از آا می

  ).٢/١٠١(حمسن کاشانی ، علم اليقني فی اصول دين -٢
  ).٨/١٩٢(الذريعة الی تصانيف الشيعة  -٣
  .١٢٦ص ، کشف االسرار  -١
  .١٣١ص ، مهان منبع -٢
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ا خداوند متعال هشت گروه ر: گويد كند، مي در حاليكه آنها را متهم به تحريف قرآن مي
ي  اشاره ها را بنا به باشند، اما ابوبكر يكي از آن گروه ذكر كرده كه مستحقق سهم زكات مي

  1.عمر ساقط كرد و مسلمانان هم اعتراض نكردند
الحق خوب قدرداني كردند از پيغمبر خدا كه براي ارشاد و هدايت آنها آن : گويد مي

يور ميداند روح مقدس اين نور همه خون دل خورد و زحمت كشيد، انسان باشرف ديندار غ
پاك با چه حالي پس از شنيدن اين كالم از ابن خطاب از اين دنيا رفت، و اين كالم ياوه كه 

  .....از اصل كفر و زندقه ظاهر شده
ها معلوم شد كه مخالفت كردن شيخين از قرآن در حضور  از مجموع اين ماده: گويد مي

آنها بوده و در مقصود با ! سلمانان نيز يا داخل حزبنبود و م مسلمانان يك امر خيلي مهمي
آنها همراه بودند و يا اگر همراه نبودند جرئت حرف زدن در مقابل آنها كه با پيغمبر خدا و 

  2...كردند نداشتند،  دختر او اينطور سلوك مي
سازي شيعه  اكنون صداهايي از طرف برخي از شيعيان طنين انداز شده كه خواهان نزديك

نهند همانند خنيزي، احمد بن مغنيه،  كنند كه به صحابه ارج مي سني هستند و ادعاي ميو 
گويند الزم است در ميان اقشار  قبل از هر چيز اگر راست مي. رفاعي، و محمد جواد مغنيه

شيعه ديدگاه مثبت خود را نسبت به صحابه علني سازند، تالش كنند دستاورد و ميراث شيعي 
يي كه با قرآن و سنّت رسولش مخالف است پيراسته نمايند، در مقابل را از همه چيزها

اندام كنند، مطالب اختالف  دهند عرض ادامه مي  اين كژروي آخوندهايي شيعه كه هنوز هم به
هايي قديم و جديدشان آمده است به عمد ناديده نگيرند، وضعيت  بر انگيزي را كه در كتاب

بررسي كنند، صادقانه پا به ميدان بگذارند و يكديگر را مردم عوام و بزرگان خود را خوب 
  1.گيريشان مورد قبول واقع شود نقض نكنند تا ديدگاه و جهت

هاي آنان موجود است و بر اساس آن  ديدگاه رافضه در ارتباط با صحابه در اصول كتاب
انسانهاي  زنند كه هايي زننده به آنها مي مذهب شيعه آنچنان بدي، گمراهي، ناسزا و تهمت

. نمايند دار، از اطالق و عنوان كردن آنها بر كافرترين مردم هم خودداري مي آبرومند و دين
ي گشاد و از روي شتاب به اصحاب  اي، با سينه هيچ دغدغه در حاليكه شيعيان بدون 

                                           
  .١٣٥مهان منبع ص  -١
  ).شته شدی فارسی نو  اين قسمت از روی اصل نسخه(ی قدمي جيبی  نسخه ١١٩کشف االسرار مخينی ص   -٢
  ).١٣٤٢-٣/١٣١٩(اصول شيعة االمامية -١
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تازند، اين حمالت زباني را دينداري و  ، خلفا، وزرا، خويشاوندان و دامادان او ميصپيامبر
كنند و اميدوارند بخاطر آن از طرف خداوند متعال مستحق اجر و پاداش  ادت محسوب ميعب

گريزي آنها دقت كند، الزم است اين دو موضع  ولي وقتي مسلمان در انحراف و حق! ! شوند
  : را داشته باشد

موضع اول اينكه احساس كند خداوند متعال باران رحمت، نعمت، لطف فراوان و  -الف
را بر روي كسي فرو فرستاده كه او را از اين گمراهي نجات داده است كه كرم خود 

  . است -بخاطر آن  -مستوجب سپاسگذاري از خداوند متعال 
اين فرقه در آن   دوم موضع پند و عبرت گيري از انحراف و بيراهه پيمايي كه – ب

و گمراهي را درك هر كس يك ذره عقل و شعور داشته باشد اين انحراف . اند گرفتار آمده
كند، مانند تقرّب جستن آنها به سوي خداوند متعال با لعن كردن ابوبكر و عمر در  مي

اينكه كسي كه آنها را يك لعنت كند گناه آن روز  صبحگاهان و شامگاهان و گمان آنها به
  .شود برايش نوشته نمي

ندان امت و تمام ي انديشم يكي از بديهيات و ضروريات معلوم از دين اسالم كه عامه
كنند اين است كه خداوند متعال پرستش و بندگي  خردمندان اديان سماوي آن را درك مي

هيچ امتي را بر اين اساس كه حتّي كافران را لعنت كنند قرار نداده وحتّي آنها را به نفرين و 
 لعن ابليس ملعون و طرد شده از رحمت خدا در صبح و شامگاه آنهم در اذكار و اوراد

سازد، مكلف نساخته است همانگونه  مخصوصي كه مسلمان را به خداوند متعال نزديك مي
بلكه من . شوند به خدا نزديك مي) كنند كه ادعا مي(كه رافضيه با لعن كردن ابوبكر و عمر 

دعايي بخصوص يا كلي پيرامون لعن و  1ام،  در حدودي كه كتابهاي شيعه را مطالعه كرده
ميه بن خلف، وليد بن مغيره كه بيش از همه كفار به تكذيب رسول خدا نفرين ابوجهل يا ا

در آنها آمده باشد، ) دعايي(پرداخته و كفر پيشه كردند و يا حتي در رابطه با لعن ابليس هم 
است، همانگونه كه  �هايشان مملو از لعن و نفرين ابوبكر و عمر در حاليكه كتاب! ! ام نديده

ي عبرت واندرز  غيره مشهود است براي هر كس كه اهل باشد، مايهدر دعاي دو بت قريش و 
فهمد كه اگر بنده از شريعت خداوند روي گرداند و در پي اميال نفساني و  است و مي

سازد، آنقدر  هايي رهسپار گردد كه اعمال بد و زشت او را برايش مزين و آراسته مي بدعت
دهد،  را از بد و حق را از باطل تشخيص نميرود كه ديگر خوب  منحرف شده و به بيراهه مي

                                           
  .٨٥ص ، اين سخن دکرت ابراهيم رضايی است نويسنده کتاب االنتصار للصحب و اآلل گوينده  -١
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برد و اين درست  ها بسر مي تنهد و در مستي شهو ها كوركورانه قدم مي بلكه در تاريكي
همان چيزي است كه خداوند متعال آن را در كتابش عنوان كرده و حال و روز اصحاب آن 

�: فرمايد كرده و مي 1را بيان �

�ml�k�j�i�h�g�f�e�dc�b�a�`�_�~�}�ml   

  ).8/فاطر(
در نظرش زينت و آراسته ) توسط شيطان و شيطان صفتان(آيا كسي كه عملهاي بدش 

همانند كسي است كه واقع را آن چنان كه هست (بيند  شده است و آن را زيبا و آراسته مي
سازد و هر  خداوند هر كس را بخواهد گمراه مي) كند؟ بيند و از قوانين آسماني پيروي مي مي

   .نمايد بخواهد راهياب مي كس را
  ).104/كهف( ��m�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�il: و فرموده

در زندگي دنيا ) به سبب تباهي عقيده و باورشان(آنان كسانيند كه تالش و تكاپويشان 
  .كنند برند كه به بهترين وجه كار نيك مي و خود گمان مي) شود و بيسود مي(رود  هدر مي

��m�¿�¾�½�¼�»º: ستو خداوند متعال فرموده ا �¹�¸�¶�µ�´� � �³�²�±
�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Àl   

  ).75/مريم(
خداوند ) و اصرار بر ادامه اين راه دارند(كساني كه در گمراهي هستند : بگو! ) اي پيغمبر(

تا ) تا بر كفر و طغيان خود بيفزايند و بيشتر در گناه فرو بروند(دهد  مهربان بديشان مهلت مي
كافران توسط جهادگران (اند، چه عذاب  بينند آنچه را بدان وعده داده شده ه ميآن گاه ك

باالخره ايشان خواهند دانست كه چه كسي . آخرت را) خواري و رسوائي(را و چه ) مسلمان
  .تر و ناتوانتر است مسكن و منزلش بدتر و سپاه و لشكرش ضعيف

  
  
  
  

                                           
  .٨٥االنتصار للصحب و اآلل ص -١
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كنند مربـوط بـه    تفسير آياتي كه ادعا ميايي شيعه در  هايي از اعمال سليقه نمونه -1 
  باشند و پاسخ به آنها ارتداد صحابه مي

  ي آل عمران آيه -الف
كنند كه  سورة آل عمران استدالل مي 144-143ايه  شيعه براي ادعاي باطل خود به

�m�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[��Z�Y�X���W�Vفرمايد  مي
�w�v�u� ts�r�q�p�o�n�m� lk�j�i�h�g�f�e

{��z�y�x��a�`�_�~�}|l.  
را داشتيد پيش از آن كه با آن روبرو شويد، ) و شهادت در راه خدا(شما كه تمنّاي مرگ 

بينيد و شما بدان  مرگ را مي) ايد و با شهادت ياران اينك در ميدان نبرد اُحد آماده هم(
در (ر او اند؛ آيا اگ نگريد، محمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و رفته مي

بميرد يا كشته شود، آيا به عقب ) شد، يا مثل هر انسان ديگري وقتي جنگ اُحد كشته مي
! ؟)كنيد پرستي بازگشت مي سازيد و به كفر و بت و با مرگ او اسالم را رها مي(گرديد  برمي

هرگز كوچكترين زياني ) و ايمان را رها كرده و كفر را برگزيند(و هركس به عقب بازگردد 
     .و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد) زند بلكه به خود ضرر مي(رساند،  خدا نمي به

كند  اين آيه به ارتداد و از دين برگشتن اكثريت صحابه تصريح مي  آنها مدعي هستند كه
به ادعاي ! شماري بر دين خود ثابت قدم نماندند رساند كه جز تعداد انگشت و نيز چنين مي
عدادي معدود اسالم خود را رها نكردند، كه از شاكران بودند و شاكران و رافضيها تنها ت

�: سپاسگذاران هم جز تعداد اندكي نيستند، همانگونه كه خداوند متعال فرمود m�Æ�Å

È�Çl ) اندكي از بندگانم سپاسگزارند): (13/ سبأ.(  
ورد هدف قرار نشيني مستقيم صحابه را م اين آيه ارتداد و عقب  خالصه مهم اين است كه

اين كه آنها پس از وفات  كردند و به  دهد، آنان كه در مدينه با رسول خدا زندگي مي مي
ي  آنها اين آيه را به ماجراي سقيفه. كند ، اشاره مي1بالفاصله از دين برگشتند  صرسول خدا

جاع اند، ار را انتخاب كرده �ي بزرگوار ابوبكر صديق كه صحابه بني ساعده، يعني هنگامي
  .اند داده

  : اين دروغ بزرگ پاسخ خواهيم داد ما بصورت زير به
                                           

  .١١٤، ١١٥تيجافی ص ، آنگاه هدايت شدم -١



 سلي مرتضي ع     1206
  

 

: ي فوق فرمود با سند خود از ضحاك روايت كرده كه در مورد آيه شطبري در تفسير
 صرا خالي كردند و گريختند، باالي ابروان پيامبر صروزي كه مردم اطراف پيامبر

محمد : د، بيماردل و منافق گفتندهاي رباعيش شكسته شد، افرادي مترد شد و دندان زخمي
m�p�o�n�m: فرمايد و اين آيه كه مي! كشته شد، پس به دين اول خود بازگرديد

s�r�ql وقتي : از ابن جرير روايت شده كه گفت. 1در رابطه با اين مسأله است
كشته  صواقعاً محمد: گريختند، بيماردالن، شكاكان و منافقان گفتند صكه مردم از پيامبر

  بنابراين منظور از به عقب. 2آيه فوق نازل شد  آنگاه! ه است پس به دين اولتان برگرديدشد
ي منافقان است، آن هنگام كه در بين مردم شايع شد كه  برگشتن موجود در آيه، همان گفته

ارتداد يافتند،  صاين آيه در مورد كساني نبوده كه بعد از وفات پيامبر. كشته شد صپيامبر
ولي با اين وجود اگر پيرامون آن مرتدان بعد از وفات . ه آنان هم حجت استاگرچه علي

بود، زيرا آنها  مي صگناهي و برائت صحابه پيامبر ترين دليل بر بي بود، واضح مي صپيامبر
با مرتدان جنگيدند و خداوند متعال دينش را  صهمان كساني بودند كه بعد از وفات پيامبر

با نبرد صحابه عليه مرتدان، آنها را خوار و ذليل ساختند، در . تبوسيله آنها ظفرمند ساخ
اي ديگر هم بر سر ارتداد خود هالك  اي از آنها به آغوش اسالم بازگشتند و عده نتيجه عده

، به همين 1فضيلت و برجستگي ابوبكر صديق بوسيله نبرد و مبارزه با آنها نمايان شد. شدند
  : فرمايد ي اين آيه كه مي بت شده كه دربارهبا روايت صحيح ثا �خاطر از علي

m��`�_�~l ) 144/ آل عمران(  
. 2قدم ماندند  منظور ابوبكر و يارانش هستند كه بر دين اسالم ثابت: گفت همواره مي

قراول شاكران و امين دوستان و محبوبان خداوند متعال  ابوبكر امين، پيش: گفت همواره مي
آورد و بيش از همه  و سپاس خداوند متعال را بجاي مي است و از همه آنها بيشتر شكر

  3! محبوب خداوند متعال بود

                                           
  ).٣/٤٥٨(تفسري طربی  -١
  ).٣/٤٥٨(تفسري طربی  -٢
  .٣٢٢ص ، لصحب و اآللاالنتصار ل -١
  ).٣/٤٥٥(تفسري طربی  -٢
  ).٣/٤٥٥(تفسري طربی  -٣
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جنگ اُحد، داراي شرايط و حاالت مخصوص بود، و به خاطر مراعات همان شرايط و 
اين   ي آل عمران نازل شدند لذا استدالل به آيات مزبور در سوره ها بود كه  ظروف و موقعيت

يا جنگ جمل، خالي از تعجب و اعمال سليقه نيست و به هيچ  يفيه آيه براي وقايع حوادث سق
گذشته از اين، اين آيه بعنوان يكي از . و منطقي سر و كار ندارد  وجه با روش علمي

بزرگترين داليل براي ايمان باشكوه ابوبكر صديق و كارداني و بكار بستن تاكتيك جنگي او 
زيرا ديدگاه ثابت و استوار او در ! شود سوب ميدر راستاي دفاع از دين خداوند متعال مح

روزي كه مردم بر اثر از  -! وفات يافت، بهترين دليل بر اين مدعاست صروزي كه پيامبر
: استوار ايستاد و خطاب به مردم گفت -سست و ضعف شده بودند  صدست دادن پيامبر

ميري،  مي تو هماي محمد ): (30/زمر( �mÖ�Õ�Ô�Ól: فرمايد خداوند متعال مي
  ).ميرند و همه آنان مي

m��r�q�p�o�n�m�lk�j�i�h�g�f�e�d�c: فرمايد و مي
`�_�~�}|�{��z�y�x�w�v�u�tsl.  

  )144/ آل عمران ( 
كرده است، خداوند متعال زنده است و  پس هر كس خداوند متعال را عبادت و بندگي 

  1.حمد وفات يافته استكرد در واقع م را عبادت و بندگي مي صميرد و هر كس محمد نمي
ديدگاه قاطع و كوبنده وي در برابر كساني كه به عقب برگشته، ايمان را با كفر عوض 

ي كذاب، سجاح، طليحه بن خوليد، اسود عنسي و امثال آنها افتادند و  كردند و دنبال مسلميه
نها با تمايل و در نتيجه آ... دهيم،  خوانيم ولي زكات نمي نماز مي: در برابر كساني كه گفتند

ترين و  شگفتي... اسالم را حذف كردند) عبادي(ي شخصي خود شعاير و مراسم  خواسته
ترين نمونه است كه بر عظمت ابوبكر صديق و صحابه و عالقمندي آنها به دين داللت  جالب

ي راشد و صديق  همواره در كنار خليفه �اين در حالي است كه اميرالمؤمنين علي. 2كند مي
  .جهاد و مبارزه با مرتدان و مانعان زكات ايستاده است براي

اما تيجاني، شرف الدين موسوي، فالن و فالن از سران اماميه پيرامون قضيه مانعين زكات 
تقصير جلوه دهند و در عين حال، ابوبكر صديق  گناه و بي كوشند آنها را بي وزوز كرده و مي

واقعاً اين چه انحراف و گمراهي بزرگي است ! ! ازندو يارانش را به اباطيل و ارتداد متهم س

                                           
  ).٣٦٦٨(مشاره ، فضايل الصحابه، خباری -١
  .٣٠٢ص ، مثّ أبصرت احلقيقة -٢
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آورند، آن هنگام كه انگشت اتهام را بسوي اصحاب رسول  كه آقايان شيعه بر زبان مي
اند،  كنند و از كساني كه بخاطر سربلندي اسالم در راه خدا جهاد كرده دراز مي صخدا

بينيم امام  ي تعجب نيست كه ميپس جا! دهند؟ نمادهايي براي كفر و ارتداد و نفاق قرار مي
اندازه حضرت ابوبكر را مورد احترام و  جعفر بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب تا چه

از عروه بن عبداهللا » کشف الغمة فی معرفة االئمة «اربلي در كتاب ! دهد بزرگداشت قرار مي
بوجعفر محمد بن در رابطه با حكم زيورآالت روي شمشيرها از ا: كند كه گفت روايت مي

! شمشيرش را آراسته است �اشكالي ندارد، زيرا ابوبكر صديق: علي سؤال كردم، گفت
  ! گويي صديق؟ مي: گفتم

اي را در  آري صديق، هر كس به او نگويد صديق، خداوند متعال هيچ قول و گفته: گفت
  1.گرداند دنيا و آخرت براي او راست نمي

هاي  ها و نشريه رحمت كند سخنان او را كه نوشته خدا رحمت كند امام جعفر را و خدا
  1! كنند ديروز آنها را در خود پيچيدند و قلب و وجدانهاي امروز آن سخنان را بازگو نمي

  ي سوره مائده آيه –ب 
 54ية آجويان لجوج كه قائل به ارتداد و برگشت صحابه از دين هستند، به  برخي طعنه

�: فرمايد ه ميكنند ك ي مائده استدالل مي سوره �

m�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l

�³�²�±°�¯�®�¬�«�ª�©¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}

�µ�´l������) 54/ مائده(  
و از ايمان به كفر گرايد، كوچكترين (هركس از شما از آئين خود بازگردد ! اي مؤمنان

خواهد ) ن بر روي زمينبه جاي ايشا(خداوند جمعيتي را ) رساند و در آينده زياني به خدا نمي
نسبت به مؤمنان نرم و . دارند دارد و آنان هم خدا را دوست مي آورد كه خداوند دوستشان مي

كنند و به تالش  در راه خدا جهاد مي. فروتن بوده و در برابر كافران سخت و نيرومندند
ي به خود هراس) خداونددر اطاعت از فرمان (اي  كننده ايستند و از سرزنش هيچ سرزنش مي

                                           
  )٢/١٤٧(کشف الغّمة   -١
  .٣٠٤ص ، مثّ أبصرت احلقيقة -١
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؛ خداوند آن را ) كه كسي داراي چنين اوصافي باشد(اين هم فضل خدا است . دهند راه نمي
كند و خداوند داراي فضل فراوان  عطاء مي) به خير و خوبي نائل شود(به هركس كه بخواهد 

  .آگاه است) انعام بيشمار است، و از مستحقّان آن(و 
اميه آن را دليل ارتداد و از دين برگشتگي اين آيه كه در دسترس ما قرار دارد و ام

بزرگترين دليل است بر عظمت و بزرگواري اصحابي كه براي دفاع از  1داند،  اصحاب مي
اينكه دليلي بر ارتداد و از دين برگشتگي آنها  اند، نه اسالم از هيچگونه جانفشاني دريغ نكرده

آن جمعيت : مورد آيه فوق گفتروايت كرده كه او در  �طبري با سند خود از علي. باشد
داشت و آنها هم دوست دار خدا بودند، ابوبكر واصحابش  كه خدا آورد و آنها را دوست مي

  .هستند
آن : باشند، و ضحاك گفته است بخدا اين ابوبكر و يارانش مي: حسن بصري گفته است

دين برگشتن  جماعت ابوبكر و ياران او بودن كه وقتي جمعي از عرب در صدد ارتداد و از
بر آمدند، ابوبكر و ياورانش به جهاد و مبارزه عليه آنها به پا خواستند تا اينكه آنها را به اسالم 

  1.اند قتاده بن جرير طبري و ديگر بزرگان تفسير چنين نظر داده. بازگرداند
كه اهل ايمان   اين آيه از خصوصيات آن نسل برتر و توانمند سخن گفته و بيان داشته

نجام پيروزي و قدرت و تمكين را خواهند يافت و به عزّت و كرامت نايل خواهند شد، سرا
گري مرتدان بر خودشان بر خواهد گشت، و فرومايه و ذليل  در حاليكه دسيسه و حيله

و اين حقيقتي است كه هر كه تاريخ را مطالعه كند عزّت و سربلندي صحابه و . خواهند شد
داند كه پيشگامان رده  كند و مي ابوبكر صديق را لمس مي ي راشده در رأس آنها خليفه

ي آن شكست  چگونه خوار و سرافكنده و رسوا شدند كه مسيلمه، عنسي و سجاح از جمله
  2.خوردگان بودند

و يارانش كه با  �هايي كه در اين آيه ذكر شده، قبل از هر كس بر ابوبكر صديق ويژگي
خداوند متعال آنها را با كاملترين صفات و باالترين احترام  .يابد مرتدان جنگيدند، انطباق مي

. آنها را مدح ستوده، چون بيان فرموده كه مهرورزي متقابلي ميان او و آنها وجود دارد
اين است كه در برابر مؤمنان فروتن و  همچنين يكي ديگر از اوصاف آن نسل برگزيده 

تند، در راه خداوند متعال به جهاد متواضع و در مقابل كافران سرسخت و نيرومند هس

                                           
  .٣١١مثّ أبصرت احلقيقة ص  -١
  ).٦٢٤-٤/١٢٣(تفسري طربی  -١
  .٣١٢مهان منبع ص  -٢
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اين خصوصيات  البته بنده . اي بيم و واهمه ندارند كننده پردازند و از سرزنش هيچ سرزنش مي
شرح » 1االنشراح و رفع الضيق فی سرية ابی بکر الصديق«و اوصاف را در كتابي تحت عنوان 

  .جعه كندام، كسي كه خواهان مطالب بيشتري است، بدان مرا و توضيح داده

  ي توبه آيه سوره -ج
  :خداوند متعال فرموده است

m�sr�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d
�a�`�_�~�}�|�{�z�yx�w�v�u�t
�o�nm�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b

�t�s�r�q�pl ) 39-38/ توبه(  
در راه خدا حركت كنيد، ) براي جهاد: (شود چرا هنگامي كه به شما گفته مي! اي مؤمنان

دهيد؟ آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن جهان  د و دل به دنيا ميكني سستي مي
تمّتع و كاالي اين ) دهيد؟ آيا سزد كه چنين كنيد؟ و فاني را بر باقي ترجيح مي(خوشنوديد؟ 

اگر براي جهاد بيرون نرويد، . جهان در برابر تمّتع و كاالي آن جهان، چيز كمي بيش نيست
عذاب دردناكي ) با استيالء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان در دنيا(خداوند شما را 

و (سازد كه جداي از شمايند  قومي را جايگزينتان مي) كند و شما را نابود مي(دهد و  مي
شما بدانيد كه با . نمايند پاسخگوي فرمان خدايند و در اسرع وقت دستور او را اجرا مي

چرا كه خدا (رسانيد  و هيچ زياني به خدا نمي) نيدرسا نافرماني خود تنها به خويشتن زيان مي
  .و خدا بر هر چيزي توانا است) نياز از همگان و داراي قدرت فراوان است بي

 شدارد كه صحابه اين آيه بطور صريح و آشكار بيان مي: اند بعضي از علماي شيعه گفته
دانستند در برابر  تند كه ميدر ارتباط با امر جهاد سستي از خود نشان داده و دل به دنيايي بس

آخرت متاعي ناچيز است، تا جايي كه سزاوار اين توبيخ و سرزنش خدا شدند، خداوند آنها 
را تهديد كرد كه به عذاب دردناكي دچارشان خواهد كرد، و مؤمنان صادق ديگري را 

ند، در و اين آيه تهديد است كه ديگران را بجاي آنها خواهد نشا... بجايشان خواهد نشاند

                                           
  .؛ اثر مؤلف٢٩١-٢٨٨، االنشراح و رفع الضيق فی سرية ابی بکر الصديق -١
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دهند سستي آنها از جهاد و قتال تنها يك بار  بسياري از آيات ديگر آمده است كه نشان مي
  .نبوده است، بلكه چندين بار بوده است

�: ي محمد آمده است سوره 38ي  در آيه �

�m�¿�¾�½�¼�»º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°
�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È� ÇÆ�Å�Ä�Ã� ÂÁ�À

�Ñl ) د38/ محم.(  
كامالً بديهي و روشن «: نويسد مي 115در صفحه » آنگاه هدايت شدم«نويسندة كتاب 

متفرق شده و با هم اختالف پيدا كردند و آتش فتنه و  صاست كه صحابه بعد از پيامبر
آشوب را روشن كردند، تا اينكه كار به جايي كشيده شد كه كشتارهاي خونين در ميان آنها 

ماندگي دچار شوند و  گرايي و عقب اپسروي داد؛ امري كه موجب شد مسلمانان به و
در اين «: دهيم اين شيعي رافضي جواب مي ما اينگونه به. »دشمنان چشم طمع به آنها بدوزند

وجود ندارد، بلكه خداوند متعال در اين دو آيه  صعليه اصحاب پيامبر آيه طعنه و اتهامي
كه  ست، هنگاميرا براي شتافتن به جهاد تشويق و ترغيب كرده ا صاصحاب پيامبر

ي تبوك اصحابش را به غزوه و يورش بردن بر روم فرمان داد درست در  در غزوه صپيامبر
زماني بود كه دست تنگي و نيازمندي اصحاب نمايان بود، هوا بسيار گرم و راه هم بسيار 

 يات فوقآاين امر تا حد زيادي بر بعضي از آنها سخت و گران آمد، در نتيجه   طوالني بود كه
انگاري در آن،  در راستاي ترغيب و تشويق براي جهاد در راه خدا و هشدار دادن از سهل

  .به فرمان پروردگارشان لبيك گفتند صفرود آمدند كه پس از آن، اصحاب پيامبر
  : فرمايد در تفسير طبري پيرامون اين آيه كه خداوند متعال مي

mr�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dl��� �
  ).38/ توبه (

در راه خدا حركت كنيد، ) براي جهاد: (شود چرا هنگامي كه به شما گفته مي! اي مؤمنان
  دهيد؟ كنيد و دل به دنيا مي سستي مي

اين آيه تشويق و ترغيبي از خداوند متعال است به اصحاب بزرگوار تا : گويد طبري مي
در  صول خداي تبوك بود كه رس براي شركت در جنگ با روم آماده شوند و اين در غزوه

  .1آن حضور يافت 

                                           
  ).٦/٣٧٢(تفسري طربی  -١
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پردازند كه امر  بدون شك اين دو آيه، به نوعي به عتاب و سرزنش آن دسته از كساني مي
كرد، ولي نبايد آن را بر همه اصحاب تعميم دهيم، كساني كه  جهاد برايشان سنگيني مي

حابه هم و اكثريت ص. شتابان به فرمان خدا و رسولش لبيك گفته و براي جهاد آماده شدند
اين شروعي است براي عتاب و سرزنش : ابن كثير گفته است.1شوند مشمول اين عتاب نمي

ي  بديهي است كه در غزوه.2ي تبوك از رسول خدا تخلف ورزيدند كساني كه در غزوه
جز سه نفر تخلف  -البته به استثناي افرادي كه معذور بودند  - شتبوك كسي از صحابه

و آن سه نفر كعب 3يث مشهور كعب بن مالك بر اين داللت داردنكردند، همانگونه كه حد
با اين وجود، نص صريح قرآن كه باطل از . بن مالك و هالل بن اميه، و مراره بن ربيع بودند

يابد، ثابت شده كه خداوند متعال توبه آنها را قبول كرد و در راستاي  هيچ سويي بدان راه نمي
خوانيم، كه  ر سائر اصحاب نازل شد كه در قرآن ميو پيام آسماني ب وحيآنها   توبه
  : فرمايد مي

m� �́ ³�²�±�°� �̄®� ¬� «�ª�©
�Å�Ä� �Ã� ÂÁ�À�¿� �¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ

�Ç�Æ�M�L�K�J� �I�H�G�F�E�D�C�B�A
� �̀_� �̂]� �\� [Z�Y�X�W� �V�U�T�S�R�Q�P�O�N

�al ) 118-117/ توبه(  
و توبه مهاجرين و ) كت در جهاددادن منافقان به عدم شر از اجازه(خداوند توبه پيغمبر 

از لغزشهاي جنگ تبوك، مثل ُكندي و سستي اراده وانديشه بد به دل راه دادن و (انصار 
با (مهاجرين و انصاري كه در روزگار سختي . را پذيرفت) آهنگ بازگشت از نيمه راه جهاد

پيغمبر  از) وجود گرماي زياد، كمي وسيله سواري و زاد، فصل درو و چيدن محصول خود
 اي از آنان بعد از آن كه دلهاي دسته) و همراه او رهسپار جنگ تبوك شدند(پيروي كردند 

باز هم خداوند توبه ) در اين حال. (منحرف شود) از حق به سوي باطل(اندكي مانده بود كه 
  .چرا كه او بسيار رؤوف و مهربان است. آنان را پذيرفت

                                           
  ٣٢٧االنتصار للصحب و اآلل ص  -١
  ).٢/٣٧٢(تفسري ابن کثري  -٢
  ).٢٧٦٩(مسلم ، )٤١١٨(خباری مشاره . -٣
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و (واگذار شدند ) هيچ حكمي به آينده بي(يرد كه پذ خداوند توبه آن سه نفري را هم مي
تا بدانجا ) پيغمبر و مؤمنان و خانواده خودشان با ايشان سخن نگفتند و از آنان دوري جستند

زمين با همه فراخي، بر آنان تنگ شد و دلشان به هم ) ناراحتي ايشان به حدي رسيد كه(كه 
. زار و هم خودشان از خود بيزار شدندهم مردم از آنان بي. جانشان به لب رسيد(آمد و 
با استغفار از او (خدا جز برگشت به خدا ) دست خشم(دانستند كه هيچ پناهگاهي از ) باالخره

به نظر (آن گاه خدا ). پناهان او است و بس چرا كه پناه بي(وجود ندارد ) بردن بدو و پناه
و آنان هم توبه كردند و (ه كنند بديشان پيغام توبه داد تا توب) مرحمت در ايشان نگريست و
  .پذير و مهربان است بيگمان خدا بسيار توبه). خدا هم توبه ايشان را پذيرفت

اين آيات حاوي اين خبر هستند كه خداوند متعال توبه را از مهاجران و انصاري كه 
ي تبوك، به غزوه عسره هم  غزوه. ي تبوك همراهي كردند، پذيرفت را در غزوه صپيامبر

شد، آنها با وجود اينكه در آن غزوه دچار زحمت و سختي و فقر شديدي  مگذاري مينا
ها آمده است كه جماعتي از  تخلف نورزيدند، حتي در بعضي از روايت صشدند، از پيامبر

مكيد سپس آب  كردند؛ اين يكي آن را مي آنها يك دانه خرما را دست به دست مي
  1.رسيد تا اينكه به نفر آخر مي... نوشيد و آب ميمكيد  نوشيد و يكي ديگر آن را مي مي

ي آن سه نفر را كه تخلف  پردازند كه خداوند متعال توبه همانگونه كه به بيان اين مهم مي
تخلف ورزيدند و بعد از آنكه  صورزيدند، قبول كرد؛ كساني كه در آن غزوه از پيامبر

مين با آن همه گستردگي بر آنها آنها را هجر كرد، و آنقدر پشيمان شدند كه ز صپيامبر
  2.تنگ شد

ي  اي باقي نمانده كه بخواهد به صحابه بنابراين ديگر براي هيچ كس عذر و بهانه
از آنها صادر ) بنا به مقتضاي انساني(ناسزا يا زبان زخم بزند، يا به چيزي اشاره كند كه  گرامي

ي  و مغفرت خود قرار داده، و توبه اين است كه خداوند متعال آنها را مورد عفو مگر نه . شده
 صآنها را پذيرفته، و در كتابش تعريف و تمجيدي عظيم از آنها بعمل آورده است و پيامبر 

  3.هم در سنّت خود آنها را پاكيزه و مبراء معرفي كرده است
اين حوادث   بايد بگوييم كه �اما در رابطه با كشمكش و درگيري متقابل ميان اصحاب

. را بيان كرديم» بروز فتنه«اتفاق افتاد و قبالً علّت اختالف صحابه، يعني  �عليدر دوران 

                                           
  ).٢/٣٣٣(تفسري بغوی ) ٦/٥٠٢(تفسري طربی  -١
  .٣٢٩ص  ،االنتصار للصحب و اآلل -٢
  .٣٢٨ص ، مهان منبع -٣
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هايي كه در اين رابطه به  توضيح داديم كه هر دسته دليلي براي خود داشته و از همه برچسب
زنند، بري هستند و بيشتر عملكردهاي آنان در اين ارتباط، ناشي از اجتهاد فكري آنها  آنها مي

حق ندارد به دليل آن آراء و اجتهادات، آنها را مورد مذمت و نكوهش قرار  بوده و كسي
ي اختالفات آنها چشم پوشي كنيم  ، بلكه بهترين روش اين است كه از اظهارنظر درباره1دهد

اين روش در رابطه با حق آنها استوارترين   و با نگاهي خيرانديشانه و مهربانانه بنگريم كه
  2.ي آنها باد همه رضاي خدا بر. روش است

  حديث راندن و دور كردن از حوض كوثر -د
، خرج رجٌل من بينی و بينهم، بينما انا قائٌم فاذا زمرٌة حتی اذا عرفتهم«: فرمود صپيامبر
ما شأنهم؟ قال ارّتدوا علی ادبارهم : قلت، الی اين؟ فقال الی الّنار واهللا: فقلت، فقال هلمّ 
الحوض  ىانی فرطکم عل«: صفقال  1»اّال مثل َهَمل الّنعمفال أری يخّلص منهم ، القهقری

ليردن علی اقواٌم اعرافهم و يعرفوننی ثم يحال ، و من شرب لم يظمأ ابداً ، من مّر علی شرب
فأقول سحقًا سحقًا لمن ، فيقال إّنک ال تدری ما أحدثوا بعدک، اصحابی: فأقول، بينی و بينهم

  2»غّير بعدی
بينم كه همه را  ايستم، ناگهان گروهي را مي ي كوثر مي كنار چشمه در روز حشر من در«

كجا؟ : گويم زود همه بياييد، مي: گويد آيد و مي شناسم و از ميان آنها مردي بيرون مي مي
اند كه  مگر چكار كرده: گويم برم، مي به خدا سوگند بسوي آتش آنها را مي: گويد مي

، پس )اند و از دين برگشته(اند  به عقب بازگشته: گويد مي! ؟)سزاوار اين آتش هستند(
يعني تعدادي (ساربان رها شده،  شتران بي) ي اندازه(بينم كه از آنها خالصي يابند مگر به  نمي

هر  گيرم، من قبل از شما در حوض كوثر قرار مي«: فرمود صآنگاه پيامبر» )شمار انگشت
اقوامي . شد، هرگز تشنه نخواهد شدنوشد و هر كس بنو يكس بر من بگذرد، از آب كوثرم

سپس ميان من و آنها . شناسند شناسم و آنها مرا مي شوند كه من آنها را مي بر من وارد مي 
داني كه  تو نمي: شود پس گفته مي. اينها اصحاب من هستند: گويم شود، مي انداخته مي فاصله 

                                           
  .٣٣٠مهان منبع ص  -١
  ).٦٥٨٧(، )٦٥٨٤(مشاره ، کتاب الرقاق،  خباری -٢
  .٣٣٠ص ، االنتصار للصحب و اآلل -١
  ).٦٥٨٧(، )٦٥٨٤(مشاره ، کتاب الرقاق،  خباری -٢
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و (س كه بعد از من تغيير كرده هر ك: گويم پس مي! اند؟ بعد از تو چه چيزهايي بوجود آورده
  .»! دور باد دور باد) مرتد شده

كسي كه در اين احاديث متعدد كه علماي اهل سنّت آنها را : گويند بعضي از شيعيان مي
كند كه  كند، بي ترديد اذعان مي اند، دقت مي در صحاح و مسانيدهاي خود روايت كرده

اند مگر تعداد اندكي  به عقب برگشته صز پيامبراكثريت صحابه دينشان را تغيير داده و بعد ا
تعبير شده است و به هيچ حالي ) ساربان رها شده شتران بي(»  همل النعم «از آنها كه به 

: گويد توان اين احاديث را بر قسم سوم، يعني منافقان حمل كرد، زيرا متن حديث مي نمي
تغيير نكردند و گرنه به مؤمن  صمبرو براي اينكه منافقان بعد از پيا» اصحابم«: گويم مي

  1.شدند تبديل مي
كساني هستند كه نزاع  صاصحاب پيامبر: افكني بدين صورت است كه اين شبه  پاسخ به

و كشمكش بر سر عدالت آنها يا شك در ايمان آنها قابل قبول نيست؛ زيرا خداوند متعال در 
ها را تزكيه نموده است و تعريف و در سنّت آن صقرآن آنها را عادل معرفي نموده و پيامبر

آنها را به بهترين ! تمجيد خداوند متعال و پيامبرش از آنها، زيباترين تعريف و تمجيد است
معلوم و متواتر  صصفات توصيف كرده است؛ و اين چيزي است كه از قرآن و سنّت پيامبر

است كه شارحان به همين دليل . به اذن خداوند متعال بيان اين مورد خواهد آمد. است
حديث از اهل سنّت، متفقاً بر اين باورند كه صحابه در اين احاديث مورد توجه و عنايت قرار 

به هنگام پاسخ  - ابن قتيبه . سازد اند و اين احاديث عيب و ايرادي را متوجه آنها نمي نگرفته
چگونه : گويد يم -كنند  اين حديث استدالل مي دادن به رافضيه كه در مورد ارتداد صحابه به

راضي شود و آنها را مورد   كه خداوند متعال از اقوامي) رسد و معقول بنظر مي(جايز است 
ستايش و تمجيد و تعريف قرار دهد و در تورات و انجيل به آنها مثل زده باشد، در حاليكه 

 !كنند؟ گردند و اسالم را رها مي به عقب بر مي صداند آنها بعد از وفات رسول خدا مي
  1! خدا اين را ندانسته و اين بدترين اين دو كفر است: جز اينكه بگويند) اي ندارند آنها چاره(

يار و  پيشگان عرب كه از ميان صحابه كسي مرتد نشده، بلكه از ستم : گويد خطابي مي
ي مشهور  اي را براي صحابه اند و اين اعتراض و طعنه اند كساني مرتد شده ياور دين نبوده

  2.كند به قلت تعداد آنها اشاره مي »اصحابی«شود و اين فرموده  ميموجب ن

                                           
  .١١٩ص ، سپس هدايت يافتم -١
  .٢٧٩تأويل خمتلف احلديث ص  -١
  ).١١/٢٨٥(فتح الباری  -٢
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فيقال إّنک ال تدری ما  «:هاي اين حديث فرموده  امام نووي در شرح بعضي از روايت
علما در : گويد مي) داني بعد از تو چه چيزهايي بوجود آوردند؟ آيا مي: (»أحدثوا بعدک 

  : ارندتعيين مراد آن بر چند قول اختالف نظر د
مراد از آن منافقان و مرتدان هستند، چون ممكن است كه آنها هم در محشر داراي  -الف

از روي سيماي سفيد، و  صپيشاني و دست و پاي سفيد و روشن حشر شوند، آنگاه پيامبر
اينها از كساني نيستند كه تو به آنها : شود سپس گفته مي. اي كه دارند آنها را صدا كند نشانه

اند، يعني بر اسالم ظاهري خودشان  اي، بلكه بعد از تو دين خود را تغيير داده دهوعده دا
  .اند نمرده
اند، سپس بعد از او  حضور داشته صمراد از آن كساني باشند كه در زمان پيامبر -ب

زند چون در دوران حياتش آنها رامسلمان ديده  آنها را صدا مي صپس پيامبر. اند مرتد شده
  .بعد از تو مرتد شدند: شود فته ميبود، آنگاه گ

اند و نيز  كاران و صاحبان گناهان كبيره است كه بر توحيد مرده مراد از آن معصيت -ج
اند و بر اين اساس، اين حكم  ي اسالم خارج نشده گذاراني كه با بدعت خود از دايره بدعت

د، پس خداوند به شون قطعي نيست كه آنها بعنوان مجازات بسوي آتش دوزخ پيش رانده مي
رحمهما اهللا  –قرطبي و ابن حجر .1آنها رحم ميكند، و بدون عذاب آنها را وارد بهشت سازد

  2.اند اين اقوال يا مشابه آنها را نقل كرده -
شوند، از  كساني كه از كنار آن حوض رانده مي: اين رأي هم ممتنع نيست كه گفته شوند

دهند و در بعضي از  ها، اين احتمال را هم مي وايتاهل همه اصناف مزبور باشند، چون اين ر
پس : (-ي تصغير  باصيغه -» فأقول اصحابی او ُاصيحابی«: فرمايد مي صآنها، پيامبر

ها  ، و در بعضي ديگر از آن روايت)از اصحابم هستند گويم آنها اصحاب من يا تعداد كمي مي
مردماني در ( :»ّب منی و من امتیفاقول يا ر ، سيؤخذ اناس من دونی«: فرمايد مي صپيامبر

اينان از من و از امت من ! پروردگارا: گويم نزديكي من گرفته خواهند شد، آنگاه مي

                                           
  ).١٣٧-٣/١٣٦(، رح صحيح مسلمش -١
  ).١١/٣٨٥(فتح الباری  -٢
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هايي بر  جماعت» «ليردن علی اقواٌم اعرافهم و يعرفوننی«: و در بعضي از آنها فرمود» .باشند مي
  1».سندشنا شناسم و آنها مرا مي شوند كه من آنها را مي من وارد مي

يك گروه بخصوص نباشد و ) از حوض كوثر(شدگان  اين رانده  آيد كه چنين بر مي
مقتضا حكمت هم همين است، چون عقوبات و كيفريات شرعي بستگي به نوع گناه خواهند 

الشعاع  اند، تحت داشت، بر همين اساس، گاهي يك گناه همه كساني را كه آن را انجام داده
بيان فرمود سبب راندن آنها از حوض كوثر همان  صآنجا كه پيامبر و از 2دهد خود قرار مي

آنها به عقب : (»اّم ارتدوا علی ادبارهم«: ارتداد است همچنانكه در اين سخنش آمده است
اّنک التدری ما «: ، يا همان بدعت گذاري است چنانچه در اين روايت آمده است)برگشتند

پس ). پديد آوردند) در دين(از تو چه چيزهايي را  داني كه بعد تو نمي(: 1»احدثوا بعدک
مرتد شدند، و چه كساني كه بعد از  صبايد همه مرتدان، چه اعرابي كه بعد از وفات پيامبر

البته طبق نظريه بعضي از علما، . اند، از حوض كوثر رانده شدند آنها به دايره ارتداد گرايده
  .اركت خواهند داشتگذاران هم در اين زمينه با مرتدان مش بدعت

اند،  همه كساني كه در دين خود بدعت بوجود آورده«: ابن عبدالبرّ رحمه اهللا گفته است
ستيزي و  خواهان در ظلم و حق مانند خوارج و روافض و ساير هواپرستان و نيز ظالمان و زياده

ر ي طردشدگان از حوض كوث دهند، از جمله شكارا گناهان كبيره انجام ميآكساني كه 
اين خبر همه آن اصناف را در بر   رود كه بيم آن مي«: افزايد او در ادامه مي» .باشند مي
  .»2.و اهللا اعلم. گيرد مي

هر كس كه از دين : اند علماي ما گفته: گويد ي خود مي مرحوم قرطبي در كتاب تذكره
ه نداده است، بر حق خدا عقب گرد كرد، يا چيزي بدان بيفزايد كه خداوند متعال به آن اجاز

شوند، در اين ميان كسي كه بيش از همه  او از كساني است كه از آن حوض طرد و رانده مي
شود كه با جماعت مسلمانان مخالفت ورزيده و از راه و روشن آنها جدا شود مانند  طرد مي

  3.اند خوارج، روافض و ساير هواخواهاني كه دينشان را تغيير داده

                                           
  ).٤٦٣، ١١/٤٦٥(فتح الباری ، کتاب الرقاق،  ها در خباری موجود هستند اين روايت -١
  ٣٥٤االنتصار للصحب و اآلل ص  -٢
  ).١٠٨٢-٤/١٧٩٢(کتاب الفضائل و اثبات احلوض ،  مسلم -١
  ).٣/١٣٧(شرح نووی بر صحيح مسلم  -٢
  ).١/٣٤٨(ی احوال املوتی و امور اآلخرة التذکرة ف -٣
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گناهي اصحاب از همه اتهاماتي كه  مسأله ثابت شد، برائت و بي اين  بنابراين وقتي كه
شود، چون راندن از حوض، به علت  سازند، واضح و روشن مي شيعيان رافضي متوجه آنها مي

ي بزرگوار بيش از همه مردم  گذاري در دين است و معلوم است كه صحابه ارتداد و بدعت
ترين و  و در سخت  سخت مرتدان بودهاند، آنها دشمنان سر از اين كار دوري كرده

در اين . اند با آنها جنگيده - صبعد از وفات پيامبر - و شرايط   دشوارترين موقعيت
خصوص، طبري در تاريخش، با سند خود از عروه بن زبير و او از پدرش روايت كرده كه 

ي  و سر و كلهدر ميان هر قبيله از عرب، يا بطور عام يا بطور خاص كساني مرتد شدند : گفت
مسلمانان بخاطر از دست دادن ! نفاق نمايان شد و يهوديان و مسيحيان گردن كشيدند

اي در شبي  زده و كمبود نفرات وكثرت افراد دشمن همچون گوسفندان باران صپيامبر
  .1! زمستاني اوضاعشان بحراني شد

بردي سخت برگشتگان وارد ن با آن مرتدان و از دين صبا اين وجود اصحاب پيامبر
اي از آنها به آغوش پرمهر  شدند تا اينكه به لطف الهي بر آنها پيروز شدند، در نتيجه عده

اي ديگر هم كشته شدند، و بار ديگر كاخ هيبت، قدرت و شوكت  اسالم بازگشتند و عده
  .بنا گرديد صاسالم بدست اصحاب پيامبر

مردم آنها را انكار  در مورد اهل بدعت هم بايد بگوييم كه اصحاب بيش از همه
ها با شدت بيشتري  كردند و به همين خاطر است كه فقط بعد از انقضاي عصر آنها بدعت مي

هاي بدعت در عصر آنها نمايان  كه بعضي از عالمت هنگامي. تقويت شده و افزايش يافتند
از ابن . ها و اهل آنها ابراز برائت كردند شد، بال فاصله آنها را محكوم كرده و از آن بدعت

اگر آنها را : روايت است كه وقتي كسي در مورد گفتار قدريه به او خبر داد، گفت �عمر
و (باشند،  ابن عمر از آنها بري است، و آنها هم از او بري مي: ايشان بگو ديدي، سه بار به 

و بغوي در حاليكه اجماع صحابه و سائر سلف را بر دشمني و .) 1نسبتي ميان ما وجود ندارد
صحابه و تابعين و پيروان آنها و علماي اهل «: گويد كند، مي گذاران نقل مي مقابله با بدعت

اند و اجماعاً و متفقاً به دشمني و مقابله با اهل بدعت و قطع رابطه  سنّت بر اين روش پيش رفته
  »2.اند با آنها تأكيد كرده

                                           
  ).٣/٢٢٥(به نفل از تاريخ طربی ، ٣٥٦االنتصار اللصحب و اآلل ص  -١
  ).١/١٩٤(شرح سنت بغوی  -١
  .مهان منبع -٢
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يكي از بزرگترين شواهد گذاران  هاي عظيم صحابه نسبت به مرتدان و بدعت اين ديدگاه
و مدارك روشن بر صداقت، دينداري، ايمان استوار، موفقيت و سربلندي آنها در آزمون 

دهد، تا جايي كه خداوند  را نشان مي صدين و جهاد آنها با دشمنان دين بعد از وفات پيامبر
غ رافضه را ها را سركوب نمود؛ امري كه درو ي آنها سنّت را برپا كرد و بدعت متعال بوسيله

گذاري آنها در دين و رانده شدنشان از حوض  در مورد صحابه مبني بر ارتداد و بدعت
سازد، بلكه آنها بيش از همه مسلمانان سزاوار حوض  را روشن و آشكار مي صپيامبر
معاشرت و همصحبتي نيكويي با او داشته و بعد  صهستند؛ زيرا در دوران پيامبر صپيامبر

ليردّن علّی اناس من « صي پيامبر اين فرموده. اند ونات ديني را برپا داشتهاز وفات او هم شئ

  1.»اصحابی الحوَض حتی اذا عرفتهم اختلجوا دونی
شناسم،  شوند تا وقتي كه آنها را مي مردماني از اصحابم نزد حوض كوثر بر من وارد مي«

ند، زيرا آنها كساني ك اشكالي بر اين مطلب وارد نمي» .شوند از نزديك من بر كشيده مي
همانگونه كه عده زيادي . اند وفات يافته هنوز آنها بر دينش بوده صهستند كه وقتي پيامبر 

اصحابي كه در حديث به (مرتد شدند، بنابراين اينان  صاز قبايل عرب بعد از وفات پيامبر
ي جزو اصحابش هستند، چون او در حال صدر دانش و علم پيامبر) آن اشاره شده است

اند، به همين خاطر است  وفات يافته كه آنها را مسلمان ديده است و پس از وفاتش مرتد شده
در  .»داني كه بعد از تو چه چيزهايي پديد آوردند تو نمي«: شود گفته مي صكه به پيامبر

  » 1.و اسالم را ترك گفتند(آنها به عقب بازگشتند .......«: ها آمده است بعضي از روايت
 صاين مقوله در حق كساني است كه بعد از وفات پيامبر  ناگفته پيداست كه بنابراين
؛ كساني كه بعد از پيامبرشان، به بهترين شيوه، امر دين را صو اصحاب پيامبر... اند مرتد شده

به پا داشتند و مرتدان را از پاي درآوردند و عليه كافران و منافقان وارد جنگ و جهاد شدند 
ها را فتح كردند، تا اينكه دين خداوند متعال بسياري از كشورها را  زمينو بعد از آن، سر

آنهايي كه در ! فراگرفت، اين بزرگواران كجا و منافقين و از دين برگشتگان و مرتدان كجا؟
شود،  گفته مي) صاحب(آيند و هر وقت كه اصطالح  نظر اهل سنّت اصالً صحابه به شمار نمي

                                           
  ).٦٥٨٢(مشاره ، خباری -١
  ).٤/١٧٩٦(فضائل ، مسلم -١
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كسي است : اند ن صحابه همانگونه كه علماي محقق تعريف كردهچو. شود آنها را شامل نمي
  1.ديدار كرده و به او ايمان آورده و بر اسالم وفات يافته باشد صكه با پيامبر

فال أری يخّلص منهم اّال مثل َهَمل  «: صي پيامبر اما در مورد اين قسمت از فرموده
ساربان رها  ي كه مانند شتراني كه بيبينم كه از آن رهايي يابند مگر تعداد نمي: (»النعم
به آن استناد  -شماري  جز تعداد انگشت -كه رافضيه براي تكفير همه اصحاب  2) اند شده
كنند، ولي بايد بگوييم كه دليل و حجتي در آن نيست، زيرا ضمير در اين حديث  مي

سپس از آن  گردد كه به حوض نزديك شده، ، صرفاً به آن جماعتي بر مي»منهم«: صپيامبر
يابند، اين هم از سياق و روند حديث  از آنها نجات مي ي كمي شوند و تنها عده طرد مي
خرج رجٌل ، بينما انا قائٌم فاذا زمرٌة حتی اذا عرفتهم«: زيرا عبارت حديث اين است. پيداست

قال ارّتدوا  ما شأنهم؟: قلت، الی اين؟ فقال الی الّنار واهللا: فقلت، فقال هلمّ ، من بينی و بينهم
انی فرطکم «: صفقال  1»فال أری يخّلص منهم اّال مثل َهَمل النعم، علی ادبارهم القهقری

ليردن علی اقواٌم اعرافهم و يعرفوننی ، و من شرب لم يظمأ ابداً ، عل الحوض من مّر علی شرب
فأقول سحقاً ، فيقال إّنک ال تدری ما أحدثوا بعدک، اصحابی: فأقول، ثم يحال بينی و بينهم
  2»سحقاً لمن غّير بعدی

بينم كه همه را  ايستم، ناگهان گروهي را مي ي كوثر مي در روز حشر من در كنار چشمه«
كجا؟ : گويم زود همه بياييد، مي: گويد آيد و مي شناسم، از ميان آنها مردي بيرون مي مي
اند كه  كار كردهمگر چ: گويم برم، مي به خدا سوگند بسوي آتش آنها را مي: گويد مي

، پس )اند و از دين برگشته(اند  به عقب بازگشته: گويد مي! ؟)سزاوار اين آتش هستند(
يعني تعدادي (ساربان رها شده،  شتران بي) ي اندازه(بينم كه از آنها خالصي يابند مگر به  نمي

، هر گيرم من قبل از شما در حوض كوثر قرار مي«: فرمود صآنگاه پيامبر» )شمار انگشت
اقوامي . نوشد و هر كس بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد  كس بر من بگذرد، از آب كوثرم مي

سپس ميان من و آنها . شناسند شناسم و آنها مرا مي شوند كه من آنها را مي بر من وارد مي 
داني بعد  تو نمي: شود پس گفته مي. اينها اصحاب من هستند: گويم شود، مي انداخته مي  فاصله

                                           
  ).١/٧(االصحابه فی متييز الصحابه  -١
  ).٦٥٨٧-٦٥٨٤(مشاره ، خباری -٢
  .٣٣٠ص ، االنتصار للصحب و اآلل -١
  ).٦٥٨٧(، )٦٥٨٤(مشاره ، کتاب الرقاق،  خباری -٢
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و (هر كس كه بعد از من تغيير كرده : گويم پس مي! اند؟ ز تو چه چيزهايي بوجود آوردها
  .»! دور باد دور باد) مرتد شده

 فال أری يخّلص منهم اّال مثل َهَمل النعم«: ابن حجر در شرح حديث، در توضيح اين گفته
ه نزديك است اند، ك منظور كساني هستند كه آنقدر به حوض كوثر نزديك شده: گويد مي» 

بر آن   شود و معنايش اين است كه تنها تعداد كمي بر آن وارد شوند، اما جلوي آنها گرفته مي
ساربان و رها شده به نسبت شترهاي ديگر كم  شوند، چون شترهاي بي حوض وارد مي

به همين خاطر باطل بودن استدالل رافضه، فريب كاري آنها از يك طرف و در . 1هستند
هاي آنها  زبان از طعنه و نقد و ايراد گرفتن و زخم شگناهي صحابه ر برائت و بيآنسوي ديگ

  2.شود هويدا و روشن مي

  �عدالت صحابه -2
يك معني   دهند، در واقع همه به تعريفاتي كه اهل علم براي اصطالح عدالت ارائه مي

سان است كه او گردد و آن اين كه عدالت استعداد و توانايي فطري در درون و نفس ان برمي
سازد و براي انسان محقق  را به پايبندي پرهيزگاري و جوانمردي و آبروداري وادار مي

، و ترك منهيات و ناهنجاريها و دوري كردن )شرعي(شود مگر با انجام دادن دستورات  نمي
از سوي ديگر، عدالت جز با اسالم . زند از هر آنچه كه به شخصيت و آبروي انسان لطمه مي

از چنان  صاين اصحاب پيامبر  بنابر. شود بلوغ و سالم بودن از فسق و بزهكاري محقق نميو 
عدالتي بر خوردار بودند كه در هيچ كسي آنگونه تحّقق نيافته، پس همه آنها عادل بودند و 

  در اينجا مراد از عدالت، عدالت آنها در روايت. 1صفت عدالت در آنها محّقق و فراهم بود
گويي عمدي در  است كه حقيقت آن در خودداري و پرهيز از دروغ صبرحديث پيام

سيره و سرگذشت همه صحابه را «: عالّمه دهلوي گفته است. روايت و انحراف در آن است
ايم، آنها را چنين يافتيم كه معتقد بودند دروغ  مورد بررسي و پيگيري پژوهش قرار داده

و با شدت هرچه بيشتر از آن خودداري ! از بزرگترين گناهان است صگفتن بر پيامبر
  »2.اين مسأله بر اهل سيره پوشيده نيست  همانگونه كه. اند كرده مي

                                           
  ).٤٧٥، ١١/٤٧٥(فتح الباری  -١
  .٣٦٠ص ، االنتصار للصحب واآلل -٢
  ).٢/٧٩٩( عقيده اهل سنت درباره صحابه گرامی -١
  .٥٠٧-٥٠٦ص . لکنوی، ظفراالمانی فی خمتصر اجلرجانی -٢
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را ثابت  �داليل زيادي در دست است كه عدالت صحابه صدر قرآن و سنّت پيامبرش
نمايند و با وجود آنها، ديگر شكي براي كسي در مورد عدالت آنها ترديد دارد، باقي  مي

است، عمل  صپس هر حديثي كه داراي سند متصل ميان راويها و ميان پيامبر. د ماندنخواهن
نيست مگر بعد از ثابت شدن عدالت رجال وراويان آن و جز افراد   كردن به آن الزامي

ي راويان آن دقت  كنند، بايد در احوال بقيه متصل مي صاي كه حديث را به پيامبر صحابه
 ه بودن آنها را باو برگزيدبه را عادل معرفي كرده است و پاكي شود؛ زيرا خداوند صحا نظر 

  1.يابد كه باطل از هيچ سويي بدان راه نمياعالم فرموده، قرآني نص قرآن كريم 
  : خداوند متعال فرمود -الف

m�fe�d�c�b�a� �̀_�^�]�\�[�Z
�x�w� vu�t�s�r� �q�p�o�n�m�l� �k�j�i�h�g

�j�i�h�g�f�ed�c�b��a�̀ �_~�}�|�{�z�y�kl   

  ).143/ بقره (
در  ورزيد و نه نه در دين افراط و غلوي مي(ايم  روي كرده گمان شما را ملّت ميانه و بي

و بر تفريط ماديگرايانِ لذائذ (تا گواهاني بر مردم باشيد ) شناسيد آن تفريط و تعطيلي مي
كرده، ناظر  جسماني طلب و روحانيت باخته و بر افراط تاركانِ دنيا و ترك لذائذ جسماني

بر شما گواه باشد ) نيز(و پيغمبر ) بوده و خروج هر دو دسته را از جاده اعتدال مشاهده نمائيد
اي از شما راه او گيرد و يا گروهي از شما از جاده سيرت و شريعت او بيرون  تا چنانچه دسته(

اي  ه بر آن بودهاي را ك و ما قبله) رود، با آئين و كردار خويش بر ايشان حجت و گواه باشد
اي و هم اينك فرمان روكردن به جهت كعبه صادره شده  و تا كنون به سوي آن نماز خوانده(

نمايد و چه كسي بر  قبله ننموده بوديم مگر اين كه بدانيم چه كسي از پيغمبر پيروي مي) است
قدمان بر ايمان، و  گردد تا صف ثابت و به عقب بر مي(چرخد  هاي خود مي پاشنه

تغيير قبله براي كسي كه الفت (و اگرچه ) ايمان از هم روشن و جدا شود طلبان بي صتفر
بس بزرگ و دشوار است مگر بر كساني كه خدا ايشان را رهنمون ) گرفته است بدان رو كند

به احكام دين و راز قانونگذاري و بداند كه هدف از روكردن به اين سو يا آن (كرده باشد 
كه انگيزه (و خدا ايمان شما را ) است نه به خاطر تقدس خود جهات سو اطاعت فرمان خدا

                                           
  ).٢/٨٠٠( صحابه گرامی عقيده اهل سنت درباره -١
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دهد،  و اجر و پاداش عبادات قبلي شما را هدر نمي(گرداند  ضايع نمي) پيروي از پيغمبر است
  .گمان خدا نسبت به مردم بس رؤوف و مهربان است بي) چه

پيشه و  عدالت: ييعن» وسط«اين است كه  �اين آيه بر عدالت صحابه وجه استدالل به
  1.برگزيده، زيرا خطاب در اين آيه مستقيماً با آنهاست

�: فرمايد و خداوند متعال مي -ب m��T�S�R�Q�P�O�N
�c�ba�`�_� �̂]�\�[�ZY�X�W�V�U

�g�f�e�dl ) 110/ آل عمران.(  
ايد امر به معروف و نهي از منكر  شما بهترين امتي هستيد كه به سود انسانها آفريده شده

) مثل شما به چنين برنامه و آئين درخشاني(و اگر اهل كتاب . مائيد و به خدا ايمان داريدن مي
از آنان ) ولي تنها عده كمي. از باور و آئيني كه برآنند(ايمان بياورند، براي ايشان بهتر است 

  .هستند) و خارج از حدود ايمان و وظائف آن(با ايمانند و بيشتر ايشان فاسق 
بودن مطلق را براي   اين آيه، نيك  اين است كه �ن آيه بر عدالت صحابهوجه داللت اي

اولين كساني كه مستقيماً داخل . هاي گذشته ثابت و نهادينه كرده است اين امت بر ساير امت
طلبد كه آنها در  اين نيكي و برتري هستند مخاطبان اول و مستقيم آن بودند و اين چنين مي

بود ) با حق(برجايي داشته و روال حال آنها همواره بر اساس موافقت همه حال استقامت و پا 
زيرا بعيد است كه خداوند متعال آنها را به بهترين امت توصيف كند، اما آنها . نه مخالفت

  1! قدم نباشند و آيا چيزي بهتر از اين است؟ عدالت پيشه و ثابت
  : فرمايد همچنين خداوند متعال مي -ج

�mF�E�D�C�B�A��K�J�I�H�G
�[�Z�Y�X�WV�U�T���S�R�Q�P�O�N�M�Ll   

  ).100/ توبه (
پيشگامان نخستين مهاجران و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را در پيش گرفتند 
و راه ايشان را به خوبي پيمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ايشان هم از خدا 

) درختان و كاخهاي(ساخته است كه در زير  خوشنودند و خداوند براي آنان بهشت را آماده

                                           
  .٦٤ص ، خطيب بغدادی، الکفاية -١
  ).٢/٨٠٤( عقيده اهل سنت درباره صحابه گرامی. -١
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اين است پيروزي بزرگ و رستگاري . مانند ها جاري است و جاودانه در آنجا مي آن رودخانه
  .سترگ

خداوند متعال در آن، از خشنودي خود : وجه داللت اين آيه بر عدالت آنها اين است كه
شود مگر براي  عال ثابت نمينسبت به آنها خبر داده است و رضايت و خشنودي خداوند مت

كسي در همه امور اهل استقامت باشد، در كليه . كسي قابليت و اهليت آن را داشته باشد
شئون دين عادل باشد و كسي كه خداوند متعال اينچنين وي را مورد تعريف و ثنا قرار داده 

مردم ثابت  اگر عادل بودن با شهادت دو نفر از! است، چگونه عادل و عدالت محور نيست؟
انسانها با اين تمجيد و ستايش كه از جانب   شود، چگونه عدالت برگزيده خاليق و بهترين مي

  1! شود؟ پروردگار جهانيان صادر شده است، ثابت نمي
  :فرمايد  همچنين خداوند متعال مي – د

 �m�R�Q�P�O�N�M�LK�J��I�H�G�F�E�DC�B�A
��e�d�c�b�a �̀_�^�]� \[�Z�Y�X�W�V�UT�S

g�f��u�t�s�rq�p�o�n�m�l�k�j�i�h
�}�|�{�z�y�x�w�vl   ) 29/ فتح.(  

محمد فرستاده خدا است و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و 
آنان همواره . بيني ايشان را در حال ركوع و سجود مي. نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان . ندطلب جويند و رضاي او را مي فضل خداي را مي
اين، توصيف آنان در تورات است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است . نمايان است

خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده ) هاي خوشه(هاي  كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
اي كه برزگران را به شگفت  بگونههاي خويش راست ايستاده باشد،  و سخت نموده و بر ساقه

زنند و  ايستند و همواره جوانه مي آني از حركت بازنمي. اند مؤمنان نيز همين گونه. (آورد مي
اين . آورند شوند، و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي يابند و بارور مي ها پرورش مي جوانه

ن را به سبب آنان خشمگين تا كافرا) كند پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي

                                           
  ).٢/٨٠٤( عقيده اهل سنت درباره صحابه گرامی -١
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خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش . كند
  .دهد بزرگي را وعده مي

چنين اوصافي كه خداوند متعال صحابه را در قرآن بدان توصيف كرده، جاي هيچگونه 
   .گذارد شك و ترديدي را در رابطه با عدالت آنها باقي نمي

ي اوليا و برگزيدگان خداوند و  صحابه كه به مثابه: گويد امام قرطبي در تفسير اين آيه مي
بهترين انسانها بعد از پيامبر و رسوالن هستند، همه اهل عدالت هستند، ولي با اين وصف، 

حال صحابه هم مانند حال بقيه افراد است، : گويند مي اي ناچيز و كم اهميت گروه و طائفه
اي هم ميان حالت و موفقيت  عده. زم است در مورد عدالت آنها بحث و تحقيق كنيمپس ال

اند، سپس احوالشان  محور بوده زماني عدالت صحابه : اند اوليه آنها تفاوت گذاشته و گفته
  ! .و خونريزيهايي در ميان آنها شكل گرفت  تغيير پيدا كرده و جنگ

ل است، زيرا بهترين صحابه و برگزيدگان آنها ولي اين مقوله هم مردود و غير قابل قبو
كه بعداً دچار اختالف و درگيري هم ( -رضي اهللا عنهم  -همچون علي، طلحه، زبير و غيره 

از جمله كساني هستند كه خداوند متعال آنها را مورد تمجيد و ستايش قرار داده و ) شدند
ي  دا راضي شدند و به آنها وعدهايشان را پاك نموده و از آنها راضي شده و آنها هم از خ

�m �z�y�x�w�v�u�t�s:فرمايد بهشت داده است، آنجا كه مي
�|�{l�� �

خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش 
  .دهد بزرگي را وعده مي

ده شد، بطور قطعي به آنها نويد بهشت دا صخصوصاً آن ده نفري كه از جانب پيامبر
بر  صها و اتفاقاتي كه بعد از پيامبر با وجود آنكه، بر بسياري از فتنه. الگو و مقتدا هستند

در اين باره آنها را آگاه نموده بود، آگاه بودند و چيزي از  صسرشان خواهد آمد و پيامبر
ت مرتبه و مقام و فضيلت آنها كاسته نشده است؛ چون آن شئون تماماً بر اساس اجتهاد صور

  1.پذيرفتند
  :همچنين خداوند متعال فرمود -  ه

� m�®�¬� «�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢
�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²±�°�¯

                                           
  ).١٦/٢٩٩(تفسري طربی  -١
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�ÐÏ�Î� �Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á
�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñl ) 9-8/ حشر.(  

همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده 
خواهند و خدا و پيغمبرش را ياري  آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي. دان شده
را ) آئين اسالم(آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه . اينان راستانند. دهند مي

دارند كه به پيش  كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند(آماده كردند و ايمان را 
كنند به چيزهائي كه به  اند و در درون احساس و رغبت نيازي نمي ايشان مهاجرت كرده

دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند  مهاجران داده شده است و ايشان را بر خود ترجيح مي
كساني كه از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً . باشند

  .رستگارند
و اين دو كلمه را . هستند و رستگاران همان انصاربنابراين راستگويان همان مهاجران 

روزي كه در سقيفه بني ساعده انصار را مورد خطاب قرار داد، اينگونه  �ابوبكر صديق
به شما دستور . »رستگار«نام نهاده و شما را » صادق«خداوند متعال ما را : تفسير كرد و گفت

  :فرمايد مي داده در هر جا كه ما باشيم، شما هم باشيد، آنجا كه

 �mi�h�g�f�e�d�c�bl ) 119/ توبه.(  
  .از خدا بترسيد و همگام با راستان باشيد! اي مؤمنان

ي اين صفات حميده كه در اين دو  باري، مهاجرين و انصار از اصحاب رسول خدا همه
ي عمل پوشاندند و به همين خاطر صفات مهاجرين را ختم كرد  اند را جامه آيه ذكر شده

اهل صداقت و راستگويي هستند و آخرين صفتي كه به انصار و حاميان و ياوران آنان  اينكه به
اين صفات واال و  بود و ممكن نيست هيچ قومي» رستگاري«و ديگر برگزيدگان داده شد 

ي عمل بپوشانند كه عادل نباشند؟، اين آيات بصورت روشن و واضح بيانگر  عالي را جامه
محوري و  با نص قرآن كريم عدالت: گوييم همين خاطر مي به. باشند مي �عدالت اصحاب

  1.خواهي آنان ثابت و نهادينه شده است گستري و عدالت عدالت
  

                                           
  ).٢/٨٠٢( عقيده اهل سنت درباره اصحاب گرامی -١
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  شدر مورد عدالت صحابه صداللت سّنت رسول خدا  -* 
هاي فراواني  در حديث صدر مورد داللت سنّت بر عدالت آنها بايد بگوييم كه پيامبر

با زيبا ترين مدح و ثناگويي آنها را عادل خواندن معرّفي كرده  آنها را توصيف نموده است و
  : است، از جمله

... «: فرمود صكه پيامبر اند شيخين در صحيحين از حديث ابوبكر روايت كرده -الف
آگاه باشيد، اين مطالب را هر كس كه حاضر است به : (1»اال ليبلغ الشاهُد منکم الغائبَ 

  ). كسي غايب است برساند
اين سخن را در بزرگترين  صداللت اين حديث بر عدالت آنها اين است كه پيامبر وجه

اين يكي از بزرگترين داليل ثبوت . بيان فرمود حجة الوداعهمايش واجتماع صحابه، در 
از آنها خواست كه گفتارش را به گوش كساني برسانند  صعدالت آنها است، چون پيامبر

  2.و كسي از آنها را از اين كار استثناء نكرد كه در آن جمع حضور نيافته بودند
آگاه باشيد كه بايد شاهد و « صدر اين سخن پيامبر: گفته است - رحمه اهللا  -ابن حبان 
بزرگترين دليل است بر اين كه همه » به گوش غائب برساند) در اين اجتماع(حاضر شما 

اگر كسي ناعادل در ميان آنها . اند اند، و افراد مجروح يا ضعيفي نبوده اصحاب عادل بوده
آگاه باشيد كه فالن نفر از شما به آن غائب : فرمود كرد و مي استثنا مي صبود، پيامبر مي

دهد كه  برساند، پس چون بصورت كلي همه را مأمور به تبليغ كرده است، اين امر نشان مي
او را عادل  صو همين افتخار كافي است براي كسي كه پيامبر. 3همه آنها عادل هستند

  . دانسته است
: رسد روايت كرده كه او گفت مي �بخاري با اسناد خود كه به ابوسعيد خدري -ب
ما بلغ مّد احدهم و ، فلو اّن احدکم انفق مثل احد ذهباً ، التسّبوا اصحابی«: فرمود صپيامبر

احد طال چرا كه اگر يكي از شما مانند كوه ! به اصحابم بد و ناسزا نگوييد(: 4» ال نصيفه
  » .رسد ي آنها يا نصف آن نمي ي يك مد از صدقه اندازه صدقه دهد، به

                                           
  ).١/٩١(االحسان برتبيت صحيح ابن عباس  -١
  ).٢/٨٠٢( عقيده اهل سنت درباره اصحاب گرامی -٢
  ).١/٩١(االحسان برتبيت صحيح ابن عباس  -٣
  ).٢/٢٩٢(خباری  -٤
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توصيف كردن آنها به : اين است كه �اين حديث براي عدالت صحابه وجه استدالل به
اند  بخصوص كه كساني از تعرض به آنها منع شده! ي ناسزاگويي به آنهاست ناعدالتي به مثابه

  اند، ولي بدليل مواضع و مواقف بزرگي كه صحابه از خود به دهعصر و همدم آنها بو كه هم 

هاي بعدي از اولويت  اند، از آنها برتر هستند، حال اين مسأله براي همه نسل يادگار گذاشته
  1.بيشتري برخوردار است

 صمحور معرفي كرده و پيامبر بنابراين صحابه به دليل اينكه خداوند متعال آنها را عدالت
ا مورد ستايش و تمجيد قرار داده است، همگي عادل هستند و نياز به تعديل كسي هم آنها ر

  2.از خلق ندارند
با نص صريح بيان  صمحوري آنها در كتاب خداوند متعال و سنّت پيامبر اگر هم عدالت

شد، با توجه به كارهاي بزرگ و خدمات بزرگ و فراواني كه جهت نُصرت و ياري دين  نمي
هايي سالم و  هايي كه از عقل خرد صحيح و قلب اند، انسان ال ارائه كردهپاك خداوند متع

بايد اعتراف . كردند محوري آنها يقيين پيدا مي غل و غش برخوردار هستند، به عدالت بي
سازي  كنيم كه آنها با همه توان خود در راه پيروزي حق و برافراشتن پرچم آن و محكم

كام آن در همه ممالك گام برداشته و هر چه را كه در توان هاي آن و انتشار اح قواعد و پايه
  ! رضاي خدا بر همة آنها باد. داشتند به كارانداختند

البته عدالت مورد بحث ما در اينجا از آن به هيچ وجه بدين معنا نيست كه آنها دچار 
نظور اين ، بلكه م3شوند، چون اين ويژگي تنها به انسان معصوم تعلق دارد لغزش و گناه نمي

هاي آنان را بدون اينكه زحمت بررسي و جستجوي اسباب عدالت آنها را  است كه روايت
متحمل شويم، بپذيريم، تا اينكه مرتكب شدن عمل زشت ثابت ميشود، كه الحمدهللا چنين 

نگريم كه در زمان  بنابراين ما آنها را به همان حالت مي. چيزي در مورد آنان ثابت نشده است
اما آنچه سيره نويسان ! شود اند تا وقتي كه بتوانند خالف آن را ثابت مي بوده صارسول خد

كنند قابل توجه نيست، چون صحيح نيستند و آن قسمت هم كه صحيح هستند قابل  ذكر مي
  4.تأويل هستند

                                           
  ).١١١-٣/١١٠(فتح املغيث شرح الفية احلديث  -١
  ).٢/٨٠٩( عقيده اهل سنت درباره صحابه گرامی -٢
  ).٢/٨٠٩( عقيده اهل سنت درباره صحابه گرامی -٣
  ).٣/١١٥(فتح املغيث  -٤
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  اجماع بر عدالت اصحاب ثابت است -* 
بوده و در اين ميان اهل سنّت و جماعت بر اين اجماع دارند كه همه صحابه عادل 

اند و چه غير آنها مشمول  ها را مشاهده كرده استثنايي وجود ندارد، هم آنهايي كه دوران فتنه
اهل سنّت نظر به حسن ظنّي كه به  .شوند اين اجماع قرار دارند و ميان آنها تفاوتي قايل نمي

  صحبتي و همدمي افتخار همكه خداوند متعال از آنها گرفته و  آنها دارد و با توجه به احترامي
رساني به  ياري را نصيبشان ساخته است و با عنايت به خدمات بزرگشان در راه صپيامبر
، هجرت بسوي او، جهاد كردن در حضور او، محافظت از شئون دين و برپايي صپيامبر

داند و شهادت و روايات آنها بدون كوچكترين تالشي  حدود شريعت همگي را عادل مي
كساني در اين باره اجماع دارند . باشد افتن اسباب عدالت آنها، اجماعاً قابل قبول ميبراي ي

جمع فراوان و چشمگيري از اهل علم، اجماع را بر . كه سخنانشان قابل اعتماد و اطمينان است
  : اين اقوال موارد زير است  از جمله. اند پيشگي آنها نقل كرده عدالت

كه بيانگر  صاز بيان داليلي از قرآن و سنّت پيامبرمرحوم خطيب بغدادي پس  - الف
اين مذهب همه علما و «: گويد پيشگي صحابه و اينكه همه آنها عادل هستند، مي عدالت

  »1.فقهايي است كه سخنانشان قابل اعتماد است
و ما اگر چه از بحث و بررسي احوال «: و مرحوم ابوعمر ابن عبدالبرّ گفته است -ب
گويان مسلمان كه همان اهل سنّت و  پويان و حق ايم، چون حق اشتهدست برد �صحابه

جماعت هستند، بر اين اجماع دارند كه آنها عادل هستند، اما باز هم الزم است كه نامهاي 
  »2.آنها را بدانيم

اجماع را بر عدالت آنها ذكر كرده و در تعليل  -رحمه اهللا  -امام الحرمين جويني  -ج
شايد علت آن اين باشد كه آنها نقل كنندگان «: الت آنها گفته استحصول اجماع بر عد

آنها الزم باشد توقّف، يا تجديد نظر كنيم،   شريعت هستند و به فرض اينكه در مورد روايات
  3! يافت شد و به ديگر عصرهاي ديگر انتقال نمي مي صشريعت منحصر به عصر پيامبر

الت صحابه ويژگي و امتيازي است منحصر ابن صالح يادآور شده كه اجماع بر عد -د
همه صحابه داراي : افزايد وي در ادامه مي. اند به فرد، كه در پرتو آن از ديگران تمايز يافته

                                           
  .٦٧ص ، الکفاية -١
  ).١/٨(االستيعاب علی حاشية االصبابة  -٢
  . ذکر منوده است) ٢/٢١٤(و سيوطی آن را در تدريب راوی ) ٣/٢١٤(فتح املغيث شرح الفية احلديث  -٣
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  شود، بلكه اين خصوصيت هستند كه در مورد عدالت هيچ يك از آنها سؤال و تحقيق نمي
اند و  لت آنها را تأييد نمودهثمر است، زيرا بطور كلّي نصوص قرآن و سنّت عدا اين كار بي

گذشته از اين، در اين ارتباط، اجماعي هم از طرف همه كساني كه به سخنانشان اعتماد 
مجموعاً قايل به عدالت همه اصحاب  امت اسالمي«: همچنين گفته است. شود، وجود دارد مي
به اجماع علمايي كه  پس بدينسان عدالت آنها. رو شدند ها روبه باشند، حتي آنان كه با فتنه مي

شود، بعنوان حسن ظن به آنها، ثابت شده است، زيرا آنها  ي اجماع به آنها اعتماد مي در زمينه
  »1.واهللا اعلم. ي شريعت هستند ناقل و روايت كننده

هايي كه ميان اصحاب درگرفت، ناشي از اجتهاد آنها بوده  جنگ: گويد امام نووي مي -  ه
اره معذورند و به همين خاطر است كه اهل حق و كساني كه در مورد اينها در اين ب و همه

هايشان پذيرفته شود  و شهادت  اند كه روايات شود، بر اين اتفاق بسته اجماع به آنها اعتماد مي
صحابه : گفته است» التّقريب«در  2.اذعان شود -رضي اهللا عنهم  -و به كمال صداقت آنها 

ها بوده و با آنها  عتماد عادل هستند، چه آناني كه شاهد فتنههمگي به اجماع اشخاص مورد ا
  3.اند و چه غير آنها دست و پنجه نرم كرده

در ديدگاه اهل سنّت و جماعت صحابه همگي «: مرحوم حافظ ابن كثير گفته است -و
عادل هستند، بدين خاطر كه خداوند متعال در كتاب عزيز خود آنها را ستوده و سنّت نبوي 

رد همه اخالق و عمكردهاي آنان، به مدح و ثناي آنان پرداخته است و از سوي ديگر، در مو
به خاطر عالقه و دلبستگي به ثواب فراوان و زيبايي كه در نزد خداوند متعال است، و بخاطر 
عالقمندي به پاداش اخروي نزد خداوند متعال، مال و جان و روح خود را در حضور رسول 

  .»4تقديم كردند  صخدا
ي خود بعد از ذكر برخي از آيات قرآن و احاديثي كه  حافظ عراقي در شرح الفيه -ز

ها  هايي كه با آن فتنه همه مسلمانان بر تعديل صحابه: گويد بيانگر عدالت صحابه هستند، مي
اند، اجماع دارند، اما آن دسته از اصحاب كه به هنگام كشته شدن با  دست و پنجه نرم نكرده

                                           
  .١٤٧-١٤٦ص ، مقدمه ابن صالح -١
  ).١٥/١٤٩(صحيح مسلم ، شرح نووی -٢
  ).٢/٢١٤. (تقريب نووی با شرح تقريب راوی -٣
  .١٨٢-١٨١الباعث احلديث ص  -٤
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ها مواجه شدند، بعنوان حسن ظن به آنها و حمل كردن آن مسائل بر اجتهاد شخصي  آن فتنه
  1.باشند شود، عادل مي آنها، از نظر همه كساني كه به اجماعشان اعتماد مي

كند،  حافظ ابن حجر در حاليكه اجماع اهل سنّت را بر عدالت صحابه بيان مي -ح
ه تمام صحابه عادل هستند و كسي با اين همه اهل سنّت بر اين اتفاق دارند ك: گويد مي

  2.گذاران مخالفت نكرده مگر منحرفاني از بدعت
هاي مبارك از اجماع آن ائمه، همگي بياني واضح و روشن و دليلي  ها ونقل اين روايت

قاطع هستند بر اين كه ثبوت عدالت صحابه امري قطعي و مسّلم است و بعد از تعديل خدا و 
  3.ماند در اين ارتباط، براي هيچ كس شك و ترديد باقي نمي اسالمي رسولش و اجماع امت

  وجوب دوست داشتن اصحاب و دعا و طلب آمرزش براي آنها -3
و  صاز جمله عقايد اهل سنّت و جماعت، ضرورت مهرورزي به اصحاب رسول خدا

ام بودن كينه بزرگداشت و احترام گذاري به آنها، استناد به اجماع آنها، پيروي از ايشان و حر
صحبتي  و نفرت نسبت به هر كدام از آنهاست؛ زيرا خداوند متعال افتخار همراهي و هم

را نصيب ايشان كرد، تا همراه او جهت پيروزي دين اسالم جهاد نمايند و  صرسول خدا
و اموال خود دست بكشند و   اذيت و آزار مشركان و منافقان را تحمل نمايند، از سرزمين

  :خداوند متعال فرموده است . اينها ترجيح دهند را بر همه صا و پيامبر محبت خد
�m�L�K�J�I��H��G�F�E�D�C�B�A

�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�Ml ) 10/ حشر.(  
ما را و برادران ! پروردگارا: گويند آيند، مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي

اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان  اند بيامرز و كينه ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
  .تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي! جاي مده، پروردگارا

اين آيه دليل است بر واجب بودن محبت و مهرورزي نسبت به صحابه ؛ زيرا خداوند 
براي كساني تعيين شده كه بعد از صحابه ) يعني غنيمت بدون جنگ)(فيء(از مال  سهمي

كه محبت آنها و دوستي و مهرورزي نسبت به آنها، و طلب آمرزش آنها را  ند ماداميآمد
اگر كسي به آنها ناسزا بگويد، يا حتّي يكي از آنها را مورد ناسزاگويي قرار دهد، . برپادارند

                                           
  ).١٤-٣/١٣(شرح الفيه عراقی نامگذاری شده به تبصرة و تذکرة  -١
  ).١/١٧(االصابه  -٢
  عقيده اهل سنت درباره صحابه گرامی -٣
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اين مورد از امام . نخواهد داشت يا در ارتباط با او معتقد به شرارتي باشد، در آن فيء سهمي
  . غير او روايت شده است مالك و

را مورد دشمني و كينه و  صيكي از اصحاب محمد  هر كس كه: امام مالك فرمود
مسلمانان سهم و ) فيء(بغض قرار دهد، يا در قلبش نسبت به آنها غلّ و غشّي داشته باشد، در 

  ).10/ حشر ( �mD�C�B�Al:سپس اين آيه را تالوت كرد . حق ندارد
اند  ت و جماعت و هم متأخرين از اين آيه چنين برداشت و فهم كردههم متقدمين اهل سّن

آيندگان مسلمان به دعا و طلب آمرزش براي   ي سابق، دستور است به كه مراد از آيه
  .اصحاب و پيشگامان سلف كه اصحاب رسول خدا هستند

به من عايشه : امام مسلم با اسناد خود از هشام بن عروه از پدرش روايت كرده كه گفت
طلب آمرزش  صبه آنها دستور داده شده كه براي اصحاب پيامبر! اي خواهر زاده: گفت

  1.گويند به آنها بد و ناسزا مي) اما آنها بجاي اين كار(نمايند، 
عبداهللا بن زيد از طلحه : اند كه گفت امام ابن بطه و غيره از حديث ابي بدر روايت كرده

مردم در سه مقام و جايگاه دارند : وقاص براي ما گفت بن مصرف، از مصعب بن سعد بن ابي
توانيد  اند و يك دسته باقي مانده است و بهترين مقام كه شما مي دو دسته رفته. قرار دارند

اين آيه را سپس ، كه باقي مانده، باقي بمانيد داشته باشيد اين است كه بر سر اين منزلت
�: تالوت كرد m�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢
�®l ) 8/ حشر(  

: اينها مهاجران هستند و اين منزلت سپري شده است، سپس اين را تالوت كرد: گفت
m�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸

�Ï�Î��Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Çl ) 9/ حشر(  
: اينان انصار هستند، و اين منزلت هم سپري شده است، سپس تالوت كرد: سپس گفت

�m�M�L�K�J�I��H��G�F�E�D�C�B�A
R�Q�P�O�N��X�W�V�U�T�Sl ) 10/ حشر(  

                                           
  ).٤/٢٣١٧(مسلم  -١
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اند، واين منزلت باقي مانده است، يعني اين باقي مانده  اين دو منزلت سپري شده: گفت
  . 1كه براي اصحاب استغفار نماييد

كسي كه از كمترين علم و آگاهي برخوردار است، شكي در اين ندارد كه رافضه از اين 
نه محبت و مهرورزي كرده و نه براي آنها  شمنزلت خارج هستند، زيرا آنها نسبت به صحابه

اي را نسبت به  هاي خود غل و غش و كينه كنند، بلكه به آنها ناسزا گفته و در قلب استغفار مي
منزلتي و جايگاهي كه الزم است هر . اند آنها دارند، از همين روي، از اين منزلت محروم شده

شتابد، از آن  ديدار پروردگارش ميمسلماني از آن برخوردار باشد و تا زماني كه به 
  2.گيري نكند كناره

اين آيات در برگيرنده تعريف، تمجيد و ستايش از «: فرمايد ابن تيميه رحمه اهللا مي
طلب  صآنها براي اصحاب پيامبر. اند مهاجران و انصار و كساني است كه بعد از آنها آمده

و حسادتي را در   نسبت به آنها كينهخواهند كه  نمايند و از خداوند متعال مي آمرزش مي
) فيء(اين اصناف، مستحق دريافت   گيرد كه همچنين اين را در بر مي. هايشان قرار ندهد قلب
زيرا . باشند ها از اين اصناف سه گانه خارج مي شكي در اين نيست كه آن رافضي. باشند مي

هايشان نسبت به آنها  و در قلب اند آنها براي سابقين و پيشگامان اين امت طلب آمرزش نكرده
ي  خشم و كينه وجود دارد، بنابراين در اين آيات، ستايش و تمجيد خدا بعد از صحابه

آيند و براي صحابه طلب مغفرت  شود كه پس از آنها مي بزرگوار اهل سنّت را شامل مي
رافضه را باطل  اين تمجيد بيرون هستند و اين مذهب ها از دايره طبق اين آيه، رافضي. كنند مي
  3.كند مي

  در قرآن و سّنت شصحابهبه ناسزاگويي حرام بودن  -4
�: خداوند متعال فرموده است - الف �

�m�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�ql   
  ).57/ احزاب (

                                           
ايـــن حـــديثی صـــحيح االســـناد اســـت و آن را : و حـــاکم گفتـــه اســـت) ٢/٤٨٤(املســـتدرک ) ١/١٥٣(الســـنة  منهاج -١

  .و ذهبی با آن موافقت کرده است. اند نکرده روايت
  .مهان -٢
  ).٢/٧٧٢(عقيده اهل سنت ، )١/١٥٣(منهاج السنة  -٣
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رسانند، خداوند  آزار مي) با كفر و الحاد و سخنان ناروا(كساني كه خدا و پيغمبرش را 
و عذاب ) گرداند نصيب مي و از رحمت خود بي(كند  نفرين ميآنان را در دنيا و آخرت 

  .بيند اي براي ايشان تهيه مي خواركننده
اين آيه، تهديد و وعده به طرد كردن، دوركردن از رحمت خدا وگرفتار شدن به عذاب 

آور را براي كسي در بردارد كه خداوند متعال و پيامبرش را با مخالفت اوامر و ارتكاب  خفت
شامل همه نوع 1 صاذيت و آزار رسول خدا. آزارد ات و پافشاري بر گناه و معصيت ميمنهي

ش و دشنام، يا نسبت دادن نقص به او و به دين او، و يا بدگويي حآزار گفتاري، كرداري، ف
ي اذيت و آزارهاي ناسزاگويي صحابه  از جمله 2گردد ايشان برمي از هر كس كه اذيتش به

را اذيت و آزار رساند در واقع موجب اذيت خداوند متعال  صراست، هر كس پيامب
  3 .شود مي

ي قوي و روشني  اشاره چه اذيتي براي صحابه از فحش دادن به آنها بدتراست؟ در اين آيه
  . اين نكته شده كه دشنام دادن به آنها حرام است به -

  : فرمايد و خداوند متعال مي -ب
�m�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`
�l�kl ) 58/ احزاب(  

بدون اين كه كاري كرده باشند و گناهي داشته باشند  -كساني كه مردان و زنان مؤمن را 
  .اند اشكاري شده رسانند، مرتكب دروغ زشتي و گناه آزار مي -

دهد كه از اذيت كردن مردان و زنان مؤمن، با نسبت دادن  اين آيه به ما هشدار مي
بهتان بزرگ . اند، پرهيز كنيم نها خبري ندارند و انجام هم ندادهچيزهايي به آنها كه اصالً از آ
هاي مردان و زنان ايماندار، چيزي از  جويي و كاستن از ارزش اين است كه به منظور عيب

ي فوق بر  وجه داللت آيه. 4اند و انجام نداده) نگفته(آنها نقل يا حكايت شود كه آن را 

                                           
  ).٢/٨٣٢(عقيده اهل سنت درباره صحابه  -١
  ).٦/١٢١(تفسري سعدی  -٢
  ).٤/٨٧(مسند امحد  -٣
  ).٣/٥٣٥(تفسري ابن کثري  -٤
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 شآنها در صدر اهل ايمان قرار دارند و صحابه: ت كهاين اس �تحريم دشنام دادن به صحابه
  . مورد خطاب هستند) قبل از همه(شود،  آغاز مي) يا ايها الذين آمنوا(در هر آيه كه با 

. در همه قرآن كريم �m�´�³�²�±�°l: ي خداوند متعال مانند اين فرموده
مؤمنين قبل از هر كس  كند، زيرا لفظ پس اين آيه بر تحريم ناسزاگويي به صحابه داللت مي

رساني  يابد، زيرا صدرنشيني در ايمان براي آنهاست و دشنام دادن و آسيب بر آنها انطباق مي
برساند، ) كالمي(اينگونه به آنها آسيب   كسي كه! رود ها بشمار مي به آنها از بزرگترين اذيت

ر داده است و كسي در حقيقت، بهترين مؤمنان را بدون هيچ تقصيري مورد اذيت و آزار قرا
رساني به آنها را بعنوان دين خود تلقي كند، هشدار و تهديد  كه دشنام و ناسزاگويي و آسيب

  1. ي فوق به او خواهد رسيد مذكور در آيه
بيشترين كساني كه داخل در اين وعيد «: ابن كثير رحمه اهللا در رابطه با اين آيه گفته است

كه از ، باشند سپس رافضه مي، صد متعال و رسول خداكافران به خداون، شوند و تهديد مي
كنند كه خداوند متعال آنها را از آن بري  ارزش صحابه كاسته و آنها را به عيبي متهم مي

مبني بر اينكه از ، دانسته است وآنها را بر ضد آنچه كه خداوند متعال دربارة آنها خبر داده
اما آن جاهالن ، دح و ستايش قرار داده استمهاجرين و انصار راضي شده و آنها را مورد م

و دربارة آنها ، كاهند هاي آنها مي گويند و از ارزش پيشه و احمق به آنها ناسزا مي ستم
بايد بگوييم كه آنها در حقيقت ، اند گويند كه اصالً نبوده و هرگز هم انجام نداده چيزهايي مي

كنند و  دگان را مذمت و نكوهش ميش تعريف، هايشان واژگون شده كساني هستند كه قلب
  2.نمايند شدگان را تعريف و ستايش مي مذمت
�m�LK�J��I�H�G�F�E�DC�B�A: اين فرموده خداوند متعال -ج

�_�^�]�\[�Z�Y�X�W�V�UT�S�R�Q�P�O�N�M
�n�m�l�k�j�i�h�g�f�� �e�d�c�b�a`

�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�rq�p�ol   

  ).29/ فتح (
و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و محمد فرستاده خدا است 

آنان همواره . بيني ايشان را در حال ركوع و سجود مي. نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

                                           
  ).٢/٨٢٣(عقيده اهل سنت درباره صحابه  -١
  .به نقل از ابن کثري، اهل سنتعقيده  -٢
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نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان . طلبند جويند و رضاي او را مي فضل خداي را مي
است و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است اين، توصيف آنان در تورات . نمايان است

خود را بيرون زده و آنها را نيرو داده ) هاي خوشه(هاي  كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه
اي كه برزگران را به شگفت  هاي خويش راست ايستاده باشد، بگونه و سخت نموده و بر ساقه

زنند، و  ايستند، همواره جوانه مي زنميآني از حركت با. اند مؤمنان نيز همين گونه. (آورد مي
اين . آورند شوند و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي يابند و بارور مي ها پرورش مي جوانه

تا كافران را به سبب آنان خشمگين ) كند پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي
يسته بكنند آمرزش و پاداش خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شا. كند

  .دهد بزرگي را وعده مي
اين است كه شخصي به آنها  وجه داللت اين آيه بر تحريم دشنام دادن بر صحابه گرامي 

ور باشد، در  دهد مگر اينكه در دلش آتش كينه و حسادت نسبت به آنها شعله فحش نمي
ها فقط كفار مورد بغض و دشمني ي آن حاليكه خداوند متعال در اين آيه بيان كرده كه بوسيله

گيرند، بنابراين اين آيه بر حرام بودن دشنام دادن به آنها و تعرض و پرداختن به  قرار مي
  .كند جويي كردن، داللت مي اتفاقاتي كه ميان آنها روي داده، به منظور عيب

سي قسم به ك! به اصحابم دشنام ندهيد«: فرمود صپيامبر: گويد مي �ابوسعيد خدري -د
) پاي(ي كوه اُحد طال صدقه دهد، به  اندازه كه جانم در دست اوست، اگر يكي از شما به

  »1.رسد رسد و حتي به نيم آنها هم نمي يك مد بخشش آنها نمي
است، و صريح به حرام  �اين حديث شامل نهي و هشدار دربارة دشنام دادن به صحابه

  .احاديث در اين باره فراوان هستندو . نمايد بودن ناسزاگويي به آنها تأكيد مي

  �نهي سلف از ناسزاگويي به صحابه* 
و   يادگار مانده ي آن، از اصحاب رسول خدا و تابعين به نصوصي كه از سلف امت و ائمه

  . دشنام دادن به صحابه و دفاع از آنها هستند، فراوان هستند 2مقتضاي تحريم
 صا ديدي كه از اصحاب رسول خدااگر مردي ر: گفته است �احمد بن حنبل -الف

  .»1! كرد، او را در مورد مسلمان بودن متّهم و مشكوك بدان به بدي ياد مي

                                           
  ).١٦٩٨-٤/١٦٩٧(مسلم  -١
  ).٢/٨٣٨(عقيده اهل سنت درباره صحابه  -٢
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اگر مردي را ديدي كه داشت از يكي از «: گفته است -رحمه اهللا  -ابوزراعه رازي ) ب
در نزد ما  صكرد، بدان كه او زنديق است، زيرا، پيامبر بدگويي مي صاصحاب رسول خدا

اين قرآن   اند كه بوده صست و قرآن هم حق است و اين تنها اصحاب رسول خداحق ا
خواهند شاهدهاي ما را جرح و  اند، ولي ناسزاگويان مي را به ما رسانده صهاي پيامبر وسنّت

لكه دار كنند تا قرآن و سنّت را باطل نمايند، حال آنكه ناسزاگويان صحابه بيش از هر كس 
  2! ن زنادقه هستندلكه دار و متّهمند چو

با دوازده  �را بر تحريم ناسزاگويي به صحابه �و مرحوم امام شوكاني اجماع اهل بيت -ج
ابوعبداهللا محمد بن عبدالواحد مقدس با سند خود كه به محمد بن .3روايت ذكر كرده است

به من خبر رسيده كه ! اي جابر: شود، روايت كرده كه او به جابر جعفي گفت علي ختم مي
ي ابوبكر و عمر بد و ناسزا  جماعتي در عراق ادعاي محبت ما را دارند و در عين حال درباره

برو به آنها بگو كه من نزد ! . دهم برند كه من به آنها چنين دستور مي گويند و گمان مي مي
دارم، قسم به كسي كه جانم در دست اوست، اگر قدرتي داشتم  خدا خود را از آنها مبرا مي

اگر من براي ابوبكر و عمر . كردم تن خون آنها خود را به خداوند متعال نزديك ميبا ريخ
طلب آمرزش نكنم و نسبت به آنها عطوفت و مهرورزي نداشته باشم، شفاعت محمدص 

ابوبكر و (براستي كه دشمنان خداوند متعال از فضيلت آن دو . هرگز مرا در نخواهد يافت
به آنها خبر بده كه من از آنها و از كساني كه از ابوبكر و پس . خبر و غافل هستند بي) عمر
  .4جويند، بري هستم  تبري مي �عمر

بنظر : شود روايت كرد كه گفت همچنين با سندي كه به عبداهللا بن حسن بن علي ختم مي 
  5.شود دهد، هرگز توفيق يافتن توبه براي او آسان نمي من مردي كه به ابوبكر و عمر دشنام مي

  شو فرزندانش به صحابه �ي علي شق و عالقهع -5
اين سيما . سيماي حقيقت درخشان و روشن همواره ماندگار است و غير آن نابودشدني است

به تنهايي   اين عبارات و نصوص! البالغه متبلور است در مهمترين كتاب اماميه، يعني نهج
و ادعاي ارتداد و از  ،صي رسول خدا  كافي هستند كاخ ساخته شده بر لعن و فحش صحابه

                                                                                                         
  .١٦٠ص ، ابن جوزی، مناقب امام امحد -١
  .٦٧الکفاية فی علم الرواية ص  -٢
  .٦٤٥٠ص ، ارشاد الغبی الی مذهب اهل بيت فی صحب النبی -٣
  )٩/٣٤٩(البداية و النهاية  -٤
  ).٢/٨٥١(سنت درباره صحابه عقيده اهل  -٥
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اين اميرالمؤمنين علي است كه ! . ، را منهدم سازندصبرگشتگي آنها بعد از پيامبر دين 
شخصاً سيماي صحابه را براي ما همانگونه كه آنها را ديده و مالحظه كرده است، ترسيم 

ژوليده يافتم كه شبيه و نظيرشان را نديدم،  را آنگونه صاصحاب پيامبر: گويد كند و مي مي
بر  كردند، دمي كردند و شب را در سجده و بر پا ايستاده سپري مي آلود صبح مي مو و خاك

ماليدند و از بيم رستاخيز و معاد گويي بر روي اخگري  پيشاني و گاهي چهره را به خاك مي
هاي طوالني ميان دو چشمانشان همچون سفيدي زانوي بز شده بود  ايستادند، بر اثر سجده مي

شد و  هايشان سرازير مي آمد سيل اشك از چشم ن ياد خداوند متعال بر زبان ميو چو
از ترس عذاب و اميد به پاداش اخروي همچون درختي ! كرد پهلوهايشان را هم خيس مي
  .1خميده در مقابل تندباد بودند 

اي كه محبوبش را از دست  او از فراق و جدايي آنها حسرت زده و همچون حال دلباخته
كجايند آن جماعتي كه وقتي به اسالم دعوت شدند آن را : گفت ه در رثاي مرگ آنها ميداد

پذيرفتند، و قرآن را خواندند و بدان حكم كردند، شمشيرها را از غالف بيرون آوردند، 
پي به قلمرو اسالم درآوردند،  در هاي زمين را با حمالت و صف آرايي پي نواحي و كناره

ها با  ها با روزه گرفتن زياد خالي شدند، لب زياد بيمار شدند، شكم ي ها بر اثر گريه چشم
داري، زرد شدند، بر  زنده بخاطر شب) صورت(هاي  ي دعا خشكيدند، رنگ زمزمه

پس ما حق داريم كه . ي من هستند هاي آنها غبار خاشعان بود؛ آنان برادارن رفته صورت
  2.هايمان را بگزيمي ديدارشان باشيم، و از حسرت فراقشان دست تشنه

در نگرش و ديدگاه او نسبت به  �پس اي دوستداران و شيفتگان اميرالمؤمنين علي
  ! دقت و تأملي كنيد صاصحاب رسول خدا

هم همواره از اصحاب رسول خدا  - رحمه اهللا -علي بن حسين زين العابدين و اما 
چون سرور  كرد، كرد و در نمازش براي آنها دعاي مغفرت و رحمت مي ياد مي

را در راه نشر دعوت توحيد و تبليغ رسالت و پيام الهي به خلقش ياري كردند،  صمخلوقات
! خواهم كه مغفرت و خوشنودي خود را شامل حال آنها سازي خدايا از تو مي: گفت او مي

صحبتي نكو بودند و در راستاي  گويم؛ آنان كه هم خدايا، بخصوص اصحاب محمد را مي

                                           
  .٣٢٥مثّ أبصرت احلقيقة ص ، ١٨٩-١٨٢البالغة ص  ج -١
  .به نقل از مثّ أبصرت احلقيقة، ١٣صحيفة کاملة از زين العابدين ص  -٢
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اش بر آمدند، از او  ترين بالها را تحمل كردند و با سربلندي از عهده سخت صياري پيامبر
حمايت كردند و شتابان به استقبالش رفتند، قبل از همه به دعوتش لبيك گفتند، هرجا كه 
حجت پيام خود را به گوش آنها رسانيد، به او پاسخ مثبت دادند، بخاطر آشكار كردن پيام او 

ود جدا شدند، در راستاي تثبيت نبوت او، با پدران و پسران خود از همسران و فرزندان خ
جنگيدند و كساني كه وقتي به ريسمان او چنگ زدند، خويشاوندانشان آنها را ترك كردند و 

خدايا آنچه آنان ترك . كه در جوارش آرميدند نزديكان با آنها قطع رابطه كردند هنگامي
رضايت و خشنودي خودت را به آنها ببخش و بخاطر  كردند براي تو و در راه تو بوده است،

را براي تو انباشته كردند و آنها در اين رابطه براي تو و بسوي تو بودند، چون » حق«آنكه 
سرزمينشان را بخاطر تو ترك كردند و از زندگي مرفّه به زندگي تنگ و پرمشقت پاي 

به كمتر بسنده كردند، از آنها قدرداني نهادند، در راه اعتزاز دين تو از زياد دست برداشتند و 
پروردگارا از برادرانمان : گويند همان كساني كه مي -انديش آنها  خدايا به تابعين نيك ! كن

بهترين پاداشت را ارزاني ده و كساني كه بسوي آنان  -كه در ايمان از ما پيشي گرفتند 
بصيرت خود شك و ترديدي آنها  ي رفتند، در زمينه گرائيدند و اگر همچون آنان به پيش مي

رو آثار  كه دنباله) بهترين كار اين است(كردند در اينكه  ورديد و شكي پيدا نمي را در نمي
شدند، به دين  ي آنها اقتدا كنند، هم دوش و موازي با آنها مي آنان باشند و به هدايت مناره

كردند و  آنها اتفاق حاصل مي پويدند، بر سر كردند، با هدايت آنها راه مي آنها دينداري مي
  .دادند اند، آنها را مورد اتهام قرار نمي در آنچه كه به سوي آنها انتقال داده

نسبت به صحابه، نه آنچه كه دسيسه گران رافضي و مدعيان  �اين است ديدگاه اهل بيت
 دروغين تشيع اهل بيت كه واقعاً دشمنان قرآن كريم، سنّت نبوي شريف و ائمه اهل بيت

  ! !كنند هستند، ادعا مي

  ديدگاه شيعه نسبت به سنّت نبوي: هفتم
سنّت نبوي در اصطالح دانشمندان اصول به معني گفتار و كردار و تأييداتي است كه از پيامبر 

دانشمندان اهل سنّت جهت مصون داشتن سنّت صحيح از جعل و . 1اند نقل شده صاكرم
هاي فراواني را در اين  مت گماشته و تالشتزوير تزويركنندگان به تدوين و ثبت آن ه

ترين  اند و در اين رابطه نهايت كوشش خود را به كار بستند، و صحيح خصوص مبذول داشته
توانيم قاطعانه  را براي انتقاد و تصحيح و تصفيه كردن پيمودند، تا جايي كه مي اسلوب علمي

                                           
  .٤٧ص ، السنة و مکانتها فی التشريع االسالمی -١
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اند كه قواعد دقيق نقد  كساني بوده هاي روي زمين اولين علماي ما در ميان تمام ملت: بگوييم
ي افتخار و  اند و تالش آنان در اين خصوص مايه را براي اخبار و روايات وضع نموده علمي 

هاي بعدي بوده و اين بخشش خداوند است كه به هر كس خود بخواهد  مباهات نسل
  .بخشد، و خداوند بسي گشايشگر و داناست مي

اند تا اينكه سنّت  و بررسي اقدامات آتيه را اتخاذ كرده دانشمندان اهل سنّت در راه نقد
هاي انجام شده براي آن نجات داده و آن را از گل و الي چسبيده بدان  چيني نبوي را از توطئه

  1.اند پاك گردانيده

  اسناد حديث -1
يكديگر را (پس از وفات آن حضرت به همديگر مشكوك نبودند  صاصحاب رسول خدا

روايت  صو تابعين بر پذيرفتن هر حديثي كه اصحاب پيامبر خدا) ددانستن صادق مي
ها بوجود آمدند و يهودي پست و فاسد عبداهللا بن  كردند، تا اينكه فتنه كردند توقف نمي مي

گري افراطي معتقد به خدا بودن  سبأ، دعوت جنايتكارانه خويش را، كه مبتني بر تفّكر شيعه
يافت، در اين  ها با مرور زمان افزايش مي گري و فتنهها  بود شروع نمود و دسيسه �علي

كردند، و تنها  هنگام دانشمندان اصحاب و تابعين در مورد روايت احاديث بررسي مي
پذيرفتند كه راه و روايت آنها نزد ايشان شناخته شده بود و اعتبار و عدالت  احاديثي را مي

  .روايان مورد اطمينان ايشان باشد
قبالً از سند : گفت ي صحيح خود از ابن سيرين روايت كرده كه مي قدمهامام مسلم در م
رجال و راويانتان را : ها به وقوع پيوست گفتند كه فتنه كردند، ولي هنگامي حديث سؤال نمي

شد و اگر از اهل بدعت  برايمان نام ببريد، پس اگر از اهل سنّت بودند روايتشان پذيرفته مي
اصحاب كم سن دوران  كاري از اين محكم. شد ل واقع نميبودند، روايتشان مقبو مي

ي صحيح  امام مسلم در مقدمه. كه وفات آنها تا زمان فتنه به تأخير افتاد آغاز شد صپيامبر
آمد، سپس روايت حديث را  سعباس كند كه بشير عدوي نزد ابن خود از مجاهد روايت مي

پذيرفت و  حديثش را نمي سعباس ناب. چنين فرموده صپيامبر خدا: گفت آغاز كرد و مي
به چه علتي به حديث من گوش فرا ! عباس اي ابن: كرد، سپس گفت بدان توجه نمي

كني؟  كنم، و تو بدان توجه نمي را براي تو نقل مي صي پيامبر خدا دهي؟ من فرموده نمي

                                           
  .٩٠ص ، مهان -١
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فرموده،  صپيامبر خدا: گفت شنيديم كه شخصي مي ما قبالً اگر مي: عباس گفت ابن
كه مردم  داديم، ولي هنگامي اهمان را متوجه او ميكرديم و با جان و دل بدان گوش فرا مينگ

پذيرفتيم مگر آنچه را كه نزد ما شناخته  دچار نوسانات و فراز و نشيب شدند، از آنان نمي
  .شده ومسّلم بود

. نمودند ها رايج شد، تابيعن اسناد حديث را درخواست مي سپس وقتي كه دروغ پردازي
شديم تا اين كه  رسيد، راضي نمي اگر حديثي از صحابه به گوش ما مي: گويد ابوالعاليه مي

اسناد : گويد و ابن مبارك مي. شنيديم خود شخصاً نزد آنان رفته و از زبان ايشان آن را مي
ابن مبارك . گفت خواست مي حديث جزء دين است و اگر اسناد نبود هر كس هر چه مي

  1.هست، منظورش اسناد است ا و آنان قوائميميان م: گويد مي

  ي مراجعه به اصحاب يافتن احاديث بوسيله اعتبار -2
اين بود كه عمر تعدادي از نخبگان و فقهاء  صاز جمله عنايات خداوند متعال به سنّت پيامبر

. اصحاب را طوالني كرد تا همانند مرجعي باشند و به هدايت و رهنمود ايشان تمسك جويند
ي كه دروغگويي رايج شد، مردم ناچار شدند به آنان مراجعه نموده و در مورد آنچه كه زمان

شنيدند از آنان طلب  ي احاديث و رواياتي كه مي پرسيدند و درباره نزد آنها بود از ايشان مي
كردند و براي اين هدف تابعين و حتّي برخي از اصحاب رنج سفرهاي زيادي را از  فتوا مي

ديگر متحمل شدند، تا اينكه احاديث ثابت را از راويان قابل اعتماد بشنوند و شهري به شهر 
در اين راستا جابر بن عبداهللا به شام و ابو أيوب انصاري به مصر سفر كردند تا به احاديثي 

  .دست يابند

  نقد راويان و بيان احوال ايشان از حيث راستي و دروغ -3
سازي حديث صحيح از  طريق آن به تشخيص و جدا اين باب بزرگي است كه دانشمندان از

اي را  اند و در اين راه آزمايش نيك و شايسته دروغ و روايت قوي از ضعيف دست يافته
اند، حال راويان را بررسي كرده و زندگي و تاريخ و سرگذشت و شرح حال  متحمل شده

كنندگان در آنها  متاند، و به خاطر خدا سرزنش مال پنهان و آشكارشان را مطالعه نموده
  2.تأثيري نداشته است

                                           
  ).١/١٠(مقدمه صحيح مسلم  -١
  .٩٣ص ، شريع االسالمیالسنة و مکانتها فی الت -٢
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اند، در مورد  اند و طبق آنها عمل كرده در اين خصوص قواعد و رهنمودهايي را قرار داده
اينكه حديث چه كسي پذيرفتني و روايت چه كسي غير قابل قبول است و نيز احاديث چه 

ين اصناف ترك شود و كداميك نوشته نخواهد شد، و از جمله مهمتر كساني نوشته مي
  : ها عبارتند از شده

  صپردازان بر پيامبر خدا دروغ -الف
دروغ ببافد پذيرفته  صنظر دارند بر اينكه حديث كسي كه بر پيامبر دانشمندان اتفاق

از بزرگترين گناهان  صنخواهد شد، همانطور كه متفقند بر اينكه دروغ بستن بر رسول خدا
ر آن شخص اختالف دارند، كه گروهي بدان معتقدند و آيد و در مورد كف كبيره به شمار مي

پرداز اختالف  ي دروغ اند و نيز در مورد توبه اي ديگر به وجوب قتل وي نظر داده دسته
  شود يا خير؟ اند كه از او پذيرفته مي داشته

  گويان در سخنان عادي خودشان دروغ -ب
ده باشد، با اينكه بر پيامبر همچنين اتفاق نظر دارند بر اينكه از هر كس دروغ صادر ش

  .دروغ نبسته باشند، اگر براي يك مرتبه هم باشد روايتش مردود است صخدا

  گذاران و هواپرستان بدعت -ج
گذار كه بسبب بدعتش كافر شود، مقبول نيست  همچنين اجماع دارند كه حديث بدعت

ردد روايتش مردود و اگر دروغ را حالل و مباح بداند، با اينكه به سبب بدعتش كافر نگ
شود و يا خير؟ و يا  است، اما اگر معتقد به مباح بودن دروغ نباشد، آيا حديثش پذيرفته مي

در اين خصوص : گويد شوند؟ ابن كثير مي دعوتگر و غير دعوتگر در اين مورد جدا مي
اختالف قديم و جديد هست، اما آنچه كه رأي اكثريت آنهاست اين است كه بايد دعوتگر 

گذار را  اينجانب است اين كه آنان روايت بدعت آنچه مورد توجه . 1ز غير دعوتگر جدا شودا
ي  كننده در صورتي كه با بدعتش موافق باشد و يا اگر روايت از طرف گروهي كه مباح

شمارند، از اينرو  دروغ و جعل حديث بر طبق هوا و آرزوهايشان معروفند باشد، مردود مي
، )دانند چون براي پيشبرد اهداف مذهبي خود دروغ را مباح مي(اند پذيرفتهروايات رافضه را ن

                                           
  ٩١ص الّسنة و مکانتها فی الّتشريع االسالمی -١
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عمران بن : گذاراني را كه خود يا گروهش دورغ را مباح نكرده باشند مانند و روايت بدعت
  1.اند حطان پذيرفته

  فهمند ملحدان و فاسقان و ناداناني كه روايت خويش را نمي -د
فل و تمام كساني كه صفات ضبط، عدالت و فهم در روايت زنديقان، فاسقان، افراد غا

محدثين براي شناسايي انواع احاديث صحيح، . آنان محقق نشده باشد غير قابل قبول است
اند و قواعدي را نيز براي شناخت حديث موضوع  حسن، ضعيف قواعد و اصولي وضع كرده

ي آنها شناخته  اند تا به واسطه شتههايي براي آن بيان دا اند و عالمات و نشانه و جعلي قرار داده
شود، مانند، سستي و ركيك بودن لفظ، فاسد بودن معني، مخالفت آن با صريح قرآن و يا 

  2.و عالماتي ديگر صي تاريخ در دوران پيامبر مخالفت آن با حقايق شناخته شده
گذاري  نهاي سنّت كه دومين مصدر تشريع و قانو و پايه  هاي موفقي ستون با چنين تالش

مسلمانان به حديث پيامبرشان . شريعت است تثبيت شده و امور آن استحكام يافته است
اي از آن دور است و ميان حديث صحيح، حسن و  اند كه هر چيز وارد شده اطمينان پيدا كرده

هاي مفسدين،  كاري خداوند شريعت خود را از بيهوده .ضعيف جدايي حاصل شده است
ي اين  مسلمانان ثمره. گرايان مصون داشته است ي ملحدان و ملّي و دسيسهگران  نيرنگ توطئه

اند كه از بارزترين آنها تدوين  مند شده اند و از آن بهره جنبش قدرتمند و مبارك را چيده
  3.الحديث است و جرح و تعديل و علوم) الحديث مصطلح(سنّت و علم 

  شصحابهموضع شيعه نسبت به سّنت به سبب تكفير 
اي از اصحاب از جانب شيعه داشته است و  تقاد به امامت تأثير زيادي در تكفير بخش عمدهاع

اند  بر اثر اين تكفير زشت و كريه، شيعيان تمام احاديثي را كه از طريق اصحاب وارد شده
اند و تنها روايات وارده از طريق امام اهل بيت و يا كساني كه آنان را به تشيع  نفي كرده

اند و  سلمان فارسي، عمار، ياسر، ابوذر و مقداد بن اسود را پذيرفته: اند، مانند دهمنسوب نمو
ابوهريره، سمره بن جندب، عروه بن زبير، عمرو بن عاص، : سرسختانه عليه راوياني همچون

                                           
  .٩٣ص ، مهان منبع -١
  ٩٨و  ٩٧تا  ٩٤ص، السنة و مکانتها فی التشريع االسالمی -٢
  .١٠٣ص ، مهان -٣
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پردازي متهم  اند و آنان را به جعل كردن و تقلبي و دروغ و غيره هجوم برده شمغيره بن شعبه
  1.اند نموده

را قبول ندارند، امام  صبه علت اين كه شيعيان روايات اصحاب رسول نور و هدايت
  .2است  عبدالقاهر بغدادي شيعه را از منكرين سنّت برشمرده

 صپردازند و به علت اينكه اهل سنّت از سنّت پيامبر پس شيعه به مبارزه با سنّت مي
ن در برخي از مصادر اهل سنّت نقل اي  ، كه3اند نمايند بدين نام اختصاص يافته پيروي مي

هر چيزي بر قرآن وسنّت : اند كنند كه گويا گفته شده، ولي اهل تشيع از امامانشان روايت مي
و روايات 4شود و هر حديثي كه با قرآن موافقت نداشته باشد مزخرف است عرضه مي

  .5اين مفهوم دارند ديگري هم به 
كنند، بلكه  را انكار نمي صسنّت رسول خدا آيد كه شيعه از اين روايات چنين بر مي

كسي كه اكثر . دهند بدان اعتماد دارند و آن را همراه قرآن به عنوان معيار و داور قرار مي
رسد كه اكثر روايات و سخنان ايشان به  اين نتيجه مي روايات اهل تشيع را بررسي كند، به

از حيث فهم و اجرا و در اسناد و آورند كه از سنّت شناخته شده مسلمانان  سمتي روي مي
  :شود و اين هم از بيانات زير روشن مي. شود گيرد و دور مي متون فاصله مي

  سخن امام همانند سخن خدا و پيامبر است* 
است، پس سنّت  صي خدا و پيامبر ي فرموده وقتي كه سخن امام شيعه نزد ايشان به منزله

كسي . 6و تأييدي است كه از امام معصوم صادر شود هر گفتار و كردار: به اعتقاد ايشان يعني
كه از طبيعت مذهب آنان آگاهي نداشته باشد، نميداند اين سخن تا چه حدي از سنّت 

است، ولي آنها سخن دوازده امام  صدور است، چون معصوم تنها پيامبر خدا صپيامبر
آنها و كالم كسي  دهند و بين سخن قرار مي صي پيامبر خود را همطراز و همسان فرموده

شود،  كند به او وحي مي گويد و هر چه نطق مي كه از روي هواي نفس و آرزو سخن نمي

                                           
  .٤٨، ٦٥، ٦٨ص ، اضوأ علی خطوط حمب الدين -١
  .٣٤٦و ٣٢٧و ٣٢٢ص ، الفرق بني الفرق -٢
  ).٢/١٧٥(منهاج السنة  -٣
  ).١/٣٧٣(اصول شيعة االمامية، )١/١١(صحيح الکافی  -٤
  ).١/٣٧٣(اصول شيعة االمامية  -٥
  .١٢٢ص ، حممد تقی احلکيم، االصول العاقة فی الفقة املقارن -٦
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روايت  صآنها امام را بعنوان كساني كه حديث را از رسول خدا . 1تفاوتي قائل نيستند
گيرند، كه سخن ايشان از آن جهت حجت است كه از حيث روايت  ميكنند در نظر نمي

دانند كه از جانب خدا بر  تمادند، بلكه از اين جهت سخن آنان را حجت ميحديث مورد اع
احكام و دستورات واقعي و پاسخ به ) به ادعاي شيعه(اند، تا  منصوب شده صزبان پيامبرش

حوادث پيش آمده تبليغ كنند، پس آنان جز احكام واقعي نزد خداوند متعال همانطور كه 
  2.كنند هست ابالغ نمي
ن دوازده امام تفاوتي ميان سن كودكي و سن بلوغ و تكامل عقلي وجود در سخن اي

كاري،  نه بصورت عمدي، نه سهوي و نه از سر فراموش -از ديد شيعه  -ندارد، چون ايشان 
و بدين  - ي عصمت بيان داشتيم  همانطور كه در مسأله -كنند  شان اشتباه نمي در طول زندگي
اعتقاد به عصمت امام احاديثي را كه : ر شيعه گفته استيكي از بزرگان معاص خاطر است كه

 -صحيح قرار داده است  صشود بدون به شرط گرفتن اتصال سند به پيامبر از آنان صادر مي
پس سنّت به نظر آنان تنها سنّت  - 3گيرند بر خالف اهل سنّت كه اتصال سند را به شرط مي

باشند، و  مي صهمانند سخنان خدا و پيامبرخداپيامبر نيست، بلكه سنّت ائمه و سخنان ايشان 
اند و  اند كه شيعيان سخنان ائمه را به سنّت پاك ملحق نموده بدين خاطر اعتراف كرده

و تقرير به اعم از قول و فعل ه، صادرامام   و شيعيان اماميه هر چيزي را كه از دوازده: اند گفته
  4.اند ضميمه كرده صسنّت گرانقدر پيامبر

يع چنين سخني را از دو رهگذر خطرناك و دو قاعدة اساسي نزد آنان در اين اهل تش
يكي از سران بزرگ معاصر ايشان آن دو قاعده را به هنگام بيان  دارند، كه  خصوص بيان مي

است بيان  صاالتباع بودن بر بندگان شبيه سخن پيامبر اينكه سخن امام از حجت و واجب
ا به احكام واقعي نزد خداوند متعال همانطور كه هست حكم داشته است و اينكه أئمه تنه

يا از طريق الهام : يابد اينها از دو راه براي ايشان تحقق مي  كه  كنند و نيز بيان داشته مي
كرد و يا از طريق دريافت نمودن از  از طريق وحي دريافت مي صهمانگونه كه پيامبر
  5.معصوم قبل از خود

                                           
  ).١/٣٧٣(اصول الشيعة االمامية  -١
  ).١/٣٧٤(اصول شيعه ، )٣/٥٠(اصول الفقة املقارن  -٢
  .هللا فياضعبدا، ١٤٠ص ، تاريخ االماميه -٣
  .٩٠ص ، حممد تقی احلکيم، سنة اهل بيت -٤
  ).١/٣٧٣(اصول الشيعة االمامية  -٥
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صاحب . داران دانش و وحي خداوند هستند كنند كه امامان خزانه همچنين شيعيان ادعا مي
فصل درمورد اينكه ائمه ولي أمر و : كتاب اصول كافي فصلي را در اين مورد تحت عنوان

اين فصل حاوي شش روايت در اين مفهوم . 1است  دار علم خداوند هستند نوشته خزانه
أئمه وارثان دانش پيامبر و تمام انبياء و : باشد و فصل ديگري را در آن درج نموده بعنوان مي

را تحت  در اين مورد هفت روايت نقل كرده و فصل سومي. 2باشند اوصياء قبل از خود مي
وجود داشته آگاهي  �كه نزد فرشتگان، انبياء و رسوالن علومي  اينكه أئمه به تمامي: عنوان
3.در اين رابطه چهار روايت موجود است. دارند

 

اين مقدار از از منابع  اند و ما به هاي زيادي را در اين مورد كرده رافضي بحث شيعيان
كنيم و براي بيان فاسد و باطل بودن تنها عرضه و  كنند بسنده مي موهوم كه شيعيان ادعا مي

در نتيجه چنين تصور و نگرشي از امامان، شيعيان نسبت به صحت . تصور آنها كافي است
اند، برخالف آن اندازه كه دانشمندان حديث  اهتمام بوده ودن راويان بيسند روايت و معتمد ب

هاي  در حاليكه اهل تشيع صحيح بخاري و مسلم و كتاب. اند از اهل سنّت بدان توجه نموده
اند، به روايات كليني كه برخي از آنها را در مورد  مورد اعتماد و موثق حديث را رها كرده

كتاب الكافي او از . اند رديم اعتماد كرده و آن را حجت شمردهبسياري از عقائدشان عرضه ك
  4.آيد ترين كتاب حديث آنها به شمار مي ترين كتابهاي روايت شيعه و موثق قديمي

: گويد كشد، سپس مي يكي از شيعيان مقام و منزلت اين كتاب را نزد شيعه به تصوير مي
مقبول بودن آن، اعتماد به روايات آن و اماميه و جمهور شيعيان در مورد برتري اين كتاب 

اكتفاء به احكام و دستورات آن متفق هستند و نيز بر اقرار به رفعت مرتبه و علو منزلت آن و 
اين كتاب محور مدار روايات راويان مورد اعتماد و شناخته شده به ضبط و   همچنين بر اينكه

زد آنان از تمام اصول احاديث ارزشمندتر اين كتاب ن. باشد اجماع دارند اتقان تا به امروز مي
به  -گويد  آنگونه كه ابوزهره مي -اينكه قسمت اعظم روايات الكافي   با علم به. و برتر است

را  صشوند و صحيح نيست كه بگوييم اين كتاب سند متصل به پيامبر أئمه منتهي مي

                                           
  ).١٩٣-١/١٩٢(اصول الکافی  -١
  ).٢٢٦-١/٢٢٣(اصول الکافی  -٢
  ).١/٣٨٥(اصول الشيعه  -٣
  .٢٧٥-٢٧٤ص ، اثر االمامة فی الفقة اجلعفری و اصوله از سالوس -٤
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تند، مگر بر اين اساس هس صآورشده، و ادعا شود كه سخنان موجود در آن اقوال پيامبريا
  ...باشد و دين خداوند متعال مي صكه اقوال امامانشان همان اقوال پيامبر

شوند و اندكي از آنها به  بيشتر روايات موجود در الكافي نزد امام صادق متوقف مي
رسد و به ندرت  مي �يابد، و كمتر روايتي به اميرالمؤمنين علي پدرش امام باقر ارتقاء مي

  1.توقف نكند صپيامبر اتروايتي 
دارند، كه آن را ابوجعفر محمد ) من اليحضره الفقيه(همانگونه كه كتاب ديگري به نام 

او نيز از بزرگترين . اند تدوين نموده است بن علي بن بابويه كه وي را شيخ صدوق لقب داده
هاي  كتاب  از جمله. وفات يافته است( ه 381(دانشمندان شيعه در خراسان بوده و در سال 

كه ) استبصار فيما اختلف من االخبار(و ) تهذيب الكالم(مورد اعتماد نزد شيعيان دو كتاب 
ها هزار حديث و روايت هستند كه  ها سرشار از ده اين كتاب. اثر محمد بن طوسي هستند

 2باشند،  اثبات صحت آنها ممكن نيست، بلكه بيشتر آنان روايات جعلي وساختگي مي
تر بودن علي به امامت و جانشيني به آنها  قبالً به احاديثي كه در دفاع از شايسته همانطور كه
تشيع و يا . اند و به هنگام ارائه نمودن آراء و نظريات اهل تشيع، اشاره نموديم تكيه كرده

ها بعضي از روايات جعلي موجود است، اعتراف  اينكه در اين كتاب حداقل برخي از آنان به 
اند و  نگونه كه خودشان برخي از راويانشان را مجروح كرده و به آنان لطمه زدهكنند هما مي

ي اميرالمؤمنين علي بن  اگر واقعيت امر چنين است آيا ممكن است كه شيعه به توصيه
به دينتان ملتزم و پايبند باشيد و به رهنمود پيامبرتان : عمل كنند كه فرموده است �طالب ابي
آنچه را كه بر شما مشكل آمد بر قرآن عرضه نماييد اگر . و پيروي كنيديابيد و از سنّت ا ره

و نيز  3.موافق آن بود بدان تمسك جوييد و اگر با قرآن مخالفت داشت آنرا مردود شماريد
به راه و روش پيامبرتان اقتدا كنيد، چرا كه بهترين راه و روشهاست و به سنّت : اينكه فرموده است

  .4هاست سنّت وي برترين راه و روشاو تمسك جوييد، چون 
در رابطه با فهم احكام  �آيا ممكن است كه شيعيان به روش اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب

و دستورات از قرآن كريم و معاني آيات ملتزم شوند، تا اينكه به ظاهر قرآن كريم التزام داشته 
اينكه ناسخ و منسوخ را . ل نمايندباشند و مجمالت آن را بر مفسر و مطلق آن را بر مقيد حم

                                           
  .٤٢٩ص ، ابوزهره، االمام الصادق -١
  .٤٩ص ، اخلطوط العريضة -٢
  ).٧/٢٤٦(البداية و النهاية  -٣
  ).٧/٣١٩(البداية و النهاية  -٤
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ي نصوص ديگر درك نموده و  مراعات نموده و به لغت عرب نگاه كنند و نصوص را به واسطه
 �از اميرالمؤمنين علي. از مشكل آن سؤال كنند، به تناسب آيات و تخصيص عام آگاهي يابند

ق راهنمايي وي كه در اين طب صياد بگيرند كه چگونه مقام نبوت را ارج نهند و با سنّت پيامبر
كتاب بيان داشتم رفتار نمايند، سپس روايات موجود در كتابهايشان را بر دو معيار دادگر و عادل، 
كتاب خدا و سنّت پيامبرش عرضه دارند و آنچه را كه موافق كتاب خدا و سنّت رسولش باشد 

ا از آن بر حذر نمايند، به بپذيرند و آنچه را كه مخالف آنها باشند رها سازند و پيروانشان ر
  .خصوص آن رواياتي كه نه تنها اسالم، بلكه خود أئمه نيز از آن ضررمند خواهندشد

  : دين خدا كامل شده است، زيرا خداوند متعال فرموده
mu�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kl )3/مائده .(  

استوار داشتن با عزّت بخشيدن به شما و (دين شما را برايتان كامل كردم و ) احكام(امروز 
نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به عنوان آئين خداپسند براي شما ) گامهايتان
  برگزيدم

تمام آنچه را كه بر وي نازل شده تبليغ نموده است و فرمان پروردگارش  صپيامبر خدا
  : فرمايد را به جاي آورده است كه مي

m��yx�w�v�u�t�s�rq�p�o�n�m�l�k�jl� )67/ ده مائ(  
هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است ! ) خدا، محمد مصطفي(اي فرستاده 

و آنان را بدان دعوت (برسان ) به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي، به مردم(
  . اي نرسانده) به مردم(و اگر چنين نكني، رسالت خدا را ) كن

ليغ نمود و برجهانيان اقامه حجت كرد، و اين را ميان آشكارا رسالتش را تب صقطعاً پيامبر
مسلمانان اعالن نمود و هيچ چيزي از شريعت را از هيچ كس پنهان نداشت و مخفي ننمود، 

�: فرمايد خداوند متعال مي �

�m�K�J��I�Hl )براي مردمان آشكار سازيد و توضيح ): (187/آل عمران
  )دهيد و آن را كتمان و پنهان نسازيد

�m�p�¡��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q
�±�°¯�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢

�´�³�²l ) 160-159/ بقره(.  
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ايم،  دارند آنچه را كه از دالئل روشن و هدايت فرو فرستاده گمان كساني كه پنهان مي بي
ايم، خدا و  بيان و روشن نموده) تورات و انجيل(بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب 

، ايشان را نفرين )چه از ميان فرشتگان و چه از ميان مؤمنان انس و جان(كنندگان  نفرين
) حال خود و جبران مافات(و به اصالح ) از كتمان حق(گر كساني كه توبه كنند ا .كنند مي

دانستند و پنهان  آنچه را كه از اوصاف پيغمبر و اسالم و ديگر حقائق مي(بپردازند و 
  . پذير و مهربانم پذيرم و من بسي توبه چه توبه چنين كساني را مي. آشكار سازند) كردند مي

�m�Ý: و فرموده است ÜÛ�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò

�á�à�ß�Þl ) 64/ نحل.(  
ايم مگر بدان خاطر كه چيزي را براي مردمان بيان و  را بر تو نازل نكرده) قرآن(ما كتاب 

هم بدان خاطر كه اين (دارند و در آن اختالف ) جزو امور ديني است و(روشن نمائي كه 
  .هدايت و رحمت براي مؤمنان گردد) كتاب

، نه 1يابد پذيرد و تغيير نمي دين تمام و كامل گشته است و فزوني و كاستي نمي بنابر اين
در حالي دنياي فاني را وداع گفت كه  صپيامبر. 2اي از جانب امام موهوم و غائب و افسانه

ي آن را طبق دستور پروردگارش تبيين و روشن ساخت، رسول  مهتمام دين را تبليغ كرد و ه
: »هالک ال يزيغ عنها بعدی اال، ترکتکم علی مثل البيضاء ليلها کنهارها«: خدا فرموده است

من شما را بر راه روشن باقي گذاشتم كه شب آن همانند روزش روشن است و پس از من (
  3)باه گشتهي ت شود مگر گمراه شده كسي از آن منحرف نمي

هايش در  اي با بال در حالي ما را ترك كرد كه هيچ پرنده �محمد: گفته است �ابوذر
  4.كرد مگر اينكه دانشي در مورد آن را براي ما بيان داشته بود آسمان پرواز نمي

  
  
  
  

                                           
  )١/٢٦(احمللی  -١
  ).١/٣٩٨(اصول الشيعة االماميه  -٢
  .صحيح دانسته است) رح(اکثر مفهوم اين فرموده را آلبانی  -٣
  ).٥/١٥٣(مسند امحد  -٤
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  تقيه از ديدگاه شيعه: هشتم

  تعريف تقيه نزد شيعه -1
نمودن اعتقاد بدان و پوشاندن   حق، مخفييعني پنهان داشتن  تقيه : گويد شيخ مفيد مي

. 1مخالفت با مخالفين و حمايت نكردن آنان به چيزي كه زياني ديني و يا دنيايي به دنبال دارد
اين  مقصود از تقيه : گويد يكي از علماي بزرگ آنان در قرن دوازده مي -يوسف بحراني 

خميني . 2ارند موافقت شوداست كه از سر ترس با مخالفين در آنچه كه بدان اعتقاد د
تقيه بدين معني است كه انسان سخني خالف واقع بگويد، يا كاري انجام دهد كه : گويد مي

، اين سه 3با معيارهاي شريعت در تناقض باشد تا خون، مال و حيثيت خويش را حفظ كند
در دورة  ترين دانشمندان شيعيان رافضي كه هر كدام تعريفي است براي تقيه از جانب برجسته

ها پيرامون چهار حكم اساسي و بنيادين شيعه در جريان  اين تعريف. اند زماني مختلفي آمده
  : هستند كه عبارتند از

  .يعني اينكه انسان براي ديگران خالف آنچه را كه در نهان دارد آشكار سازد تقيه  -*
مسلمانان تحت اين   شود و پوشيده نيست كه تمامي تقيه براي مخالفين به كارگرفته مي -*

  .گيرند عموم جاي مي
  .تقيه در چيزهايي خواهد بود كه مخالفين در امور دين بدان معتقد هستند -*
گيرد كه ترس از دين، نفس و مال در جريان باشد، و اين  تقيه تنها موقعي صورت مي -*

  4.باشند چهار حكم محور اعتقاد به تقيه نزد اهل تشيع مي

  شيعيان رافضي  جايگاه تقيه نزد -2
كند، و شماري از روايات كه در مهمترين  واال و مكاني بلند را اشغال مي تقيه نزد آنان مقامي

از امام جعفر صادق روايت  هكليني و غير .بر اين مطلب داللت دارندقرار دارند هايشان  كتاب
  5.يمان ندارداست و كسي كه تقيه ندارد ا تقيه آئين من و نياكان من: گفتمياند كه  كرده

                                           
  .١١٥ص ، تصحيح االعتقاد -١
  ).١/٢٠٢(الکشکول  -٢
  .١٤٧ص ، کشف االسراء  -٣
  ).٢/٦٣٨(بذل اهود  -٤
  .٢٥٥احملاسن ص ، )٠٢/٢١٩اصول الکافی  -٥
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دهم دين در تقيه نهفته است و كسي كه تقيه  نُه : اند كه گفت از اباعبداهللا روايت كرده
  1.نداشته باشد دين ندارد و تقيه در همه چيز است جز شراب و مسح بر خفين

به خدا سوگند : كند كه گفت حبيب بن بشير از ابا عبداهللا نقل مي: در المحاسن آمده است
تر از تقيه بر روي زمين براي من وجود ندارد، اي حبيب  داشتني تر و دوست بهيچ چيز محبو

بخشد، اي حبيب كسي كه تقيه نداشته باشد خدا وي  كسي كه تقيه كند خدا وي را رفعت مي
  2.آورد را فرود مي

كسي كه تقيه پيشه نكند و ما را از : در امالي طوسي از جعفر صادق روايت شده كه گفت
  3.ومايه مصون ندارد از ما نيستزيردستان فر

: به من گفت: نقل شده كه گفت از علي بن محمد از مسائل داود صرمي : در االصول االصليه
  4.ام ي تقيه همانند تارك الصاله است راست گفته اي داود اگر به تو بگويم كه ترك كننده

آگاهترين : د؟ گفتكاملترين مردم چه كساني هستن: اند كه از باقر سؤال شد روايت كرده
دوباره از وي نقل شده . 5كند آنان به تقيه و كسي كه بيش از همه حقوق برادرانش را ادا مي

  . 6باشد بارزترين منش پيشوايان بزرگ از شيعيان ما به كار گرفتن تقيه مي: كه گفت
به . ي رفيع آن در دينشان داللت دارند اين آيات بر ارزش تقيه نزد آنان و منزلت و مرتبه

نظر شيعيان رافضي تقيه اصلي از اصول دين است، كسي كه تقيه پيشه نكند مؤمن نيست و 
ي نماز است، بلكه تقيه از ديد آنها از ساير اركان اسالم  ي تقيه همانند ترك كننده رها كننده

دهد و تمام اركان و فرائض اسالم را يك  باشد، چون نُه دهم دينشان را تشكيل مي برتر مي
  7.كنند ديگر دين را مجسم مي دهم

بيان داشته است و  2سازي ، اذاعه و فاش1، كتمان8رواياتي در باب تقيه) الكافي(صاحب 
در موارد باال صد و نُه روايت را نقل نموده، كه آنها را تحت عنوان ) بحاراالنوار(مجلسي در 

  3.نوشته است) باب التقية و املداراة(

                                           
  ).٢/٢٣٦(بذل اهود ، )٢/٢١٧(، مهان -١
  .٢٥٧ص ، نوشته برقی، احملاسن -٢
  .٢٨٧ص ، امالی طوسی -٣
  .٣٢٠ص ، عبداهللا بشر، االصول االصليه -٤
  .٣٢٤ص ، مهان -٥
  .٣٢٣ص ، مهان -٦
  ).٢/٦٣٧(بذل اهود  -٧
  ).٢/٢١٧(اصول الکافی  -٨
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  افراط در تقيه سبب غلو و -3
دانند و خودشان و  را باطل مي) �ابوبكر و عمر و عثمان(گانه  شيعه امامت خلفاء سه -الف

با ايشان  �آورند، با وجود اينكه علي اند كافر به حساب مي كساني را كه با آنها بيعت كرده
كلثوم  رفت، دخترش ام خواند، به همراه آنان به جهاد مي بيعت نمود و پشت سر ايشان نماز مي

كه  درآورد، از جهاد به همراه ابوبكر شادمان و مسرور بود، هنگامي �به ازدواج عمررا 
خالفت را به دست گرفت راه و روش آنان را ادامه داد و هيچ چيزي را از افعال ابوبكر و 

اين موارد اساس . هاي شيعه خود بدان اعتراف دارند عمر تغيير نداد، همانطور كه كتاب
اند كه با به ميان كشيدن اعتقاد به تقيه از  گرداند، لذا تالش كرده طل ميمذهب اهل تشيع را با

اصل تقيه را براي تفسير . 4چالش اين تناقضات كه آنان را احاطه كرده است بيرون آيند
 �در برابر ابوبكر �اند كه سكوت علي اند، بنابر اين گفته حوادث تاريخيشان به كار گرفته

به خاطر تقيه  �گيري حسن بن علي از خالفت به نفع معاويه رهاز سر تقيه بوده است، كنا
بدين ترتيب ممكن است هر . اند بوده و أئمه به قصد تقيه خود را مخفي و پنهان نموده

  5.رخدادي را كه با ديدگاه آنان مخالفت داشته باشد با تقيه شرح و تفسير شود
شتباه و فراموشكاري نخواهند شد، شيعيان معتقدند كه أئمه معصومند و دچار سهو و ا -ب

ي آنان است، تا جايي كه خود روايات  اين ادعا بر خالف احوال شناخته شده  در حالي كه
باشد، حتي خبري از  اهل تشيع كه به أئمه منسوبند با همديگر مخالفت داشته و در تناقض مي

كه شيخ طوسي  آن روايات نيست مگر در مقابل آن خبري متناقض موجود است، همانگون
گرداند، پس براي  اين اصل عصمت را از ريشه باطل مي6اين واقعيت اعتراف نموده است  به

ي تقيه را  برطرف كردن اين تناقض و اختالف و پنهان نمودن دروغ بستنشان بر ائمه مسأله
به : از منصور بن حازم نقل كرده است كه گفت) الكافي(صاحب . اند مطرح كرده

دهي، سپس  پرسم به من پاسخي مي اي از شما مي چرا من در مورد مسأله: گفتم �اباعبداهللا

                                                                                                         
  ).٢/٢١٢(، مهان -١
  ).٢/٣٦٩(، مهان -٢
  ).٤٤٣-٧٥/٣٩٣(حباراالنوار  -٣
  ).٢/٩٨٤(اصول الشيعه االماميه  -٤
  .٢١٧ص ، دراسة عن الفرق فی تاريخ املسلمني -٥
  ).٢/٩٨٥(اصول الشيعة االماميه  -٦



 1253         است هيرافض ي عهيش ي دهيعق نيمهمتر »امامت« 
 

دهي؟ در  پرسد ولي پاسخ ديگري به او مي آيد و همان سؤال را از شما مي كسي ديگر مي
، شارح كافي گفته 1» ما جواب مردم را بر حسب زياده و نقصان خواهيم داد«: جواب گفت

اين هم به . يه و نقصان آن به هنگام عدم وجود تقيهيعني زيادي حكم به هنگام تق: است
دانند اختالف سخنانشان  گردد، بلكه بدين خاطر است كه مي كاري وناداني بر نمي فراموش

باشد و براي ماندگاري آنها مفيدتر خواهد بود، چون اگر  تر مي براي آنان بهتر وشايسته
گشتند، و اين موجب قتل آنان  مي كردند به شيعه معروف همچنان بر يك سخن پافشاري مي

  2.شد و أئمه ديگر مي
پردازان بر ائمه و تالش براي تيره و تار كردن حقيقت مذهب اهل  آسان كاري دروغ -ج

از ائمه نقل ) گذاران تقيه بنيان(اي پيروانشان را دچار توهم كنند، كه آنچه را  گونه بيت، تا به 
كه از آنها مشهور است و شايعه گشته و آنچه را كه  كنند همان مذهب آنان باشد، و آنچه مي

ي مذهب و اعتقاد ايشان  دهند، تجسم يافته گويند و يا در ميان مسلمانان انجام مي خودشان مي
اند، تا با اين  نباشد، بلكه پيروانشان فكر كنند كه تنها به خاطر تقيه چنين كارهايي انجام داده

شان آسان گردد و بر أئمه دروغ و افتراء ببندند و حقايقي حيله ونيرنگ جعل سخنان ائمه براي
بينيم سخنان امام محمد باقر، يا جعفر صادق  مثالً مي. را كه از آنان روايت شده تكذيب نمايند

اند و يا شماري از مسلمانان عادل و راستگو آن را نقل  را كه در ميان اقشار مردم بيان داشته
اند تكذيب  ي از اهل سنّت به هنگام آن سخن حضور داشتهاند به دليل اينكه برخ كرده

اند، در حاليكه آنچه را كه تنها دروغگويان  به منظور تقيه چنين گفته: گويند نمايند و مي مي
قبول دارند، به دليل اينكه آنجا ) ي تقيه بدون تغيير به بهانه(كنند  امثال جابر جعفي روايت مي

براي شما كافي است كه بدانيد . سخنش از وي تقيه كندشخصي وجود نداشته كه امام در 
هاي  همانطور كه كتاب - كند  روايت مي �امام زيد بن علي كه از اهل بيت است از علي

  كه علي هنگام وضو گرفتن پاهايش را شسته - كنند  خود آن را نقل مي امامي شيعيان دوازده 
پذيرد، در  ب است اين حديث را نميملّق) شيخ الطائفه(است، ولي كسي كه نزد شيعه به 

اين حديث را مردود ) االستبصار(او در . يابد حاليكه دليلي جز تقيه براي رد آن نمي
كند  از زيد بن علي روايت كرده و او از پدر بزرگش علي بن ابي طالب نقل مي. شمارد مي

روع به آمد، وقتي كه ش صمن نشستم كه وضو بگيرم، در آن موقع رسول خدا: كه گفت

                                           
  ).١/٦٥(اصول الکافی  -١
  ).١/٦٥(مازندرانی  -شرح جامع  -٢
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اي علي «: فرمود صو پاهايم را شستم، رسول خدا -تا اينكه گفت .... وضو گرفتن كردم
  .1»ميان انگشتانت را شستشو بده، كه آتش دوزخ در آن نفوذ نكند

كند كه ميان  بر او تأكيد مي صشست و پيامبر بيني كه علي در وضو پاهايش را مي مي
در اين مورد  �و هدايت علي صت پيامبر خدااهل تشيع با سّن. انگشتانش را شستشو دهد

هايشان به نام  دهند، با وجود اينكه در كتاب ورزند و به چنين رواياتي اهمتي نمي مخالفت مي
روايت امام اهل بيت ذكر شده است، ولي آخوندهايشان شيعيان را به تفكر و بررسي اين 

وجود ) تقيه(ساخته و آماده  پيش نمايند، بلكه نزد آنان تنها اين دليل روايات مكلف نمي
  2.دارد

موافق است و ) اهل سنّت(اين روايتي است كه با عامه : بدين خاطر طوسي گفته است
درمحل ورود تقيه واقع شده است، چون از جمله بديهياتي كه شك و ترديد به آن راه ندارد 

راويان : گويد ي، سپس م)نه شستن پا(ماست اعتقاد به مسح بر پاهاست �و مذهب امامان
 3و زيديه هستند و حديثي كه به آنان اختصاص داشته باشد) سنّي(اين روايت همه از عامه

  .شود بدان عمل نمي
) ازدواج موقت(نزد شيعيان رواياتي در خصوص تحريم نكاح متعه : در رابطه با نكاح
نقل  �از علي هايشان آمده است كه زيد بن علي از نياكان خود و آنان آمده است، در كتاب

در روز فتح خيبر گوشت خر اهلي و ازدواج موقت را  صپيامبر خدا: اند كه گفت كرده
  4.تحريم نمود

و غيره نيز اين روايت را بر تقيه حمل  5شيخ: گويم من مي: آخوند بزرگ حر عاملي گفته
  6.اند، چون مباح كردن نكاح متعه از ضروريات مذهب اماميه است نموده

، 7برد اينكه زن از اموال غير منقول، منازل و زمين چيزي به ارث نمي: يم ارثدر مورد تقس
و وقتي كه نص صريح أئمه نزد آنها وجود دارد كه با اين عقيده مخالف است، كه حديثي 

                                           
  ).٦٦-١/٦٥(االستبصار  -١
  ).٢/٩٨٧(اصول شيعة االماميه  -٢
  ).٦٦-١/٦٥(االستبصار  -٣
  ).١/١٨٤(طوسی  -ذيب االحکام  -٤
  .منظور شيخ طوسی است، های شيعيان اطالق شود هر وقت واژه شيخ در کتاب -٥
  ) ٧/٤٤١(وسائل الشيعة  -٦
  ).١٥-٤/١٥١(طوسی ، االستبصار -٧
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يا مرد از منزل و زمين آدر مورد اينكه : گويد كند و مي است ابو يعقوب از اباعبداهللا روايت مي
برد و آيا در اين رابطه منزلتي براي زن هست كه از وي گرفته  ث ميهمسرش چيزي به ار

زن و شوهر از هر چيزي كه هر كدام از آنها بعد از : نشود؟ از او پرسيدم، درجواب گفت
  1.برند خود باقي گذارند هر دو از يكديگر ارث مي

ر اين مسأله كنيم، چون تمام مخالفان ما د اين روايت را بر تقيه حمل مي: گويد طوسي مي
با ما موافق نيست و هر ) اهل سنّت(كنند و در اين خصوص يكي از عامه  با ما مخالفت مي

  2.اين مورد باشد تقيه در آن جايز خواهد بود چيزي كه شبيه
گيري اهل شيعه از مسلمانان است، بدين سبب  قرار دادن اصل تقيه به خاطر كناره -د

آنچه از من شنيدي و با : گويد ابوعبداهللا مي. اند نگيزه آمدهاين ا روايات آنان در مورد تقيه به
شباهت داشت در آن تقيه هست و آنچه را كه از من شنيدي و ) اهل سنّت(سخن مردم عامه 

از جمله دستاوردهاي اعتقاد به تقيه، . 3نبود تقيه در آن نيست) اهل سنّت(مشابه سخن عامه 
شيع بوده است، تا جايي كه دانشمندانشان در بسياري ضايع و تباه شدن مذهب أئمه نزد اهل ت

و 4دانند كدام سخن را از سر تقيه گفته شده و كدام سخن حقيقت دارد از اقوال ايشان نمي
روي و افراط سوق داده  ي زياده اند كه مذهب آنها را به دايره براي آنان معياري قرار داده

مخالفت نمايد هدايت در آن ) ل سنّتاه(است و آن اين است كه هر چيزي كه با عامه 
  5.است

اندكي از دين شيعيان آگاهي   اعتراف نموده كه او به سبب تقيه تنها به) الحدائق(صاحب 
اندكي از احكام و دستورات دين، به علت آميزش  فقط به: گويد يافته است، آنجا كه مي

االسالم محمد بن  همانطور ثقه. ام يقين آگاهي پيدا كرده اخبار و روايات دين با اخبار تقيه به 
اين حقيقت اعتراف كرده است، تا جايي كه او  يعقوب كليني دركتاب جامع خود الكافي به

داند و ناچار شده به  عمل نمودن به روايات ترجيح يافته را به هنگام تعارض اخبار اشتباه مي
  6.محض رد و تسليم براي أئمه نيك متوسل شود

                                           
  ).٤/١٥٤(، االستبصار -١
  ).٤/١٥٥(طوسی ، االستبصار -٢
  ).٢/٢٥٢(حباراالنوار  -٣
  ).٢/٩٨٩(اصول الشيعة االماميه  -٤
  ).٢٩٨٩(مهان  -٥
  ).١/٥(يوسف البحرانی ، احلدائق الناضرة -٦
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ربرد تقيه نزد شيعه ارتباطي به حالت ضرورت ندارد و يوسف پرواضح است كه كا
اينكه أئمه با وجود اينكه هيچ كسي از مخالفين هم نزد ايشان حضور نداشته باشد،  بحراني به 

بيني در مورد يك  هايي دارند، اعتراف نموده، بطوريكه مي در حكم آنها تضاد و مخالفت
ينكه كسي از مخالفين در آن خصوص سخني نگفته دهند با ا هاي گوناگوني مي مسأله جواب

  1.باشد

  مفهوم تقيه از ديدگاه اهل سّنت -4
  :مفهوم تقيه در اسالم غالباً با بحث از كفار همراه است؛ خداوند متعال فرموده است

 �m�ÄÃ�Â�Á�À��¿l ) 28/ آل عمران (  
  ).صون داريدايشان م) اذيت و آزار(خويشتن را از ) ناچار شويد و(مگر آن كه ( 

اي كه خداوند متعال در اين آيه ذكر كرده است، صرفاً  تقيه: ابن جرير طبري گفته است
از همين روي، بعضي از سلف صالح ما بر اين باور بودند كه  2.تقيه با كفار است نه با غير آنان

جبل و  معاذبن. ندارد چون خداوند متعال اسالم را عزتمند ساخته، ديگر تقيه معنا و مفهومي
قبالً تقيه در ابتداي اسالم بود، اما امروز كه خداوند متعال مسلمانان را آنقدر : اند مجاهد گفته

  3.ترسند نمي) كفّار(عزتمند و قوي ساخته كه از آنها
كنند، تا جايي كه  اما بايد بگوييم كه شيعه با مسلمانان بخصوص اهل سنّت تقيه مي

معتقدند كه سه قرن برتر اول اسالم دوران تقيه و همانگونه كه شيخ مفيد گفته است 
هايي كه آنها را به ائمه نسبت  سازي بوده است، از سوي ديگر نصوص و عبارت كتمان

ها حتي از يهوديان مسيحيان هم كافرتر  زيرا به نظر آنها سني. دهند، حاكي از اين مطلبند مي
تر از كسي  تر و سخت سنگين) حكمش( كند، هستند، زيرا كسي كه امامت اماميه را انكار مي

  4.كند است كه نبوت را انكار مي

                                           
  ).١/٥(يوسف البحرانی ، احلدائق الناضره -١
  ).٦/٣١٦(تفسري طربی  -٢
  ).١/٣٣١(القدير  فتح، )٤/٧٥(تفسري طربی  -٣
  ).٢/٩٧٨(مهان منبع  -٤
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در حالت اضطرار و ناچار كردن تقيه بعنوان يك رخصت ديني محسوب است، لذا 
خداوند متعال آن را از اصل نهي از مواالت و طرفداري از كفّار استثناء كرده است، انجا كه 

  :فرمايد  مي
�m�º�¹�¸�¶�µ́ �³�²�±�°�¯�®�¬�¾�½�¼�»

�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ�Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À��¿l )28/آل عمران.(  
مؤمنان نبايد مؤمنان را رها كنند و كافران را به جاي ايشان به دوستي گيرند و هر كه 

خدا نيست ) رحمت(وي را در چيزي از ) اي رابطه او با خدا گسسته است و بهره(چنين كند 
به خاطر (ايشان مصون داريد و ) ت و آزاراذي(خويشتن را از ) ناچار شويد و(مگر آن كه  -

دارد و بازگشت  خود برحذر مي) نافرماني(و خداوند شما را از  -) حفظ جان خود تقيه كنيد
  .به سوي او است) همگان(

كنيد كه در اين آيه، خداوند متعال از دوستي با كافران منع و نهي كرده و  مالحظه مي
¶�¸�m��½�¼�»�º�¹: ه آنان نموده استترين تهديد را متوج رساترين و بالغ

¾�l�»هر كسي مرتكب اين نهي خداوند متعال شود، از خداوند متعال بري شده است .«� �

    m��ÄÃ�Â�Á�À��¿l: سپس فرموده است
توانيد ظاهراً  ها از شرارت آنها بترسيد، در آن صورت مي اگر در بعضي از شهرها و زمان

  1.دنه باطناً، در مقابل آنها تقيه كني
ابن منذر . اند كه تقيه در حالت ضرورت، يك رخصت است اهل علم بر اين اجماع بسته

اند كه اگر كسي به زور وادار به كفر شود و بيم كشته  علما بر اين اجماع بسته: گفته است
ايمان بود، حكم به كافر شدن  شدن داشته باشد و در نتيجه كفر ورزيد اما قلبش مطمئن به

خود را ) و تكليف شرعي(اما اگر كسي در اين حالت، عزيمت . 2شود يچنين شخصي نم
اند كه  علما بر اين اجماع بسته: ابن بطال گفته است. انتخاب كند، اين كار بهتر و افضل است

اگر كسي به زور وادار به كفر شود ولي او كشته شدن را انتخاب نمايد، نزد خداوند متعال از 
ي شيعه با اين فرق دارد، يعني بعنوان رخصت از  اما تقيه. 3است پاداش بزرگ تري برخوردار

                                           
  ).٢/٩٧٨(مهان منبع  -١
  ).١/٣٧١(تفسري ابن کثري  -٢
  ).٣١٤-١٢(فتح الباری  -٣
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تقيه در اسالم كه دين جهاد و . 1آيد يكي از اركان دين بشمار مي كنند، بلكه  آن استفاده نمي
در سلوك و رفتار مسلمانان و يكي از  پيكار و تبليغ است، نمايانگر راهكاري عمومي

غالباً يك حالت فردي موقت است كه در حالت نيست، بلكه  خصوصيات جامعه اسالمي
با از بين رفتن حالت اجبار و . آيد و مربوط به عدم توانايي بر هجرت است اضطرار پديد مي

  .رود اضطرار، آن هم از بين مي
، و يك حالت مستمر و دروني ساختار مذهب اما در مذهب شيعه، بعنوان يك ماهيت

  2.حسوب استاجتماعي م پذير و سلوك دائمي دوام
اند  اند، تصريح كرده اهل علم از البالي شناختي كه از مذهب واقعي شيعه بدست آورده

آميز با تقيه   ي نفاق ميان تقيه - رحمه اهللا  - ابن تيميه . كه تقيه نزد آنها تنها دروغ و نفاق است
و با زبانم اين نيست كه دروغ بگويم ) تقيه... («: فرمايد تفاوت قايل شده و مي در اسالمي

چيزي را بگويم كه در قلبم نيست، چون اين نفاق است، پس آنچه را كه در توان دارم انجام 
بر  - در صورت عدم توانايي  -انسان مؤمن اگر ميان كفّار و فاجران قرار بگيرد، .... دهم،  مي

زبانش  با -اما در صورت توانايي  -او واجب نيست كه بصورت فيزيكي با آنها مقابله كند، 
تواند با آنها جهاد و مقابله نمايد، اگر نتوانست، پس با قلبش و در عين حال، خالف باطن  مي

كند و  يا دينش را ظاهر مي كند، خالصه  گويي نمي آورد و دروغ و قلب خود را به زبان نمي
اينكه شود، بلكه نهايت حد  سازد، با اين حال با همه دين آنها موافق نمي يا آن را كتمان مي

گفت و  ي دين آنها موافق نبود، دروغ هم نمي كند، كه با همه مانند مؤمن آل فرعون عمل مي
ولي شخصي بيايد دين باطلي را اظهار نمايد، اين چيز ديگري است . آورد چيزي بر زبان نمي

كه خداوند متعال آن را جز براي مؤمني كه مورد اكراه و اجبار قرار گرفته مباح نكرده، 
ي كفر را در چنين حالتي بر زبان آورد و خداوند متعال او را  تواند كلمه يكه او ميبطور

اما منافق و دروغگو در هيچ حالي معذور نيستند، گذشته از اين، . معذور قرار داده است
سازد،  اي جز زندگي كردن در ميان كافران ندارد و ايمانش را كتمان مي مؤمني كه چاره

ها نيست ولي به مقتضاي ايمانش، با صداقت و امانت و خيرخواهي با اگرچه موافق دين آن
در ميان اهالي مصر  صهمانگونه كه حضرت يوسف صديق. نمايد ايشان تعامل و رفتار مي

                                           
  ).١٢/٣١٧(منبع سابق  -١
  ).٢/٩٨١(مهان منبع  -٢
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كه كافر بودند، تعامل كرد، بر خالف رافضيها كه از هيچ شرارتي كه قادر به انجام آن باشد 
  ».1ورزد نسبت به مخالفين دريغ نمي

: گويد ي شيعه را خالصه كرده و مي ي اهل سنّت با تقيه هاي تقيه خ سليمان عوده فرقشي
اما در . باشد ي اصلي مخالف مي يك استثنا موقت است كه با قاعده در نظر اهل سنّت، تقيه 

در نظر اهل . كند نظر شيعه، يك واجب فرض شده است تا زماني كه قائم آل بيت ظهور مي
يك  ر رفته، چون سبب و مقتضي آن از بين رفته است، اما در نظر شيعه تقيه سنّت زمان تقيه س

كه هيچ وقت هم  -و اجتماعي پايدار و مستمر است كه تا ظهور مهدي   ي عمومي وظيفه
غالباً اهل سنّت در برابر كافران و گاهي در مقابل . بايد بدان عمل نمايد -كند  ظهور نمي

ي شيعه با مسلمانان  برد تقيه قيه ميكنند، ولي اصل و اساس كارپيشه ت انسانهاي فاسق و ستم
تقيه در نظر اهل سنّت حالتي موقت است كه مسلمان . شود مخالف، يعني اهل سنّت انجام مي

شود، اما در نظر شيعه، بعنوان يك ويژگي و عملكرد  ميلي بدان متوسل مي با اكراه و بي
ها و  در راستاي مدح و تعريف آن، عبارت پسنديده و ستايش شده در آمده است، كه

  2.نصوص فراواني از ائمه آنها نقل شده است

  مهدي موعود ميان شيعه و سني: نُهم

  اعتقاد به مهدي موعود در نزد شيعه -1
هايشان را پر كرده، اعتقاد به مهدي موعود  ترين عقايد شيعه كه تقريباً همه كتاب يكي از بارز

مهدي موعود، محمد بن حسن عسكري است كه او را امام دوازدهم منظور اماميه از . است
 255(به گمان آنها در سال . 3نمايند را بر او اطالق مي» قائم«و » حجت«اصطالح . دانند مي

اين راز معماي كسي است كه ديده (در سرداب   )ـه265(متولد شده و در سال ) هجري
 -آخرالزمان بيرون آيد تا از دشمنانشان آنها منتظرند كه وي در . مخفي شده است) است

به (و شيعه  4! انتقام بگيرد و موفقيت و پيروزي را براي آنها به ارمغان بياورد -براي آنها 
وي را زيارت  5)معماي كسي كه آن را ديده(همچنان در سرداب ! ) اصطالح خودشان

                                           
  ).٢/٩٩٥(اصول شيعة االمامية -١
  .١٤٩ص ، سلمان بن فهد عودة، العزلة و اخلصلة -٢
  ).١/٢٣٧(بذل اهود ) ٢/٤٣٧(اربلی ، کشف الغمه،  ٢٦٣ص ، االرشاد مفيد -٣
  ).٣/١٧٣(ص ، معج البلدان، )١/٢٣٧(بذل اهود -٤
  ).١/٢٣٧(بذل اهود ، )٢/٤٤٦(ص ، کشف الغمه،  ٣٤٦مفيد؛ ص  -٥
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كند،  كه رافضه ادعا ميولي اين مهدي . 1كنند كنند و از او در خواست بيرون آمدن مي مي
دهند،  زيرا حسن عسكري كه مهدي را به او نسبت مي: معدوم است و وجود خارجي ندارد

اش را  يادگار بگذارد، وفات يافت، بنابر اين ارث و تركه بدون اين كه فرزندي از خود به 
ي واسطورهها  اين در حالي است كه افسانه. تقسيم كردند) جعفر(ميان مادر و برادرش 

كند، همدم و همراه با اين اعتقاد  دروغين بزرگي كه هيچ انسان عاقلي آنها را باور نمي
  ! .پيشرفته است

در رابطه با والدت او مطالب عجيب و . 2آنها معتقدند كه مهدي از نسل حسين است
كند همه شيعيان از نقاط مختلف جهان  زماني كه ظهور مي: گويند كنند و مي نقل مي 3غريبي

. 5دهد آورد و آنها را عذاب مي و صحابه را از قبرهايشان بيرون مي4شوند كنارش جمع ميدر 
. 7سازد كشد، كعبه و مسجد نبوي و همه مساجد را منهدم و ويران مي را مي 6عرب و قريش

. 8كند  براي دين جديد، كتاب جديد، حكومت و قضاوتي جديد مردم را دعوت مي
دو چشمه، يكي از آب و ديگري از شير . 9كند ا را فتح ميه ي تابوت يهود سرزمين بوسيله

داراي قدرت و نيروي چهل نفر ! ) به بركت آمدن او(هر نفر شيعه . جوشند برايش مي
شود و او با حكم و شريعت آل داود  هايشان تيزتر و بازتر مي هايشان و چشم شود، گوش مي

  10.كند حكم مي
  
  
  

                                           
  .٢٥٥حمسن عصفور ص ، مصابيح اخلبات -١
  ).١/٢٣٨(بذل اهود ، ١١٥ص ، الغيبة -٢
  ).١/٢٩٣(بذل اهود  -٣
  ).٥٢/٢٩١(اراالنوار حب -٤
  ).٢/٣٨٦(مهان منبع  -٥
  ).٥٢/٣٥٥(مهان منبع  -٦
  .١٨٤ص ، احسائی، الرجعة -٧
  .١٥٤ص ، الغيبة -٨
  ).١/٢٤٧(، بذل اهود -٩

  ).١/٢٤٩(مهان منبع  -١٠
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  : موعود به داليل زير باطل است ي رافضي در مورد مهدي اعتقاد شيعه

  تولد اين مهدي ثابت نيست -الف
 -امام يازدهم رافضه  -حكمت خداوند داناي توانا چنين اقتضا كرد كه حسن عسكري 

بدون اينكه فرزندي از خود به جاي گذارد، چشم از جهان فرو بندد و اين خود آبروي آبرو 
ونه بايد امام بميرد اما فرزندي نداشته باشد و حيثيت رافضي را لكه دار كرده است آخر چگ

اين است كه در اعتقاد شيعه تأكيد بر اين است كه بعد از  مگر نه! كه جاي امامت او را بگيرد؟
تواند جاي او را بگيرد فرزند اوست و جايز نيست كه امامت بعد  وفات امام تنها كسي كه مي

اينها به دنيا نيامدن مهدي موعود   شته از همهگذ! از حسن و حسين به برادرانشان منتقل گردد
  1.در مراجع شيعه ثابت شده است

  اختفاي مهدي هيچ معنا و توجيهي ندارد -ب 
اين مهدي متولد شده است، در حقيقت مخفي شدن او در زير   اگر فرضاً بپذيريم كه

في شده، در هيچ معنا و توجيهي ندارد، اگر از شيعه بپرسيم كه چرا او مخ) سرداب(زمين 
ولي اين علت  2! ! ترسيده كه او را بكشند چون امنيت جاني نداشته و مي: گويند جواب مي

  :پايه و باطل است  واهي و پوچ است و به چند دليل بي
هايشان آمده كه او از جانب خداوند متعال ياري و پشتيباني  اول اينكه در خود كتاب -*

خواهد گرفت و همانگونه كه جهان آكنده از ستم و خواهد شد و كنترل همه جهان را دست 
 صبي عدالتي شده، آن را سرشار از عدالت خواهد كرد، و تا زمان نزول حضرت عيسي

  .3خواهد زيست
رساند كه تا زماني  اين را مي) يعني مخفي شدن مهدي(از سوي ديگر اين سخن آنها  -*

د، ظهور نخواهد كرد و در آن ظلم و فساد برطرف نشود و مهدي امنيت جاني پيدا نكن
توانند امنيت جاني  ها مي گذشته از اين، آن حكومت. هنگام، هيچ نيازي به ظهور او نيست

  ! شود؟ كند و خارج نمي مهدي را تضمين كنند، پس چرا ظهورنمي
تواند در برابر كشتن از خود حمايت كند، به طريق  ناگفته پيداست كسي كه نمي -*

تواند آن را  زيرا كسي كه چيزي ندارد، چگونه مي. از ديگران حمايت نمايدتواند  االولي نمي
                                           

  ).١/٢٧١(بذل اهود ) ١/٥٠٥(اصول کافی  -١
  .١٠٩ص ، الغيبة -٢
  ).١/٢٧١(، بذل اهود، ١٩٩ص ، الغيبة -٣
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پس، چگونه شما از كسي كه داراي چنين صفتي است كه انتقام شما را از ! به مردم بدهد؟
كنيد كه به خاطر عدم  كند، چگونه ادعا مي گيرد و قاطعانه شما را كمك مي دشمنانتان مي

بر . مخفي كرده، پس اين دليل باطل و پوچ از آب درآمدامنيت جاني خود را در سرداب 
آيد، زيرا علتي جز عدم امنيت  همين اساس، اصالً ادعاي وجود مهدي غلط از آب در مي

اين مطلب  ي آنها طوسي به جاني، موجب اختفاي او نشده است، همانگونه كه شيخ طايفه
  . ند متعال استو اين ناشي از توفيق و فضل عظيم خداو 1.تصريح كرده است

  ي اين مهدي حاصل نشده است هيچ منفعتي بوسيله -ج
كند،  ي شيعه در مورد مهدي موعود داللت مي از جمله چيزهايي كه بر باطل بودن عقيده

كند، تا كنون منفعتي در هيچ يك از امور دنيوي  اين مهديي كه رافضه ادعا مي  اين است كه
  . اند شيعه و نه ديگران از او بدست نياورده و اخروي نه براي مسلمانان و نه براي

سال قبل متولد شده ) 450(كنند  كه ادعا مي امام معصومي«:گويد  ابن تيميه رحمه اهللا مي
گويند سن او پنج ساله و برخي ديگر  كه برخي مي  )-ه 260(و به نظر آنها در سال  2است

ي تا كنون اين امام هيچ كاري انجام گويند از اين هم كمتر بوده وارد، زير زميني شد، ول مي
چه منفعتي ) اگر بفرض موجود باشد، حال كه معدوم است(پس وجود او . نداده است

  ! ! تواند داشته باشد؟ مي
اند  اين امام معصوم ايمان آورده اصال چه لطف و منفعتي ديني و دنيايي به كساني كه به

كنند يا به نظر آنها  كسي كه رافضه ادعا ميو اين :) گويد تا آنجا كه مي! (... داشته است؟
به هر تقديري كه . انديشمندان معدوم و غير موجود است مفقود هم است و يا از ديدگاه 

  3».تواند منفعتي ديني يا دنيايي به كسي برساند باشد، وي نمي
نقض  ي واليت فقيه، اين عقيده را به شيعيان اماميه در دوران معاصر، عمالً با طرح نظريه

اند، زيرا واليت فقيه، يعني تجويز حكمراني و واليت براي مسلماني عادي و غير  كشانده
معصوم، بدون اينكه از جانب خداوند متعال و پيامبرش تعيين شده باشد به شرط عالم بودن و 

  .داشتن عدالت

                                           
  ).١/٢٧١(، بذل اهود -١
  .سال از آن گذشته است ١١٥٠اما هم اکنون بالغ بر ، اين سال مشاری به نسبت دوران ابن تيميه است -٢
  ).٢٦٢-٨/٢٦١(السنة  منهاج -٣



 1263         است هيرافض ي عهيش ي دهيعق نيمهمتر »امامت« 
 

  ي اهل سّنت و جماعت پيرامون مهدي عقيده -2
د و ياري خداوند متعال در آخرالزمان مردي از اهل در احاديث صحيح بيان شده كه با تأيي

مسلط خواهد ) بر اوضاع(ي او دين را پشتيباني كرده و هفت سال  كند و بوسيله بيت قيام مي
شد و جهان را سرشار از عدالت و صلح و آشتي و امنيت خواهد كرد، همانگونه كه پر از 

ز آنچنان نعمتي برخوردار خواهند در دوران وي مسلمانان ا. ستم و ظلم بيدادي شده است
  ! ! شد كه هرگز سابقه نداشته است
شود،  بارد، مال و ثروت زياد مي رويند و باران آسماني مي نباتات و گياهان زميني مي

  :همانگونه كه در احاديث زير آمده است 
  :كند كه رسول خدا فرمود  روايت مي �ابوسعيد خدري - الف

و يعطی المال ، و تخرج االرض نباتها، يسقيه اهللا الغيثيخرج فی آخر امتی المهدی «
  2.يعني حججاً 1»و تعظم االّمة و يعيش سبعاً او ثمانی، و تکثر الماشيه، صحاحاً 

باران ) به بركت او(كند كه خداوند متعال  درآخر و پايان امتم، مهدي ظهور مي(
بزرگ و  يابد، امت اسالمي ي ميرويند، و اموال توسعه و فزون باراند، گياهان از زمين مي مي

  .)كند شود و او هفت يا هشت سال زندگي مي قدرتمند مي
التقوم الّساعه حتی تمتلیء «: فرمود صپيامبر: گويد مي �بازهم ابوسعيد خدري - ب

يملوءها قسطًا و  -او من اهل بيتی  - ثم يخرج رجٌل من عترتی « قال » االرض ظلمًا و عداوناً 
   3»ظلماً و عدواناً کما ملئت ،  عدالً 
: فرمود.) شود عدالتي و تجاوز مي شود تا اينكه زمين سرشار از ظلم و بي قيامت برپا نمي(

كند، كه آن را سرشار از قسط و عدالت  يا از اهل بيتم ظهور مي -پس مردي از عترتم (
  .)عدالتي و تجاوز شده است سرشار از ظلم و بي) كه قبالً(كند همانگونه  مي

و تطلع ، تقيل عند کنزکم ثالثُه کلهم ابن خليفة«: فرمود صپيامبر: گفت �وبانو ث -ج
   »الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونکم قتًال لم يقتله قومٌ 

                                           
سلســله احاديــث صــحيح ، ســندش صــحيح و رجــالش ثقــه هســتند: آلبــانی گفتــه اســت) ٥٥٨-٤/٥٥٧(املســتدرک  -١

  .٧١١مشاره 
  .٣٣حممد امساعيل ص، و فقه الشراطه اساعة، املهدی -٢
  .و آلبانی حکم به تواتر آن منوده است، )١٢٥٩(السلسلة الصحيحه  -٣
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هاي  زاده هستند و پرچم شوند كه همگي خليفه در كنار اين گنج شما سه نفر كشته مي(
كشند، كه هيچ جماعتي اينچنين  ا را ميشوند، آنها طوري شم سياه از طرف مشرق نمايان مي

  .)نكشته ومبارزه نكرده است
چيزي را ذكر كرد كه من آن را حفظ ندارم، سپس  صسپس پيامبر) ابوسعيد گويد(

فانه خليفه اهللا ، و لو حبوا علی الثلج، فبايعوه، فاذا رأيتموه«: در ادامه فرمود صپيامبر
او بيعت كنيد اگر بر روي برف چهار دست و پا  كه او را ديديد، با پس هنگامي(: 1»المهدی

  ! )است» مهدي«ي خداوند  برويد، چون او خليفه
مراد از گنج مذكور در اين روايت گنج كعبه است؛ : گفته است - رحمه اهللا  - ابن كثير 

گيرد تا سه تن از اوالد خلفاء آن را  در كنار آن درگيري و كشت و كشتار صورت مي
پس ظهور اين مهدي از . كند آخرالزمان خواهد شد، آنگاه مهدي ظهور مي برگيرند، تا اينكه

برند  هاي نادان گمان مي سرزمين مشرق خواهد بود، نه از سرداب سامراء همانگونه كه رافضي
اين   كه هم اكنون در آن زيرزمين است و منتظر هستند كه آخر زمان ظهور كند، براستي كه

زيرا اين ! تر است است كه از درماندگي شيطان هم سختگويي و درماندگي  نوعي هذيان
ادعا فاقد دليل و برهان است، نه از كتاب و سنّت بر آن دليلي وجود دارد و نه عقل صحيح، 

  .كنند نه قياس صحيح و نه استحسان بر آن داللت نمي
ا او را شود، آنه با مردي از اهل مشرق پشتيباني و تأييد مي:) تا جايي كه ابن كثير گفت (

هاي آن را محكم  دارند و اركان و پايه دهند و قدرت و حاكميت او را برپا مي ياري مي
زيرا ! ي عظمت و بزرگي و وقار است هاي آنها سياه خواهد بود و مايه سازند و نيز پرچم مي

و «: تا جايي كه گفت... شده گفته مي» عقاب«سياه بود، و به آن  صپرچم رسول خدا
ي ممدوح و موعود به وجودش در آخرالزمان اين است كه اصل و ظهور و مقصود از مهد

ي مشرق زمين خواهد بود، همانگونه كه بعضي از احاديث بر اين داللت  خروج او از ناحيه
  2».اند كرده

                                           
و ، ايــن حــديث بــر شــرط شــيخني صــحيح اســت و گفتــه) ٤/٤٦٤(مســتدرک حــاکم ، )٢/١٣٦٧(ســنن ابــن ماجــه  -١

  .ذهبی با او موافقت منوده است
  )١/٣١(الفنت و املالحم ، النهاية -٢
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کيف انتم «: فرمود شنيدم كه مي صاز پيامبر: گويد نقل است كه مي �و از ابوهريره -د
فرود ) عيسي(چگونه خواهيد بود اگر پسر مريم (: 1»و امامکم منکم ،اذا نـََزل ابن مريم فيکم

  ».آيد در حالي كه امام شما از خودتان باشد
التزال طائفة من امتی «: گفت شنيدم كه مي صاز پيامبر: گويد مي �جابر بن عبداهللا - ه

عليه السالم  -فينزل عيسی بن مريم «: الی ان قال »يقاتلون علی الحق ظاهرين الی يوم القيامة
   2.» اّن بعضکم علی بعض امراُء تکرمة اهللا لهذه االمة: صّل بنا فيقول: فيقول اميرهم -

گروهي از امتم همچنان بخاطر حق تا در قيامت نبرد خواهند كرد و پيروز و سربلند (
) مسلمانان(آيد و امير  فرود مي �پس عيسي بن مريم«: تا جايي كه فرموده» ! خواهند بود

باشد و  نه، زيرا بعضي از شما بر بعضي ديگر امير و امام مي: گويد مي! پيشنماز ما شو: گويد مي
  .)اين نوعي احترام خداوند متعال براي اين امت است

يكي اين كه به هنگام نزول : احاديثي كه در صحيحين وارد شده بر دو مسأله داللت دارند
  . از خود آنان خواهد بود مردمي، از آسمان، متولي فرمانروايي مسلمان، �عيسي

 �دوم اينكه حضور امير آنها براي نماز و امامت وي براي مسلمانان و طلب او از عيسي
يابي او  به هنگام نزولش كه امامت نماز را برعهده بگيرد، بر شايستگي اين امير و هدايت

ثي را كه در صحيحين اين احادي  اند كه در سنن و مسانيد و غيره احاديثي آمده. داللت دارد
محمد بن «دهند و بيانگر اين هستند كه آن مرد شايسته و صالح  هستند، تفسير و توضيح مي

شود، چون برخي از سنّت برخي ديگر را  گفته مي» مهدي«نامگذاري شده و به او » عبداهللا 
  . دهد تفسير كرده و توضيح مي

است كسي كه عيسي بن مريم از م«: فرمود صپيامبر: گويد مي �ابوسعيد خدري -و
  3»خواند پشت سر او نماز مي

اقنی ، اجلی الجبهة، المهدی مّنی«: فرمود صپيامبر: گويد مي �ابوسعيد خدري -ز
  4»و يملک سبع سنين، کما ملئت ظلماَ و جوراَ ،  يمالً االرض قسطا و عدالً ، األنف

                                           
  ).٦/٤٩١(، کتاب احاديث االنبياء،  خباری -١
  .با شرح نووی) ٢/١٩٣(کتاب االميان ،  مسلم -٢
  ).٥/٧١٧(صحيح اجلامع ، آلبانی آن را صحيح دانسته، روايت از ابونعيم در اخبار مهدی -٣
  .٤٢٦٥مشاره ، کتاب املهدی،  سنن ابی داود -٤
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جهان را سرشار از  تر است، اش باريك تر و بيني اش روشن مهدي از من است، پيشاني(
عدالت و داد خواهد كرد، همانگونه ماالمال از ظلم و ستم شده است، و هفت سال عمر 

  .)خواهد كرد
اينك به برخي از . شود ميان مهدي سنّي با مهدي شيعه هيچ رابطه و شباهتي يافت نمي

  :شود  هاي موجود درميان آنها اشاره مي تفاوت
 صاست كه نامش با نام پيامبر) محمد بن عبداهللا(در نظر اهل سنّت مهدي نامش  -*

است، اما مهدي رافضه، نامش  صهماهنگي دارد و اسم پدرش موافق با اسم پدر پيامبر
  .محمد بن عسكري است

در نظر اهل سنّت، مهدي از فرزند حسن است و مهدي شيعه رافضه از فرزند حسين  -*
  .آمده است

اش هم طبيعي  طبيعي متولد شده و مدت زندگاني در نظر اهل سنّت، مهدي به حالت -*
اما ... اين نشده كه وي در اين زمينه با مردم فرق دارد  اي به و عادي است، در احاديث اشاره

در نظر شيعه حمل و والدت او در يك شب صورت گرفته و در حاليكه نُه سال داشته وارد 
  .گذرد سال مي) 1250(بيش از سرداب گرديده و از آن زمان كه او وارد سرداب شده 

كند و همه را با يك چشم  مهدي اهل سنّت جهت ياري اسالم و مسلمانان ظهور مي -*
ي رافضي و انتقام گرفتن  نگرد، اما مهدي شيعه رافضه بطور اختصاصي براي ياري شيعه مي

ا با زور و دارد، بلكه تنه كند و عرب و قريش را دوست نمي براي آنها از دشمنانشان ظهور مي
كند و در ميان اعراب ياور و پيرو نخواهد داشت، همانگونه كه  شمشير با آنها برخورد مي

  .اند هاي آنها بر اين داللت كرده روايت
مهدي سنّي دوستدار صحابه بوده و از آنها خشنود است و به سنّت و روش آنها چنگ  -*

وست دارد، بلكه فقط با تعريف و تمجيد زند و در عين حال، نه تنها امهات المؤمنين را د مي
كند، اما مهدي شيعه، صحابه ستيز بوده، به گمان آنها، آنها را از  زيبا و پسند از آنها ياد مي

  ! ! سوزاند را مي ايشانآورد، سپس  قبرهايشان بيرون مي
 دهد، و با عايشه رضي اهللا همچنين امهات المؤمنين را مورد كينه و دشمني قرار مي -*

است، از در دشمني و  صترين زنان پيامبر يكي از محبوب كه �عنها دختر ابوبكر صديق
  .شود ستيز وارد مي
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ها را  هيچ چون و چرايي همه سنّت كند و بي عمل مي صمهدي سنّي، به سنّت پيامبر -*
اما مهدي شيعه به ديني جديد و كتابي . نمايد ها را سركوب مي كند، و همه بدعت اقامه مي

  ! ! كند جديد دعوت مي
سازد، اما مهدي  نمايد و آنها را آباد و تعمير مي مهدي اهل سنّت، مسجدها را برپا مي -*

را هم  صنمايد، حتي مسجدالحرام و كعبه و مسجد پيامبر شيعه، همة مساجد را تخريب مي
  ! ! ردگذا هاي آنها، يك مسجد هم بر روي كره زمين باقي نمي طبق روايت. كند نابود مي

كند، اما مهدي  مهدي اهل سنّت، با كتاب خداوند متعال و سنّت پيامبرش حكومت مي -*
  .كند شيعه با حكم آل داود حكم مي

كند، اما مهدي شيعة رافضه از سرداب  مهدي اهل سنّت از مشرق زمين ظهور مي -*
  .آيد سامراء بيرون مي) زيرزمين(

و اقوال  صاست، كه احاديث پيامبر مهدي اهل سنّت، يك حقيقت ثابت شده -*
باشد، اما مهدي رافضه خيال و توهم است و هرگز  علماي قديم و جديد، بيانگر آن بوده و مي

  1! ظهور نخواهد كرد

  ي رجعت از ديدگاه شيعه عقيده: دهم
از ما نيست «: هاي آنان آمده است رجعت يكي از اصول مذهب شيعه است، و در روايت

اعتقاد ما «: گفته است» االعتقادات«ويه در بابن با. 2»ت ما معتقد نباشدكسي كه به رجع
  » 3.ي رجعت اين است كه رجعت حق است درباره

اين جهان  اماميه بر اين اتفاق دارند كه بسياري از مردگان به«: و شيخ مفيد گفته
اجماع اماميه رجعت مورد : اند طبرسي، حرّعاملي و ديگر بزرگان شيعه گفته. 4»گردند  برمي
رجعت از بديهيات مذهب آنها است و آنها موظفند كه به رجعت اقرار كنند و بدان . 5»است

ها، در روز جمعه و  كيفيت و چگونگي اعتراف كردن بدان در دعاها، زيارت. معتقد باشند

                                           
  ).٢٥٧-١/٢٥٦(بذل اهود  -١
  ).٢/١١٠٣(اصول شيعة االمامية -٢
  .٩٠ص ، اعتقادات -٣
  .٥١ص ، اوائل املقاالت -٤
  .٣٣اال يقاظ من اعة ص ، )٥/٥٢(جممع البيان  -٥
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معني و . 1باشد همه اوقات، شبيه به اقرار كردن به توحيد و نبوت و امامت و قيامت مي
  2.بازگشتن به دنيا پس از مرگ است: ترجع

اي از آنها  عده. اند اين زندگي شده هاي زيادي از شيعه معتقد به رجوع دوباره ائمه به  فرقه
ي آنها اعتراف  كنند، سپس به رجعت و بازگشت دوباره هم معتقدند كه ابتدا آنها وفات مي

آنها غايب شده و به زودي : اند فتهاي از آنان هم مرگ آنها را انكار كرده، گ عده. نمايد مي
بود، با اين تفاوت كه مرگ  ابن سبأاولين كسي كه قايل به رجعت شد، . بازخواهند گشت

اعتقاد به رجعت . »امام غائب شده و به زودي بازخواهد گشت«: امام را تصديق نكرد و گفت
ر نظر شيعيان اثني نزد سبئيه و كيسانيه و ديگران مخصوص به رجعت امام بوده است، اما د

كند كه در قرن  اين اشاره مي آلوسي به . عشريه هم به امام مربوط است و هم به عموم مردم
  3.سوم مفهوم رجعت اختصاصي امام به آن معناي عام متحول شد

  : گيرد  اما مفهوم كلي و عام رجعت در نظر اماميه سه گروه را در برمي
گردد و  شود و از غيبتش بازمي ز مخفيگاهش خارج ميائمه اماميه، بطوري كه مهدي ا - 1

  .اين دنيا باز ميگردند شوند، و به باقي ائمه هم بعد از مرگشان زنده مي
خالفت را از صاحبان شرعي آن،  -در نظر آنها  -والي و رهبر مسلمانان؛ كساني كه  - 2

وند كه در رأس آنها ش ي اماميه غضب كردند، در نتيجه خلفاي مسلمانان زنده مي يعني ائمه
آنگونه كه  - گردند،  اين دنيا بازمي و از قبرهايشان به... قرار دارند�ابوبكر و عمر و عثمان

گيري شود؛ زيرا خالفت را به ناحق از اهلش غضب  تا از آنها انتقام -كنند  شيعه گمان مي
  .شود و بدينگونه عمليات شكنجه و قتل و اعدام بر آنها جاري مي! ! كردند

عموم مردم، خصوصاً كسي كه داراي ايمان خالص و ناب است شيعه هستند، زيرا  - 3
ايمان خالص به شيعه اختصاص  -كه همفكر هستند  -ها و اقوال بزرگان آنها  طبق روايت

  4! كفرشان محض است -به استثناي مستضفعان  -دارد و بقية مردم 

                                           
  .٦٤ص ، منبع سابق -١
  ).٤/٣٣٤(جممع البحرين ، )٣/٢٨(القاموس  -٢
  ).٣/٢٣٧(ضحی االسالم امحد امني ، )٥/٢٧(روح املعانی  -٣
  ).٢/١١٠٥(اصول شيعة االمامية -٤
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از رجعت بسياري از مردگان به عبارت است : اند به همين خاطر در تعريف رجعت گفته
با قيافه و سيماي اصلي به  - 2پس از مرگ - ، و بازگشتن دوباره آنها 1دنيا قبل از روز قيامت

  3.زندگي
اي هستند كه بدان معتقد  شيعه براي اثبات رجعت كه در ميان مسلمانان آنها يگانه فرقه

اند طبق معمول به  ت نيافتهي خود دس اند و چون به خواسته هستند، به قرآن مراجعه كرده
اند تا  گويانه در اين زمينه پاي نهاده تأويل باطني متوسل شده و بصورت خودسرانه و ياوه

ي آنها، به حجت و مدركي عليه خودشان مبدل شده است و پوچي  جايي كه دليل ارائه شده
سرين آنها، معتقد مثالً شيخ مف. دهد پايگي مذهبشان را نمايش مي و انحراف اعتقاد آنها و بي

�: فرمايد است بزرگترين دليل بر رجعت اين آيه است كه مي �

�m�q�p�o�n�m�l�kl ) 95/ انبياء(  
در (برنگردند مردماني كه آنان را ) براي حساب و كتاب(غيرممكن است كه به سوي ما 

د برن و اين كه همان گونه كه خود گمان مي(نابود كرده باشيم ) جهان بر اثر كفر و ظلم
  ) .مرگ آخرين مرحله زندگي ايشان باشد

اين آيه بزرگترين دليل بر رجعت است، زيرا احدي از مسلمانان : گويد وي همچنين مي
گردند چه آن كس كه هالك شده و چه  كند كه همه مردم در روز قيامت، بازمي انكار نمي

  4.هالك نشده است) هنوز(آن كه 
كند، اصالً عليه خودشان  ادعاي آنها داللت نمي با وجود اينكه نه تنها به هيچ وجه بر

باشد، زيرا معناي آن همانگونه كه  است، عالوه بر اين بيانگر عدم برگشت به دنيا مي
اند، اين  تصريح كرده) از علمايان سرشناس(عباس، ابوجعفر باقر، قتاده و چندين نفر ديگر  ابن

كه بخاطر گناهانشان هالك شدند، كه هايي  حرام و ممنوع است بر اهالي همه آبادي: است
  5.قبل از روز قيامت، به دنيا باز گردند

  :ي خداوند متعال است اين فرموده اين شبيه
 �m�q�p��o�n�m�l�k�j�i����h�g�fl ) 31/ يس.(  

                                           
  .٥١ص ، ملقاالتاوائل ا -١
  ).٢/١١٠٥(اصول شيعة االمامية -٢
  .٩٥ص ، اوائل املقاالت -٣
  .بزرگرتين دليل بر رجعت: اين عنوان قرار داده شده در باالی صفحه) ٢/٧٦( تفسري قمی -٤
  ).٣/٢٠٥(تفسري ابن کثري  -٥
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به گناهانشان (دانند كه در روزگاران پيش از ايشان چه مّلتهاي فراواني را  مگر نمي
  .گردند ايم، كه هرگز به سويشان باز نمي مودهنابودشان ن) ايم و گرفته

  : ي خداوند است اين فرموده و شبيه
m«�ª��©�¨�§�¦�¥l�� )50/ يس.(  

حتّي توانائي وصيت نمودن و ) آسا و غافلگيرانه است كه اين حادثه به قدري سريع و برق(
ن را پيدا سفارش كردن نخواهند داشت و حتّي فرصت مراجعت به سوي خانواده و فرزندانشا

  .نخواهند كرد

باشد و اين يكي از  مي» k«در اين آيه، به منظور تأكيد معناي نفي از » ال«تكرار 
  .باشد آور قرآن است، كه در اوج دقت مي هاي نزول شگفت اسلوب

گردند، در عين اينكه كامالً واضح و روشن است،  راز اين خبر دادن كه به دنيا بازنمي
سازد و آرزوي بزرگ آنها را بر  آزرده مي كه آنها را متأسف و دلرازگشايي از چيزي است 

پس وقتي كه روشن است منظور از اثبات رجعت در آن، . 1دهد كه زندگي دنيا است باد مي
معني آيه چنين (در اين مسأله نيست  2رجعت دوبارة مردم در روز قيامت است و شكي

  3.ممتنع استعدم رجوع آنها بسوي ما، براي ندا، ) شود كه مي
انديشه رجعت و برگشت دوباره به دنيا پس از مرگ، كه در نزد شيعه مرسوم است، با 

پايگي آن  عبارت صريح قرآن كريم مخالف است و آيات فراواني از كتاب خداوند متعال بي
  : كنند، از جمله خداوند متعال فرموده است را ثابت مي

�m�±�°�¯®�¬� �«�ª�©¨� §¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}
²��µ�´�³l ) 100-99/ مؤمنون.(  

، باز گردانيد) به دنيا(مرا ! پروردگارا: گويد رسد، مي زماني كه مرگ يكي از آنان فرا مي
هرگز راه ! (نه. ام جبران نمايم اي بكنم و فرصتهائي را كه از دست داده تا اين كه كار شايسته
در پيش روي ايشان جهان  .راند اين سخني است كه او بر زبان مي). بازگشتي وجود ندارد

  .شوند برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي

                                           
  ).١١/٢٩٣( تفسري قامسی -١
  ).٢/١١١٢(اصول شيعة االمامية -٢
  ).٣/٤٢٦(فتح القدير  -٣
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و پشت سر (: m��µ�´�³�²�±�°l: ي خداوند متعال بنابراين اين فرموده
بطور كلي در عدم رجعت صريح و » .شوند آنان برزخي است تا روزي كه براگيخته مي

  1.روشن است
��m: فرمايد همچنين خداوند متعال مي �ë�ê�é��è�ç�æ�ñ�ð�ï�î�í�ì

�ö�õ�ô�ó�ò�Q�P�O�N�M�L�K�J�IH�G�F�� �E�D�C�B�A
�Rl ) 28-27/انعام.(  

آتش دوزخ ) در كنار(آنان را مشاهده كني بدان گاه كه ايشان را ! ) اي محمد(اگر تو 
بيني و  انگيزي را مي هاي وحشت و هراس جهّنم ايشان را برداشته است، منظره(دارند  نگاه مي

براي نجات از اين ! (اي كاش: گويند آنان مي! ) شنوي يزي را ميانگ سخنهاي شگفت
آيات پروردگارمان را ) در آنجا ديگر(گشتيم و  به دنيا برمي) سرنوشت شوم، بار ديگر

در اين دنيا انجام (بلكه كارهائي كه قبالً . شديم كرديم و از زمره مؤمنان مي تكذيب نمي
به (اگر هم . اند، براي آنان آشكار گشته است كرده مي پنهان) اند و از خود و ديگران داده مي

. اند روند كه از آن نهي شده برگردانده شوند، به سراغ همان چيزي مي) فرض محال به دنيا
  .دروغگويند) در وعده ايمان(ايشان 

رو شدن با خداوند متعال و موقع ديدن  اينها به هنگام مرگ و به هنگام روبه آري، همه
زيرا . شود به آنها جواب داده مي) در همان اوقات(ندكه به دنيا بازگرداند، اما خواه آتش مي

  .گردند در قضا و قدر خداوند متعال قبالً چنين قيد شده كه آنها بازنمي
لذا علما، اعتقاد رجعت و برگشتن به دنيا پس از مرگ را بعنوان شديدترين مراحل 

در مسند امام احمد آمده كه  2.كنند حسوب ميگري م انديشي و افراط در بدعت شيعه زياده
شيعه : گفت �بود، به حسن بن علي �يكي از ياران حضرت علي عاصم بن ضمره كه 

اند و اگر اين را  ها دروغ گفته آن كذّاب: گردد، حسن گفت بازمي �برد كه علي گمان مي
  3.كرديم م نميكردند و ما ميراثش را تقسي ازدواج نمي) بعد از او(دانستيم زنانش  مي

                                           
  .٢٠١ص ، خمتصرالتحفة -١
  ).٢/١١٢(اصول شيعة االمامية -٢
  .سندش صحيح است: امحد شاکر گفته است، )٢/٣١٢(مسند امحد  -٣



 سلي مرتضي ع     1272
  

 

به منظور پاداش دادن به  - پس از مرگ  -اين دنيا  ي رجعت و بازگشت به مقوله
نيكوكاران و مجازات بدكاران، با طبيعت اين دنيا منافات دارد، زيرا اين دنيا، سراي سزا و 

  : فرمايد حساب و كتاب نيست، خداوند متعال هم مي
�m�|�{�z�y�xw�v�u�t�s�rq�p�o�n

£�¢¡���~�}��©�¨�§�¦��¥�¤l ) 185/ آل عمران(  
چشد و بيگمان به شما پاداش و پادافره خودتان به تمام و كمال  هر كسي مزه مرگ را مي

شود و هركه از آتش دوزخ به دور گردد و به بهشت برده شود،  در روز رستاخيز داده مي
ي جز كاالي واقعاً سعادت را فراچنگ آورده و نجات پيدا كرده است و زندگي دنيا چيز

  .فريب نيست
گذاري اصل رجعت نقش اصلي را بازي كرده است اما او فقط  ابن سبأ يهودي در پايه

را نفي كرد آنگونه كه اماميه در مورد  �قائل به رجعت علي بود، همانگونه كه او مرگ علي
كه  ي اماميه، خالف اين قاعده است عقيده به رجعت در نظر شيعه. كنند مهدي خود ادعا مي

قبل از روز قيامت هيچ حشري : يكي از ضروريات و بديهيات معلوم دين است مبني بر اينكه 
در كار نيست و خداوند متعال هرجا كه كافر يا ستمگري را تهديد كرده، وي را صرفاً به روز 
قيامت تهديد كرده است؛ و از سوي ديگر با آيات و احاديث متواتري كه بطور صريح و 

  1.قبل از روز قيامت، هيچ برگشتي به دنيا وجود ندارد، منافات و تضاد دارد: يندگو روشن مي

  ي بداء مقوله: يازدهم
يكي از اصول شيعة اماميه تئوري بداء برخداوند متعال است و در اين مقوله تا جايي اغراق و 

 2! ه استخداوند متعال با هيچ عبادتي همچون بداء پرستش نشد: اند اند كه گفته افراط كرده
  ! ! ! ! ).يعني ادعاي بداء و تغيير تصميم براي خداوند از هر عبادتي بزرگتر است(

و اگر مردم « 3».خداوند متعال با چيزي مانند بداء تعظيم نشده است«: اند نيز گفته
اندازه براي آنها پاداش آفرين است، همواره  بداء تا چه) تئوري(دانستند كه پذيرفتن  مي

                                           
  ).٢/١١٢٤(اصول شيعة االمامية -١
  ).١/١٤٦(اصول کافی  -٢
  ).١/١٤٦(اصول کافی  -٣
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وخداوند متعال هيچ پيامبري نفرستاده مگر اينكه شراب را «، 1»گفتند سخن ميپيرامون آن 
  .»2.اقرار و اعتراف كند» بداء«حرام كند و براي خداوند متعال به 

  هـ 329يا  328ت (گذار اين اعتقاد براي اماميه همان آقاي كليني  رسد بنيان چنين بنظر مي
چون، اين نظر و اعتقاد را در بخش . لقب استم) ثقة االسالم(است كه در نزد آنها به ) 

اصول اعتقادي الكافي قرار داده و آنها را در قسمت كتاب توحيد هم گنجانده و بابي را به 
بدان اختصاص داده و شانزده حديث از احاديث منسوب به ائمه را در آن ) بداء(عنوان باب 

  3.ذكر كرده است
بينيم كه قاموس  به زبان عربي مراجعه كنيم، مي» بداء«اگر براي تعريف و شناختن معناي  

يعني در : بداةيعني آشكار شد و بدا له في االمر و بداء و ): بداءة، بدواً ، بدا! (گويد لغت مي
  4.مورد آن رأي جديدي يافت

  : بنابراين، بداء در لغت داراي دو معنا است
يعني ديوارهاي شهر : )ينةبدا سور املد: (گويي ظهور بعد از خفا و پنهان شدن، مي - 1

  . نمايان شدند
براي من نظرية ديگري : بدا لي بداء، يعني: فراء ميگويد. اي جديد پديد آمدن نظريه - 2

يعني در ارتباط با آن، رأي : بدا له في األمر بداء: جوهري گفته است. نمايان و ظاهر شد
  . اند و هر دو معني در قرآن وارد شده. 5ديگري برايش بوجود آمد

  :ي خداوندمتعال است  به معناي ظهور و آشكار شدن اين فرموده
�m�yx�w�v�u�t�s�r�q�p�ol ) 284/ بقره.(  
اگر آنچه را كه در دل داريد آشكار سازيد يا پنهان داريد، خداوند شما را طبق آن و 

  .كند محاسبه مي
�: فرمايد ي خداوند كه مي و بمعني پديد آمدن رأي و تصميم جديد اين فرموده �

�m�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�xl ) 35/ يوسف.(  

                                           
  ).١/١٤٨(اصول کافی  -١
  .منبع سابق-٢
  ).٢/١١٣٣(اصول شيعة االمامية -٣
  ).٤/٣٠٢(القاموس احمليط  -٤
  ).٦/٦١٤(لسان العرب ، )٦/٢٢٧٨(الصحاح  -٥
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را ديدند، تصميم گرفتند او را تا مدتي ) و عالئم پاكدامني يوسف(ها  بعد از آن كه نشانه
  .زنداني كنند

ي بداء با هر دو معني كه دارد، مقتضي سبقت جهل و ناداني  روشن است كه مفهوم مقوله
حال است خداوند متعال ابتدا در مورد چيزي آگاهي بر علم و آگاهي است و البته كه م

نسبت دادن چنين چيزي به خداوند متعال از . نداشته باشد و بعداً آگاهي حاصل كرده باشد
ها،  ي بداء را يكي از بزرگترين عبادت عشريه مقوله پس چگونه انثي! بزرگترين كفرها است

تواند موجب تعظيم خداوند متعال  نمي ي بداء اندازه هيچ چيز به: گويد قلمداد كرده و مي
  1.اين تهمتي بزرگ است  براستي كه! پاك و منزهي تو خدايا! گردد؟

يهوديان  شود؛ در توارت كه  هاي يهود هم مالحظه مي اين مفهوم زشت و ناپسند در كتاب
نسبت  حاوياند كه در  ها و نصوصي آمده ، عبارتاند به دلخواه خود آن را تحريف كرده

  2.معناي بداء به خداوند متعالن داد
اين مقوله را كه از توارت   آيد كه ابن سبأ يهودي درصدد بر آمده كه و چنين بر مي

ي او اين بود كه به نام تشيع و  خواسته. اشاعه دهد ي اسالمي  خودشان اقتباس كرده در جامعه
ها  ج دهد، چون سبئياين مقوله را روا در جوامع اسالمي �در زير چتر دعوت به واليت علي

چيزهايي ) بعداً به مروز زمان(هستند و بر اين باورند كه خداوند متعال » بداء«همه قايل به 
  3.شود برايش روشن مي

مختاريه به پيروان مختار بن . ي كيسانيه، يا مختاريه انتقال يافت سپس اين مقوله، به فرقه
و اهتمام و پايبندي به آن به » بداء«تئوري اي كه به  شود، همان فرقه ابن عبيد ثقفي گفته مي

  4.عنوان يك عقيده، شهرت يافت
اينكه باالخره زمام امور را در دست خواهند گرفت و  شيوخ شيعه پيروان خود را به 

و براي اين مسأله هفتاد سال را در نظر گرفته . حكومت از آنِ، آنان خواهد شد اميدوار كردند
و چون پس از گذشت . اند در روايتي كه به ابوجعفر نسبت داده بودند، آن هم و تعيين كرده

آن هفتاد سال، آب از آب تكان نخورد، پيروان گاليه و شكوا سرداند، و آقايان و سران 

                                           
  ).٢/١١٣٥(اصول شيعة االمامية -١
  ).٢/١١٣٥(مهان منبع  -٢
  .١٩ص . مسلطی، التنبية و الرد -٣
  ).٢/١١٣٥(اصول شيعة االمامية -٤
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اين وعده را   براي خداوند متعال چنين ظاهر شد كه: بزرگ شيعه براي نجات از بحران گفتند
  1! تغيير دهد

براي خداوند » علم مطلق و بي نهايت«كريم بر اثبات صفت اين در حالي است كه قرآن 
همان . دهند، داللت كرده است ي بدا كه رافضيه به او نسبت مي متعال و بطالن عقيده

اي كه جهل را به خداوند متعال نسبت داده است، و آياتي كه بيانگر اثبات صفت  عقيده
  :دانش خداوند متعال هستند، بسيار فراوانند، از جمله 

�m�Î�Í�Ì� ËÊ�É� �È�Ç�Æ� ÅÄ�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½
�ß�Þ���Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô��Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�B�A

H�G�F�E�D�Cl ) 60-59/ انعام.(  
و . هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه نيست گنجينه

فرو ) از گياهي و درختي(خداوند از آنچه در خشكي و دريا است آگاه است و هيچ برگي 
زمين و ) درون(اي در تاريكيهاي  افتد مگر اين كه از آن خبردار است و هيچ دانه نمي
خدا از آن آگاه و در علم خدا پيدا (چيز تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد، مگر اين كه  هيچ

ميراند و در روز  خدا است كه در شب شما را مي. در لوح محفوظ ضبط و ثبت است) است و
كه زمان عمده جنب و جوش و تالش و (داند كه در روز  ي انگيزاند و او ميشما را برم

  .آوريد كنيد و چه فراچنگ مي چه مي) كوشش است

  ).14/ ملك ( �m��R�Q�P�O�N�M�Ll: و ميفرمايد
داند، و حال اين كه او  نمي) حال و وضع ايشان را(آفريند  مي) مردمان را(مگر كسي كه 

  ! ؟ هي استدقيق و باريك بين بس آگا
اين آيه از چند جهت براي اهل نظر و اهل استدالل قياس : گويد ابن تيميه رحمه اهللا مي

  : كند اشياء داللت مي عقلي بر ضرورت علم و دانش خداوند متعال به
اين كه خداوند خالق و آفريدگار آنها است و خلق و آفرينش همان ابداع و نوآوري : اول

و آگاهي قبالً مقدر شود و   طلبد كه به لحاظ علمي و اين چنين ميبا تقدير و ارزيابي است 
  .بعداً در خارج پديد آيند

اينكه مستلزم اراده، خواست و مشيت خداست و اراده مقتضي تصور مراد، آگاهي و : دوم
  .شعور نسبت به آن است

                                           
  ).٤/٢١٤(حباراالنوار ، )٢/٢١٨(تفسري عياشی .-١
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ام آن هم شود و سبب ت آن علم و آگاهي تام و مطلق از خداوند متعال صادر مي: سوم
خداوند متعال است و علم و آگاهي به اصل مسأله و سبب آن، موجب علم به فرع مسبب 

اش علم به همه چيزهايي است كه از او صادر  است، پس علم خدا نسبت به خود، الزمه
  . شود مي

است، خبير و آگاه به هر مخفي و پنهان  باريك بينخداوند ذاتاً لطيف است، پس : چهارم
، 1اشياء بي نياز است ي صفات از همه است و اين هم مقتضاي علم است و ذاتاً با همهاي  شده

كند، آن  يات قرآن بر تقدير و ارزيابي جهان هستي قبل از آفرينش داللت ميآهمانگونه كه 
¾��m: فرمايد هم بنا بر علم سابق خداوند به جهان هستي قبل از وجود آن است، و مي

�Â�Á��À�¿l)2/فرقان (  
  .گيري و كامالً برآورد كرده است همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاًاندازه

  ) 3-2/أعلي( �m�{�z�y�x�w�v�u�tl: و فرمود
آرايد  مي) كند و آنها را هماهنگ مي(آفريند و سپس  مي) چيزها را(همان خداوندي كه (

بايسته است  هرچيزي را آن گونه كه شايسته و(كند و  گيري مي اندازه خداوندي كه
  ).نمايد رهنمود مي) آفريند، و آن گاه آن را به كاري مي

تا بعد ) پناه بر خدا(كنند خداوند  اين آيات بزرگترين دليل عليه رافضه است كه ادعا مي
ها از آنها خبر ندارد و نيز گمانشان بر اين است كه خداوند بنا به تجديد  از رخداد حادثه

ولي خداوند متعال قبل از آفرينش اين هستي همه چيز . دهد ميمصلحت، تصميماتش را تغيير 
را ارزيابي كرده و چيزي در جهان وجود ندارد كه از تقدير و تدبير خدا خارج باشد و نيز 
چيزي از آنچه خداوند قبل از آفرينش مخلوقات و وجود كائنات در لوح المحفوظ ثبت 

  .2كنند  انكار ميشود، ولي ستمگران آيات خدا را  كرده خارج نمي
كند، بخاري روايت  همچنين سنّت صحيح بر اثبات صفت علم خداوند متعال داللت مي

ال يعلم ما فی غٍد إالّ : مفاتيح الغيب مخٌس ال يعلمها إالّ اهللاُ «: فرمود صكرده كه رسول خدا
و ما تدری نفس ، و ال يعلم متی تأتی املطر إّال اهللا، و ال يعلم ما تغيض األرحام إّال اهللا، اهللا

                                           
  )٢/٢١١(الفتاوی  -١
٢- ١/٣٤٠(هود بذل ا(  
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كليدهاي غيب پنج تا هستند كه جز : (1»و ال يعلم متی تقوم الّساعة إّال اهللا، بأّی أرض متوت
داند فردا چه اتّفاق خواهد افتاد،  كسي جز خداوند نمي: اهللا تعالي كسي از آنها اطالع ندارد

ز خداوند داند درون رحم جاندار حامله نر است يا ماده، كسي ج جز خداوند كسي نمي
ميرد و جز خداوند  داند در كدامين سرزمين مي بارد، كسي نمي داند چه وقتي باران مي نمي

  ).كسي از زمان برپا شدن قيامت خبر ندارد
ينده هستند كه قبل از بوجود آمدنشان آاموري كه در اين حديث ذكر شده، مربوط به 

  .خداوند متعال از آنها با خبر و مّطلع است
ي سرسام آور خرافات و اباطيل، رواياتي ذكر  شيعه، در ميان آن مجموعه در كتابهاي

كنند،  ي پيوند آنها با اهل بيت باشد و چون از معناي حق تعبير مي شده كه شايد نشان دهنده
از منصور بن حازم روايت . اليق به آن برگزيدگان باشد وشايد هم اثر شيعيان ميانه رو باشند

آيا ممكن است امروز چيزي اتفاق بيفتد كه ديروز : داهللا سؤال كردماز اباعب: شده كه گفت
گويد خدا خوار و ذليلش كند، آيا  هر كس چنين مي: خداوند از آن خبر نداشته باشد؟ فرمود

البته، قبل از آفرينش خلق، همه براي خدا : مگر علم گذشته و آينده نزد خدا نيست؟ گفت
  .اند معلوم بوده

�ي اهل بيت در برابر رافضهموضعگير: دوازدهم �� �� �� �
ي رافضي، مانند ساير اهل سنّت بود، و  اعتقادات و موضع گيري اهل بيت نسبت به شيعه

اند و از  منحرف و گمراه شده صمعتقد بودند كه شيعه از سنّت و راه و روش رسول خدا 
، نكوهش و مذمت اهل بيت نسبت به رافضه از ديگران شديدتر بود. اند حق فاصله گرفته

اهل بيت با . دادند چون شيعه آن عقايد فاسد و دروغهاي بيشمار خود را به اهل بيت نسبت مي
. پرداختند عبارات متعدد و متنوع به مذمت و نكوهش رافضه و اظهار برائت از عقايد آنها مي

ي اهل  ي رافضه و پايه گذاري اصول عقيده از جمله بياناتي كه براي اعالم بيزاري از شيعه
  : سنّت از آنها نقل شده به شرح ذيل است

  
  

� �

                                           
  ٤٦٩٧ش ، خباری -١
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بهتـرين افـراد   : به تواتر ثابت شده كه بر منبر كوفه گفت �از حضرت علي -1
  1.�است سپس عمر �اين امت بعد از پيامبرش ابوبكر

هر كس مرا بر شيخين تفضيل و برتري دهد، حد تهمت «: و نيز از او نقل است كه گفت
  »2.م كردزننده را بر او اجراء خواه

پس «: ي او گفت در باره �ي عمر در صحيحين آمده است كه وي به هنگام تشيع جنازه
از خودت كسي را باقي نگذاشتي كه عمل كردن به رفتار او، از عمل كردن به رفتار و 

و بخدا ! عملكرد تو براي من خوشايندتر باشد و من با آن عمل به ديدار خداوند متعال بروم
كند،  بردم كه خداوند متعال تو را در كنار دو يارت جمع مي ه گمان ميسوگند من هموار
و من گمان .... من و ابوبكر و عمر رفتيم: فرمود مي صشنيدم كه پيامبر زيرا من بسيار مي

  »3! كردم كه خداوند متعال تو را همراه آن دو قرار دهد مي
با  - كه قبالً اشاره شد همانگونه  -، صهاي به اثبات رسيده از حضرت علي اين روايت

از رافضه و  �دهد كه علي تناقض دارد و نشان مي �ي رافضيه در مورد ابوبكر و عمر عقيده
دهند كه ابوبكر، عمر و همه اصحاب را دوست  از اعتقادشان مبراء است، وهمچنين نشان مي

يشتن اقرار و به فضيلت و برتري شيخين برخو -همانگونه كه قبالً بيان كرديم  -داشته است 
بيند و آرزو  كرده است و بيان داشته اگر كسي وي را بر آن دو ترجيح دهد، مجازات مي

آري خداوند . به ديدار خداوند متعال بشتابد �كرده كه با عملي همانند عمل و رفتار عمر
اصحابي كه از . راضي شد صآاليش پيامبر متعال هم از او و هم از سائر اصحاب پاك و بي

زنند،  ي رافضي و خوارج گمراه و منحرف به آنها مي رائات و تهمتهايي كه شيعههمه افت
  . باشند گناه مي كامالً پاك و بي

، پسرانش آمدند و از رافضه و عقيده و انتقاد آنها از عقيدة اهل سنّت ابراز �بعد از علي
  4.برائت نمودند

  
  

                                           
  ).١٣٩٧-٧/١٣٦٦(اللکائی  -١
  . ٦١ص ، ابن ابی عاصم، سنت -٢
  ).٢٦٨٥(مشاره ، خباری -٣
  .١٤٤ص ، االنتصار للصحب و اآلل -٤
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  �سخن حضرت حسن بن علي -2
برند كه علي قبل از روز قيامت، زنده  شيعه گمان مي: گفتمبه حسن : گويد عمرو بن اصم مي

شود،  دانستيم كه او زنده مي اينها شيعه نيستند، اگر ما مي. اند بخدا دروغ گفته: گفت. شود مي
  1.كرديم آورديم و مالش را تقسيم نمي در نمي) كسي(زنانش را به ازدواج 

تو خواهان خالفت : گويند دم ميمر: گفته شد �به حسن بن علي: ابونعيم روايت كرده
خواستم بجنگم  هاي عرب در دست من بود، با هر كس كه من مي جمجمه: هستي؟ گفت

. كردند كردم، عرب هم مي جنگيدند و با كسي كه من صلح و آشتي بر قرار مي آنها هم مي
  2.ماما خالفت را بخاطر رضايت خداوند متعال و صيانت از ريختن خون امت محمد رها كرد

  �سخن حسين بن علي -3
ي ياري و همكاري داده  امام حسين در رابطه با شيعيان عراق كه با او مكاتبه كردند، و وعده
اهل عراق ! خدايا«: گفت بودند، سپس از او جدا شدند و او را به دشمنانش تسليم كردند، مي

را آشفته و نابسامان امورشان . كه با برادرم چه كردند) داني تو خود مي. (مرا فريب دادند
  .3»! گردان و جمعشان را متفرّق و تعداد آنها را كم كن

ي خيانت و درمانده كردن و رهاكردنش از سوي آنها اين بود كه حضرت  سرانجام، نتيجه
واقعاً . حسين و عموم اهل بيت همراهش، پس از آن كه خائنان از او جدا شدند، شهيد شدند

  4.كند اي بزرگ بود كه قلب هر مسلماني را داغدار مي اجعهي عار و ف كه كشته شدنش لكه

  :سخن علي بن حسين -4
گونه دوست داشته باشيد  اي اهل عراق، ما را اسالم«: از علي بن حسين ثابت است كه گفت

ي عار و  ي ما طوري افراطي شده كه براي ما مايه ي شما درباره گونه، حب و عالقه  نه بت
ز آن مرحوم نقل است كه جماعتي از اهل عراق پيش وي آمدند و در ا. 5»! ! ننگ شده است

وقتي كه سخنانشان به پايان رسيد، . زبان به بدگويي گشوند �مورد ابوبكر و عمر و عثمان
آيا شما آن مهاجران نخستين هستيد كه از دارايي خود دست برداشته و ! بگوييد ببينيم: فرمود

                                           
  ).٣/٣٦٣(سري اعالم النبالء  -١
  ).٢/٣٧(حلية االولياء  -٢
  ).٤/٣٠٢(سري العالم انبالء  -٣
  ).٤/٣٠٢(سري العالم انبالء  -٤
  ).٤/٣٩٠(مصدر سابق  -٥
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ايت خداوند متعال ترك كردند و خدا و رسولش سرزمين خود را بقصد كسب فضل و رض
پس حتماً شما : گفت. خير: گفتند! ي رستگاري داده؟ را ياري دادند كه خدا به آنان وعده

كساني هستيد كه در مدينه و در سراي ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند و كساني را كه 
اند، احساس  آنچه كه داده دارند و در دل خود نيازي به بسويشان هجرت كنند، دوست مي

كنند اگرچه خود شديداً بدان نياز داشته باشند، و از بخل و  كنند و بر نفس خود ايثار مي نمي
: آنگاه علي بن حسين گفت. خير: گفتند! دلي نفسشان در هستند، كه قطعاً رستگارند؟ تنگ

دربارة آنها  دهم كه شما جزو آن كساني نيستيد كه خداوند متعال پس من هم گواهي مي
�: فرموده است m�J�I��H� �G�F�E�D�C�B�A

�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�Kl )10/ حشر.(  
ما را و برادران ! پروردگارا: گويند آيند، مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي

دلهايمان اي نسبت به مؤمنان در  و كينه. اند بيامرز ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
  1.تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي! جاي مده، پروردگارا

  :)باقر(سخن محمد بن علي  -5
و  �ي ابوبكر اند كه درباره فرزندان فاطمه متفقاً بر اين جمع شده: گويد مي �محمدبن علي

جماعتي در عراق : و آن مرحوم به جابر جعفي گفته است 2.بهترين سخن را بگويند �عمر
! ي ابوبكر و عمر بد گويي كنند ام كه درباره برند من به آنها دستور داده تند كه گمان ميهس

خداوند متعال . به آنها خبر بده كه من از آنها نزد خداوند متعال اعالم بيزاري و برائت ميكنم
و (شدم  قسم به كسي كه جان محمد در دست اوست، اگر والي مي. هم از آنها بري است

جستم، اگر من براي آن دو  با ريختن خون آنها به خداوند متعال تقرّب مي) شتمقدرتي دا
بزرگوار طلب آمرزش ننمايم و نسبت به آنها ابراز محبت و مهرورزي نكنم، شفاعت 

خبر و غافل  براستي كه دشمنان خداوند متعال از آن دو بي. شود شامل حالم نمي صمحمد
  3.هستند

                                           
  ).٣/١٣٧(احللية  -١
  ).٤/٤٠٦(سري اعالم النبالء  -٢
  .٣٦١ص ، بيهقی، االعتقاد -٣
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: پرسيدم باز ابوجعفر درباره ابوبكر و عمر: ت كه گفتو از بسام الصيرفي نقل اس
و با هر كس از اهل . كنم پذيرم و براي آنها طلب آمرزش مي بخدا واليت آنها را مي: گفت

  1.ام كه واليت آنها را پذيرفته و آنها را دوست داشته است ام، ديده بيتم كه برخورد كرده

  :سخن زيد بن علي -6
�: ابوبكر امام شاكرين بود، سپس اين آيه را خواند: زيد بن علي گفته است �

�m�a�`�_�~l ) 143/ آل عمران(  
  )و خداوند بزودي شاكران را جزا و پاداش خواهد داد( 

خدا از هر دوي آنها  -. 2ي برائت ازعلي است برائت از ابوبكر به منزله: سپس فرمود
  3! بياندازپس اگر خواستي جلو بينداز و اگر خواستي عقب  -راضي باد 

  :)صادق(سخن جعفر بن محمد  -7
جعفر بن محمد به سوي آنها آمد و در آن حال آنها : گويد عبدالجبار بن عباس همداني مي

از شايستگان و  -اگر خدا بخواهد  -شما : آنگاه گفت. خواستند از مدينه كوچ كنند مي
برند من امام  گمان مي پس از طرف من به كساني كه. باشيد صالحان اهل شهر خودتان مي

هر كس كه گمان . 4االطاعه هستم، بگوئيد كه من از آنها بري و بيزار هستم معصوم و واجب
باشم و بيزاري  جويم، بايد بداند كه من از او بري مي برد من از ابوبكر و عمر بيزاري مي

  .جويم و نسبتي با او ندارم مي
را ) شيخين(اي سالم، آن دو : گفتجعفر به من : گويد بسالم بن عبداهللا بن عمر

اند،  چون آن دو، امام هدايت من بوده! دوست داشته باش و از دشمنانشان تنّفر داشته باش
ابوبكر جد من است، اگر من آنها را ! گويد؟ آيا كسي به جدش ناسزا مي: سپس جعفر گفت

ر روز قيامت د صدوست نداشته و از دشمنانشان ابراز برائت نكرده باشم شفاعت محمد
  5.شامل حالم نخواهد شد

                                           
  ).٤/٣٠٤(سرياعالم النبالء  -١
  ).٧/١٣٠٢(شرح اصول اعتقاد اهل سنت  -٢
  .٧٥مقدسی ص ، ی از ناسزا گويی به صحابه -٣
  ).٦/٢٦٥٩(سرياعالم النباء .-٤
  ).٦/٢٥٨(ء سري العالم النبال -٥
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در مورد شفاعت برخودم به چيزي اميد ندارم جز اينكه : گفت جعفر بن محمد همواره مي
چون او دوباره مرا به دنيا . شود، براي من هم بشود اميد دارم شفاعتي كه براي پدرم مي

  1.آورد
مورد سؤال قرار  بي آن مرحوم نقل است كه در مورد حضرت ابوبكر و عمر درباره

هاي بهشت  كني كه از ميوه تو دربارة دو مرد از من سؤال مي: گرفت، درجواب گفت
 بخداوند متعال بري و بيزار است از كسي كه از ابوبكر و عمر: و گفته است2اند خورده

اين قول از جعفر : گويم مي: امام ذهبي به دنبال اين روايت گفته است 3.اظهار برائت كند
گيرم كه او در سخنش صادق است و براي  خدا را گواه مي. تواتر رسيده استصادق به 

  4! خدا رافضه را مقبوح و زشت گرداند. كسي دورويي و نفاق اعمال نكرده است
كنيد اين سخنان ائمه پاك و طاهر است كه شيعه ادعاي امامت و  چنانچه مالحظه مي

ديدگاه و موضع آنان در برابر . دهند نسبت ميي خود را به آنها  واليت آنها را دارند و عقيده
ي  ي آنچه كه بوسيله از آنها و همه. ي رافضه و دين آنها كامالً روشن و واضح است عقيده

و زبان زخم آنها به صحابه و همسران   دهند، بري هستند و طعنه اعتقاد خود به ائمه نسبت مي
ي اهل بيت همان اعتقاد اهل سنّت  تقاد ائمهواقعاً كه اع. را به هيچ وجه قبول ندارند صپيامبر

اين . ي بزرگ يا كوچك، يكسان است است و در ظاهر و باطن در ارتباط با هر مسأله
. اي است كه آنها در پرتو آن دينداري كردند و بر اساس آن دوست و دشمن گرفتند عقيده

روغ گفته و به آنها ظلم ي ديگري را به آنها نسبت دهد، بر آنها د هر كس غير از اين، عقيده
خدا رحمت كند ايشان را، رحمتي واسع و فراگير و خدا خوار و ذليل كند كسي . كرده است

  5! اين اكاذيب را به آنها چسبانده است  را كه
  
  
  

                                           
  ).٦/٢٥٥(مهان منبع  -١
  .١١٩ص ، االنتصار للصحب و اآلل -٢
  ).٦/٢٦٠(سري العالم النبالء  -٣
  ).٦/٢٦٠(سري العالم النبالء  -٤
  .١٢٠ص ، االنتصار للصحب و اآلل -٥
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  ميان سني و شيعه) و وحدت(ديدگاه تقريب : سيزدهم
گذاري و  بدعتبراي ما روشن شد كه شيعه تا چه حدي دچار ) سابق(از اثناي مباحث 

شده و فاصله  �و خلفاي راشدين صانحراف از كتاب خداوند متعال و سنّت پيامبر
ي توحيد، تفسير، حديث و غيره چه  هاي معتبرشان در زمينه فهميديم كه كتاب. اند گرفته

واقعاً كه چه آسيب و زيانهايي را اين ! اند خطرها و زيانهاي بزرگي را در خود جاي داده
بنابراين دعوت براي تقريب با ! ! . اند جه اساس دين و اصول اعتقادي مسلمان نكردهكتابها متو

اين   شيعه مستلزم اعتراف ضمني به منابع و مراجع شيعه است، كه واقعاً آنگونه و آنقدر كه
اند با نام اسالم دين و شريعت خدا را تغيير دهند، هرگز خاورشناسنان و  ها توانسته كتاب

هاي خاورشناسي و تبشيري هم از منابع آنها جوشيده  اند، بلكه دسيسه نتوانسته مبلغان مسيحي
هاي آنها براي فاسد كردن و نابود كردن اسالم و يارانش،  ها و افسانه افكني و بر اساس شبه

ي تنگاتنگ و بلكه تشابه تمام عياري ميان  روي، رابطه از همين. نمايد گرانه عمل مي توطئه
ي  هاي خاورشناسان و مبلغان مسيحي با نظريات شيعه زني يك و گمانهافكني، تشك شبه

اين چيز جديدي نيست، بلكه جاي دارد كه رساله و پايان  شود، البته روافض مالحظه مي
 -مخصوصي درباره روابط شيعه با مستشرقين و گروههاي تبشيري نوشته شود  ي علمي نامه

ستيزي و  رافضه را بعنوان تكيه گاهي جهت اسالم» اتنظر«االيام، دشمنان اسالم  بلكه از قديم
ترين سالح در دست  ي رافضي بعنوان پيشرفته سپاهيان شيعه. اند ستيزي استعمال كرده مسلمان

ستيزان و كژرواني كه در صدد  توزان و دين گري براي همه كينه دشمنان اسالم بودند و شيعه
  .ودبودند كاخ اسالم را ويران نمايند پناهگاه ب

ها و حمايت كردن از  دوستي  ها و دشمن ها و دسيسه روزهاي تاريخ سرشار از توطئه
يكي از روشن ترين داليل اين است كه شيعه به . ها است دشمنان مسلمانان از سوي شيعه

مهدي (ايمان ندارند مگر آن حكومتي كه قرار است  مشروعيت و رسميت حكومت اسالمي
به همين خاطر، دشمنان ! ! بيش از يازده قرن است غائب است بياورد كه) موعود برايشان

  1.اي براي وارد شدن به قلبشان پيدا كنند اسالم و مسلمانان از اين طريق توانستند روزنه
بسياري از شيعيان رافضي از صميم قلب، كافران را بيشتر از : فرمايد مي :ابن تيميه

هجوم آوردند،  ي شرق  از منطقه) مغول(رهاي كاف مسلمانان دوست دارند، لذا وقتي ترك
هاي خراسان، عراق، شام، عربستان و  عام كردند و خون آنها را در سرزمين مسلمانان را قتل

كردند، همچنين روافضيهاي شام و  غيره ريختند، رافضه در اين زمينه با آنها همكاري مي
                                           

  ).٢١٨-٢/٢١٦(مسأله تقريب  -١
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بدينسان، . انان ياري دادندحلب و غيره بيش از همه آنها را در راستاي قتل و كشتار مسلم
. ها برخوردار بودند همان مسيحياني كه مسلمانان شام را كشتند، از پشتيباني عظيم رافضي

بنابراين آنها همواره كفار اعم از مشرك، مسيحيان و غيره را دوست داشته و آنها را در 
اريخي كافي است، براي تأييد اين مطلب شواهد ت. 1دادند عام مسلمانان ياري مي راستاي قتل

  :از جمله 

   ـه 656سال ، رافضي در سقوط بغداد ي ابن علقمي  توطئه -1
ي عباسي بود، خليفه نيز  خليفه» مستعصم«وزير  ىاين حادثه چنين است كه ابن علقم خالصه 

گيري بود و  مانند پدر و جد خود بر مذهب و اعتقاد اهل سنّت بود، اما مقداري نرم و آسان
اين وزير شيعي هم جهت براندازي حكومت خالفت و . يد هوشيار و آگاه نبودچنانكه با

از اين روي با سوء . كرد ريزي مي كشي اهل سنّت و برپايي حكومت رافضي مدام برنامه نسل
. ي اجرا گذاشت ي خود را عليه خالفت به مرحله استفاده از مقام خود و غفلت خليفه دسيسه

  :رحله نمايانگر بود در سه م  هاي اين دسيسه گام
از پاي درآوردن و ضعيف كردن سپاه و در تنگناه قرار دادن مردم، : مرحله اول - الف

: ابن كثير رحمه اهللا گفته است. ي سربازان مسلمانان را قطع كند بطوري كه سعي كرد كه شهريه
ي آنان را  يهكرد كه شهريه و مقرري سربازان را قطع كند و سهم اين آقاي وزير سعي فراواني مي

لذا تعداد سربازان در آخرين روزهاي مستنصر باهللا نزديك به صد هزار . از ديوان حذف نمايد
نفر رزمنده بودند، اما پيوسته براي كاهش تعداد آنها تالش نمود تا اينكه فقط ده هزار نفر باقي 

  2.ماندند
ها  سپس با مغول :گويد ابن كثير مي. ها مكاتبه و معاهده با مغول: مرحله دوم - ب

ها را اشغال كنند و در اين زمينه  اين طمع واداشت كه آن سرزمين مكاتبه كرد و آنها را به
براي آنها آسان كاري كرد و حقيقت حال را براي آنها بازگفت و از ضعف و ناتواني سپاه 

  3.اسالم براي آنان رازگشائي كرد
  دلسرد كردن خليفه و مردم ها و ولجلو گيري از مقابله با مغ: مرحله سوم - ج

                                           
  ).٢/١٠٤(السنة  منهاج -١
  ).١٣/٢٠٢(البداية و النهاية  -٢
  .عمهان منب -٣
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ها بازداشت و به خليفه و اطرافيانش چنين القاء كرد  با مغول 1او عموم مردم را از جنگيدن
اشاره داد كه بطرف او خارج شود  ها خواهان مصالحه با آنها است و به خليفه  كه پادشاه مغول

ت عراق براي آنها باشد و نامه بر سر اينكه نصف ماليا  و خود را به خدمت او برساند تا صلح
در نتيجه خليفه با هفتصد نفر . نصف ديگرش براي خليفه، ما بين آنها منعقد و امضاء شود

سواره، از قاضيان و فقهاء و فرماندهان و سرشناسان بسوي او رهسپار شد و باآلخره با اين 
بودند صورت  حيله، قتل خليفه و سايرين كه رهبران و پيش كسوتان و فرماندهان مسلمانان

  ! ! ها زحمتي بخود بدهند پذيرفت، بدون اينكه مغول
جماعتي از رافضه و ديگر منافقان به هوالكو اشاره دادند كه با خليفه مصالحه نكند و 

اگر صلح بر نصف به نصف ماليات منعقد شود، اين امر فقط : به او گفت وزير ابن علقمي 
. ه به روال عادي و قبلي خود بازخواهد گشتيك يا دو سال ادامه خواهد داشت، پس مسأل

ي وزير  خليفه با اشاره: شود و گفته مي. عالوه بر اين آنها قتل خليفه را در نظر وي آراستند
سپس به سوي بغداد مايل شدند و هر چه توانستد مردان، . 2و نصير طوسي كشته شد  علقمي 

و  د و فقط مسيحيان و كافران ذمي عام كردن زنان، پيرمردان، كهنساالن و جوانان را قتل
شود آنها در  آنچنان كه گفته مي. نجات يافتند ىپناهندگان به آنها و به خانه و سراي ابن علقم

آن جنگ، كم و چند مليون به خاك و خون كشيدند، بطوري كه اسالم تا آن زمان شاهد 
زن و مرد و اعم از  آنها هاشميان را اعم از. چنين جنايت و خونريزي بزرگي نشده بودند

  ! ها را به اسارت گرفتند عباسي و غير عباسي
يا كسي كه دشمنان كافر را به جان اهل بيت و ديگر مسلمانان آحال سؤال ما اين است كه 

  3! ! تواند دوستدار آل بيت رسول خدا باشد؟ اندازد، مي مي
قتل رساندند و  آري، خطيبان، امامان جمعه و جماعت، حافظان و حاملين قرآن را به

اين بود كه  ىهدف ابن علقم. مساجد و جمعه و جماعات چندين ماه تعطيل و منحل شدند
سنّت را بكلي نابود كند و بدعت رافضي گري را غالب و پيروز گرداند و براي رافضه 

  .ي آن بتوانند مذهب خود را گسترش دهند مدرسه و مكتبي بزرگ ايجاد كند، كه به وسيله

                                           
  ). ٣/٨٣(منهاج السنة  -١
. آنگـــاه کـــه وی قلعـــه املـــوت را از دســـت امساعيلـــه در آورد و آن را فـــتح کـــرد. نصـــريالدين در خـــدمت هوالکـــو بـــود -٢

  ).١٢/٢٠٢(البداية و النهاية 
  ).٣/٨٣(منهاج السنة  -٣
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اين   د متعال او را موفق به انجام اين كار نكرد و به آرزوي ديرينش نرسيد، بلكهاما خداون
نعمت را از او پس گرفت و ديري نپاييد كه پس از چند ماه از آن حادثه چهره در نقاب 

  1! ! و پسرش را نيز بعد از او راهي مسير او كرد. خاك كشيد

  حكومت صفوي -2
 ها ايراني گري به زور به شاه اسماعيل صفوي بود، شيعهگذار آن  در حكومت صفوي كه بنيان

دل، و  شاه اسماعيل بسيار سخت. ايران معرفي گرديد تحميل شد و بعنوان مذهب رسمي
و در مورد خود چنين شايعه پراكني  2! ي خون بود كه تقريباً باور كردن آن مشكل است تشنه

و تنها طبق دستورات ائمه اماميه  ي چنداني ندارد كرد كه معصوم است و با مهدي فاصله
او . وي شمشير را از نيام كشيد و آن را بر ضد اهل سنّت بكارانداخت. 3نمايد حركت مي

ها بكار  اي براي امتحان و آزمودن ايراني فحش و ناسزاگويي به صحابه را بعنوان وسيله
 شها به صحابهها، بازارها و بر روي منبر دستور داد كه بصورت علني در خيابان. گرفت

هر وقت كه وارد شهري . ناسزاگويي شود و مخالفان آن را به ذبح و گردن زدن تهديد كرد
  4.كرد رافضي مي) ي عقيده(شد، اهالي آن را با زور اسلحه وادار به پذيرش  مي

انديشي ياري  البته سران شيعه هم سالطين صفوي را در راستاي رساندن آن تا حد غلو و زياده
يكي از . با زور آتش و آهن بر مسلمانان ايران تحميل شد» گري شيعه«. نمودند و مساعدت

كه شيعه وي  5بوده) علي كركي(كرد،  بارزترين بزرگان شيعه كه از حكومت صفوي پشتيباني مي
) دربار حكومتي(شاه طهماسب پسر شاه اسماعيل او را به . بودند  ملقّب كرده» محقق ثاني«را به 

 همچنين. طاعه در حكومت معرفي كرداال ي واجب بعنوان آمر و دستور دهندهنزديك ساخت و 
وي نيز براي تأثيرگذاري در مسلمانان ايران با  .مجلسي بود حكومت صفوي آخوندهاييكي از 

باعث شد » حق اليقين«شود كتاب وي  حتي گفته مي 6دستگاه حكومتي تشريك مساعي كرد، 

                                           
  ).٢٠٣-١٣/٢٠٢(البداية و النهاية  -١
  .٥٦ص ، علی وردی، حملات اجتماعية من تاريخ العراق -٢
  .٤١٣ص ، کامل الشيبی،  فکر شيعی و گرايشات صوفی -٣
  ).٣/١٤٥٧(اصول شيعة االمامية -٤
  ).٣/١٤٧٦(مهان منبع .-٥
  .٣٠٢، دونلدسن، عقيده شيعه-٦
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ولي به احتمال زياد اين خبر هم  1.ايران شيعه گري را بپذيرندكه هفتاد هزار نفر از اهل سنّت 
در ايران تنها با زور و ترور » رفض«ي  هاي شيعه است، زيرا مقوله گويي يكي از اغراق 

  2.ي تفّكر و اقناع مسلمانان توانست براي خود جاي پايي پيدا كند، نه بوسيله
دولت عثماني   گ با خالفت اسالميآفريني حكومت صفوي را در جن اي ديگر از نقش جنبه

نبايد فراموش كرد، كه طرف مقابل جنگ و دشمنان اسالم و مسلمانان در آن جنگها كشورهاي 
پرتقال و انگليس بودند و نيز آنها را به ساخت كليسا و ارسال مبلغان و كشيشان تشويق كردند، 

  .همراه با مبارزه كردن آنها با سنّت و اهل سنّت
از آثار و دستاوردهاي حكومت و افراد آنها در اين عرصه است و از جمله  اينها قسمتي

سخنان جاويدان شيخ االسالم ابن تيميه در اين رابطه، كه خيلي مهم هستند و اگر با واقعيت 
تطبيق شوند و از البالي آنها به بررسي وقايع تاريخ بپردازيم، مصداق آن را همانند خورشيد 

ها و  دهد و فتنه پس هر خردمندي بايد به آنچه كه در زمانش روي مي. مشاهده خواهيم كرد
! آيد و به زمانش نزديك است، نگاه كند ها و تباهي و فسادي كه در اسالم پديد مي شرارت

سازترين  آنگاه خواهد ديد كه بيشتر آنها از طرف رافضه روي داده است و آنها را بعنوان فتنه
مشاهده خواهد كرد كه از هر چيزي كه موجبات فتنه و . و شرورترين مردم خواهد ديد

ما بصورت عيني و .3كشند شرارت و فساد افكني را در ميان مسلمانان پديد آورده دست نمي
سابقه هستند، تنها آنها  هاي بزرگي كه بي ها و شرارت ايم كه منشأ همه فتنه تواتر دانسته

  4.هستند
  ! برقرار كنيم؟» حدتو«پس اي جماعت اهل سنّت ما به چه كسي 

كند و  كند و آن را به شيوه نامناسب تفسير مي با كسي كه در قرآن ما طعنه وارد مي
ترين زن  دهد، و صديق و فاروق وام المؤمنين و محبوب كلمات را از جايگاهشان تغيير مي

داند و با نام  را كافر مي �و طلحه، زبير و ديگر اصحاب بزرگ �يعني عايشه صپيامبر
  5! گذارد؟ يه سر مسلمانان كاله ميتق

  

                                           
  (.٢/١٤٧٨(اصول شيعة االمامية -١
  ).٣/٢٤٣(منهاج السنة  -٢
  ).٣/٢٤٣(منهاج السنة  -٣
  ).٣/٢٤٥(منبع سابق  -٤
  ).٢/٢٨٠(مسأله تقريب  -٥
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  )وحدت(ي تقريب  تجارب علماي معاصر اهل سّنت در باره -3
  ي مصطفي سباعي تجربه –الف 

هايي را  دكتر مصطفي سباعي با بعضي از علماي شيعه در رابطه با مسأله تقريب تالش
ي تضمين جهت بررسي راهها يك كنفرانس و همايش اسالمي وي سعي كرد كه . انجام داد

سازي ميان دو طرف  دوستي و نزديك هاي وحدت، الفت، محبت، نوع استوار سازي پايه
ترين عوامل تقريب، ديدار دو جانبه علماي دو  يكي از بزرگ او معتقد بود كه . ترتيب دهد

همچنين . خوانند دلي فرا مي هايي است كه به سوي تقريب و هم طرف و چاپ و نشر كتاب
سازد چاپ و  دار مي هايي كه احساسات يكي از طرفين را جريحه ايد كتابمعتقد بود كه نب

  .نشر شود
مصطفي سباعي به ديدار يكي از مراجع بزرگ شيعه رفت، كه در نزد آنها بعنوان يكي از 

پارچه ساختن صفوت و  ترين داعيان اتحاد اسالمي، تقريب مذاهب، دعوت براي يك بزرگ
ي نيست جز جناب عبدالحسين شرف الدين موسوي از وحدت كلمه محسوب بود؛ و او كس

در . اين انديشه است احساس كرد او شيفته و عالقمند به) پس از بحث وحدت. (بزگان شيعه
ميان علماي   نتيجه با او چنين توافقي كرد كه به منظور اين هدف، يك كنفرانس اسالمي

ديدار و مالقات سرشناسان از سوي ديگر، آقاي سباعي، براي . شيعه و سني ترتيب دهند
اقدام كرد و  - به همان هدف  -) شاعران(شيعه، اعم از سياستمداران، بازرگانان، اديبان و 

! به نتايج خوبي دست يافته) كرد چون فكر مي(ها بيرون آمد،  شادكام از اين نشست و تماس
دارند و  در دل  كرد كه آن جماعت چه نيت شومي هرگز به فكر مرحوم سباعي خطور نمي
تا اينكه، بعد از مدتي، بصورت ! ! اند هايي كشيده در پشت دعوت براي تقريب چه نقشه

زد، دربارة  ناگهاني، سباعي غافلگير شد، زيرا همين جناب موسوي كه دم از تقريب مي
اين  كتابي نوشت كه سرشار از فحش و ناسزا و بدگويي او بود، بلكه در پايان به �ابوهريره

او را بعنوان يك فرد  صو پيامبر. كافر و منافق بوده است سه بود كه ابوهريرهاشاره كرد
  ! ! معرفي كرده است 1جهنمي

                                           
  ٩ص ، سنت و جايگاه آن.-١
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از ديدگاه موسوي در سخن و كتابش تعجب كردم، چون : گويد سپس سباعي مي
اي صادقانه به تقريب و فراموش كردن گذشته  دهد كه او رغبت و عالقه سخنانش نشان مي

  .1ندارد
و » تقريب«ي  شود كه استقبال آخوندها و اساتيد شيعه ازانديشه يادآور مي ر ادامهسباعي د

بيشتر آنها به . ها بود ها و همايش وحدت، تنها در حد تعارف و مجامله در كنفرانس
ي صحابه و بدگماني به آنها و اعتقاد به صحت همه مرويات واخبار و  ناسزاگويي خود درباره

  .2اند ر كتابهاي گذشتگان ادامه دادههاي موجود د حال شرح 
خواهي نه  ي نزديك خوانند، اثري از روحيه كند با اينكه آنها به تقريب فرا مي وي بيان مي

مطالب و ) صحت(شود و همچنان بر  ايران ديده نمي ي عراق و نه در ميان علماي شيعه
ي تصويري  ارائه هايشان كه مبتني بر اتهامات زشت و مرويات و عقايد موجود در كتاب

گويي هدف از دعوت به تقريب و . كنند باشد، تأكيد مي مي �دروغين از اختالف صحابه
  3.سازي سنّي به مذهب شيعه است وحدت تنها نزديك

كه با  در تاريخ سنّت يا مذاهب اسالمي سازد كه هر بحث علمي سباعي خاطر نشان مي
كند را مورد سرزنش و  ر اين باره بحث ميديدگاه شيعه متفق نباشد، علماي آنها، كسي كه د

كنند و صاحب اين بحث را به عنوان  دهند و خود را پشت تقريب مخفي مي اعتراض قرار مي
اندازي كند،  گرايان تقريب، سنگ هاي اصالح خواهد در راه تالش فردي متعصب كه مي

ن كتابي همچون كتاب جو و خشمگين تدوي بنظر اين آقايان عيباما . سازند معرفي و متهم مي
ترين صحابي كه به نظر اهل سنّت به لحاظ روايت حديث به او  جناب موسوي كه بر بزرگ

وي . كند اندازي نمي سنگ  هاي مصلحان تقريب كند، در راه تالش شود، توهين مي اعتماد مي
زنم، زيرا در عراق و ايران  مذكور مثال نمي» سابوهريره«من فقط به كتاب : گويد مي

زنند و بد و ناسزا  شود كه آنچنان به جمهور صحابه طعنه مي هاي ديگري هم چاپ مي تابك
شود  امري كه باعث مي. گويند كه هيچ شخص باوجداني طاقت شنيدن آنها را ندارد مي

آري، اين تجربه و اقدام مرحوم شيخ سباعي است كه در . 4ور شود آتش تفرقه دوباره شعله

                                           
  ١٠ص، سنت و جايگاه آن -١
  ١٠-٩ص ، منبع سابق -٢
  .١٠-٩ص ، منبع سابق -٣
  .١٠ص، منبع سابق -٤
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به بهترين نسلي كه در   عه و اصرار آنها بر تجاوز و تهاجم كالميمقابل تعصب آخوندهاي شي
  1.شود بهترين عصرها يافت شد، اينچنين ناكام مي

تقريب به مفهوم شيعه آن است كه زمينه و بستري براي آنها فراهم شود كه آنها بتوانند 
ي  به صحابه) كالمي(رساني  نشين انتشار دهند و در آسيب هاي سني عقايد خود را در سرزمين

ها حق را  رسول خدا تداوم داشته باشند و اهل سنّت از بيان حق خودداري كنند و اگر رافضي
  2! وحدت در خطر است: شنيدند باال و پايين كرده، بگويند

  ي شيخ موسي جاراهللا تجربه -ب
او موسي بن جار اهللا تركستاني قازاني روس، شيخ . اين بزرگوار از علماي روسيه است

او در . باشند مي) شوروي(ايخ روسيه در پايان عصر قيصري و آغاز حكم اتحاد جماهير مش
زد، سپس تندباد  امور مسلمين روسيه، كه بالغ بر سي ميليون نفر بودند، حرف اول را مي

. اش فاصله گرفت و خانواده  كمونيستي بر او وزيدن گرفت، كه در نتيجه به ناچار از سرزمين
ها پرداخت و در بين هند، حجاز، مصر و عراق در رفت و  ها و رساله كتاب ايشان به تأليف

 - كردم  در صورتي كه از ايمانم شانه خالي مي - توانستم  من مي«: گويد ايشان مي. آمد بود
اما من ترجيح دادم كه ! قراول آن بشوم ي روسي و يكي از رهبران پيش  اولين نويسنده

  »3.ري كنمآخرت را با بهاي دنيا خريدا
اين عالم گرانقدر براي اتحاد و همبستگي مسلمانان تالش كرد و ميان شيعه و سني 

  .هاي چشم گيري را از خود نشان داد وحدت بوجود بياورد و در اين راستا تالش
چنانچه كه . هاي شيعه را آغاز كرد و با اهتمام آنها را مطالعه نمود در نتيجه، بررسي كتاب

مرآة «، »کتاب الوافی«، »من الحيضره الفقيه«، »اصول و فروع كافي«وي  كند، خود بيان مي
 4هاي ديگر را را مطالعه كرده است  و بسياري از كتاب» غاية املرام«، »حبار االنوار«، »العقول

سپس از سرزمينهاي شيعه ديدن كرد و بيش از هفت ماه در آنها سكونت گزيد، كه در طي 
ها و مدارس آنها بازديد كرد و در محافل و مراسم سوگواري  هآن مدت، از معابد و حسيني

                                           
  ).٢/١٩٨(مسأله تقريب  -١
  ).٢/١٩٨(مسأله تقريب  -٢
  ).٢/٢٠١(مهان منبع  -٣
  ).١٩٩-٢(مسألة تقريب ، ١٩ص ، الوشيعة -٤
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ها، مساجد و حياط آنها، مدارس و  هاي دروسي كه در خانه شد و در حلقه آنها حاضر مي
يافت، در ايام محرّم در نجف اقامت گزيد و همه  شد، حضور مي هاي آن ارائه مي حجره

  اين عالم به. دهد مشاهده كرد را انجام ميكارهايي را كه شيعه در ايام عزاداري و روز عاشو

اين نتيجه  دست يافت؛ و با دورانديشي و كار آيي و دانش فراوان خود به ي علمي يك نتيجه
رسيد كه نقد عقايد شيعه و واقعيت آن اولين گام در راستاي ايجاد همدلي ميان مسلمانان 

ي  اولين تالش در زمينه. اهد شداي بدون آن ميسر نخو باشد، و هيچ اتحاد و همسبتگي مي
مدتي با هم گفتگو كردند، سپس . تقريب، ديداري بود كه با محسن امين در تهران انجام داد

اي از  نسخه. بود 26/8/1934تاريخ آن نامه . شيخ موسي ورقة كوچكي را جلوي او گذاشت
: و در آن نوشت اي ديگر را به علماي كاظمين فرستاد آن را به علماي نجف اشرف و نسخه

به اميد آنكه با قلبي سليم و . نمايم با نهايت احترام اين مسائل را تقديم اساتيد نجف اشرف مي
آوايي و  ي اينها بخاطر عالقه و رغبت جهت ايجاد اتحاد، هم همه. صادق از آن استفاده كنيد

و  -1گمان آنها يعني به -ي اماميه كه گروه بر حق هستند  ميان شيعه  همدلي جهاني اسالمي
اميدواريم كه شما اساتيد به صورت جمعي و يا يكي . باشند عموم اهل سنّت و جماعت مي

اين خواسته جواب مثبت دهيد، همه بيان خود را بصورت رسا اعالم دارند و شخصاً  يكي به
سپس وي در آن رساله اموري ناپسند را كه در كتب شيعه . آن را با مهر خود امضاء كنيد

د است با ذكر شماره صفحه، ذكر كرده است وي به چند مسائل خطرناك كه در كتب موجو
شيعه موجود هستند، اشاره كرده، آنها را مانع همدلي و توافق و همسويي برشمرده است، از 

  : جمله
  .تكفير صحابه -*
  .شود هايي كه بر مسلمانان عصر اول مي نفرين -*
  .موضوع تحريف قرآن -*

و قاضيان و همة علماي آنها  هاي كشورهاي اسالمي  شيعه حكومت از نظر كتب -* 
  ! ! آيند طاغوت بحساب مي

كافر و معلون بوده، براي هميشه در آتش جهنم  -جز شيعه  -  هاي اسالمي همه گروه -* 
  .باقي خواهند ماند

مردار و گوشت  االطاعه، همچون حرامي هاي شيعه بدون امام واجب جهاد در كتاب -*
باشد، شهيدي جز شيعه وجود ندارد، شيعه شهيد است، حتي اگر در  حرام و قدغن مي خوك،

                                           
  ).٢/٢٠٥(مسأله تقريب  -١
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كنند، شتابانه به  بستر خود بميرد و كساني كه شيعه نيستند و در راه خداوند متعال جهاد مي
  ! ! روند سوي جهنم مي

 ما پس از نقل شواهد و مدارك اين مسأله از خود كتب معتبر پس اين استاد گرامي  -*
اينها شش مسأله هستند كه عقايد شيعه در : گويد شيعه، شيوخ شيعه را مخاطب قرار داده، مي

مورد آنها مبرهن و يقيني است، آيا اگر اين عقيده شيعه باشد ديگر جايي براي وحدت 
  ! ي مسلمانان در جهان اسالم باقي خواهد ماند؟ كلمه

تواند در قلب اهل آن  ي توحيد مي لمهاين مسائل و بعد از اين عقيده، ك آيا بعد از همه
  تأثيري داشته باشد؟ 

توانند در راه پيروزي اسالم  مي -كه داراي اين عقيده هستند  - هاي اسالمي آيا ملت
  ! درآينده گامهايي بردارند؟

  :سپس در كنار مسائل فوق، مسائل ناپسند و منكر ديگري را رديف كرده، مانند 
توسط شيعه و ادعاهاي آنها مبني بر اينكه هر روايتي  الميرد كردن احاديث امت اس -*

چنين معتقد است ) شيخ ما(باشد، موجب هدايت است و ) اهل سنّت(امت ) نظر(كه مخالف 
  . سازد اين انديشه قبل از آنكه كاخ اسالم را فروبريزاند، كاخ دين شيعه را ويران مي  كه

) به گمان آنها(هايي وجود دارد كه  ورههايي در مورد آيات و س در كتب شيعه باب -*
هايي وجود دارد  هايي در رابطه با آيات و سوره اند و نيز باب پيرامون ائمه و شيعه نازل شده
  .اند و كفر پيروان آنها نازل شده �كه در مورد كفر ابوبكر و عمر

  .اغراق شيعه در تقيه -*
  : ل كرده، مانندآور ديگري را از كتب شيعه نق سپس اباطيل زشت و ننگ

ي امهات المؤمنين خارج شده  عايشه را طالق داد، در نتيجه وي از دايره صپيامبر -*
  .است
كند تا انتقام  كند، بر عايشه حد شرعي اجرا مي وقتي كه ظهور مي) مهدي(قائم  -*

  .و فرزندانش را از او بگيرد) علي(، وانتقام پدرش صدختر پيامبر» فاطمه«مادرش 
  .سازد وقتي كه ظهور كند، مساجد اسالم را نابود مي قائم -* 
هايي در باب  حكايت. باشد جو مي سپس بيان كرده كه دين شيعه اساساً و روحاً ستيزه - * 

دشمني ميان صديق و فاروق در كتب آنها وجود دارد و بيان كرده كه همگي موضوع و 
  .باشند ساختگي مي
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اگرچه داراي  امت اسالمي: گويند ضي ائمه ميبيان كرده كه كتب شيعه از زبان بع -*
! ! پذيرد آيد؛ زيرا واليت اهل بيت را نمي امانت و صداقت و وفا باشد، ايماندار به حساب نمي

و شيعه اگرچه چيزي از دين در قبضه ندارد، جاي سرزنش و عتاب ندارد، زيرا با واليت امام 
پس اي آقايان : ه، سپس گفته استكند و مسائل ديگري را ذكر كرد عادل دينداري مي

ي مسلمانان پيرامون  پارچه شود و سخن و كلمه تا اسالم يك! مثبت برداريد بفرماييد و گامي
كه شيعه در مقابل اين مسائلي كه از ) كنيد فكر مي(شما . كتاب مبين خداوند متعال جمع شود

! ل كردم، چه بايد باشد؟هاي طراز اولشان، جهت استيضاح از آنها، آن مسائلي را نق كتاب
�:فرمايد  اين فرمان خداوند متعال در كتابش كه مي زيرا من به �

��m�P�O����N�M�L�K�Jl ) 70/ ، انبياء 43/ نحل(  
�).دانيد، ازاهل معرفت سؤال كنيد اگر شما نمي( �

ي بصره  واندي منتظر ماندم و از كسي جز مجتهد بزرگ شيعه سال  يك«: گويد سپس مي
اي اين  صفحه) 90(وي به وظيفة خود عمل نموده و در يك كتاب بالغ بر . دمجوابي نشني

آن هم با كلمات و سخناني كه عصر . هايش را بنويسيد كه همه جواب! ! افتخار را به من داد
سپس شيخ موسي » .دهد هاي شيعه بيشتر مورد طعنه و عيب و ايراد قرار مي اول را، از كتاب

را پس از آنكه از طرف آقايان شيعه جوابي را نديد، ) قائد الشيعهالوشيعة فی نقد ع(كتابش 
من با اين كتاب از آبروي امت و حرمت و قداست : گويد ي تحرير درآورد، و مي به رشته

است، ادا  ي امت اسالمي كنم و حقوق عصر اول اسالم را كه بر من و بر همه دين دفاع مي
و نصيحتي كه به علماي » الوشيعه«است كه نشر كتابش شيخ موسي جاراهللا معتقد . 1نمايم مي

كند، اولين گام براي الفت و اتحاد و تقريب است و آقايان شيعه بر اين باورند كه  شيعه مي
ها شديداً آنها را  كشفيات موسي جار اهللا بايد در خاك دفن شود و اين نوع رازگشايي

با رازگشايي از اباطيل موجود در  اين آقايان  علت اينكه. سازد ناراحت و متنفر مي
شود و  روند، اين است كه اهداف و مقاصدشان مفتضح مي هايشان از كوره در مي كتاب

گردد كه آنها مجموع مردم ساده لوح شيعه را به نام نيابت از امام معصوم موعود  روشن مي
ي هم با نام خمس اين دهند و به لحاظ مال مورد سوءاستفاده ديني قرار داده و آنها را فريب مي

  2! ! كنند موعود، آنها را استثمار مي

                                           
  ).٢/٢٨(مسألة التقريب ، ٣٩شيعه ص الو  -١
  .مسأله تقريب -٢
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  )وحدت(راهكار صحيح تقريب  -4
راه درست وحدت اين است كه، علماي اهل سنّت براي نشر اعتقادات صحيح بر گرفته از 

و تبيين و تحقيق در مورد صحت آنها و وجه تمايز آنها از مذاهب  صقرآن و سنّت پيامبر
هاي شيعه و اكاذيب آنها و  را مبذول دارند و از سوي ديگر از دسيسه اهل بدعت تالش خود

هايي كه  افكني كنند و به شبه كند، رازگشايي  آنچه كه از كتب اهل سنّت بدان استدالل مي
اين مراحل،  در تمامي. كنند از روي علم و عدالت و برهان پاسخ گويند متوجه اهل سنّت مي

اشاره كرد و گمراهيهاي آنان و مباني و اصول فاسد آنها را به بايد به انحرافات و شيعه هم 
اند، الزم  بينيم ائمه و بزرگان اهل سنّت در اين مسأله سهيم شده همگان نشان داد، اگر مي

  .آيد كه تالشي مضاعف و علمي، گروهي و با برنامه آن صورت گيرد مي
سازي شيعه به  ، نزديكراهكار اصيل براي تقريب عبارتست از بيان حق و كشف باطل

و فهم صحيح اسالم با استفاده از علماي اهل سنّت و در رأس آنها،  صقرآن و سنّت پيامبر
  . از نظرات فقها و علماي اهل بيت همچون اميرالمؤمنين علي و پسران و نوادگان دانشمند او

كردن اهل  الزم است كه در مقابل جريان انتشار و نفوذ تبليغات رافضي كه سعي در بدنام
امروزه تبليغات رافضي به شكلي قوي در جهان . بيت پاك سيرت دارند، ايستادگي شود، 

تواند بستر  اين منهج و راهكار اصيل مي  بديهي است كه. (اسالم و اروپا و آمريكا جريان دارد
مسلمانان بطور يكسان بر سر يك كلمه متحد شوند و همگي به ) را براي آن فراهم كند كه

  . مان خداوند متعال چنگ زنند و متفرق نشوندريس
از آنجا كه با استدالل به قرآن و سنّت و اجماع و بيان حق در پرتو اين مباني بحث و 
گفتگو با بعضي از علماي شيعه بي فايده است، چون مخالف اهل سنّت هستند، اين بدين 

ستي و صحت آن غافل معني نيست كه ما از روشنگري و بيان مذهب اهل سنّت و تبيين در
شويم و در ارتباط با مذهب شيعه و انحرافات و كژرويهاي آن در آن اصول، روشنگري 

تواند گسترش اعتقادات شيعه در ميان  چون به لطف خداوند متعال اين روشنگري مي. نكنيم
هاي آنها بدنبال  بر ما الزم است كه در خود كتاب. اهل سنّت بكاهد و آن را محدود سازد

البته شايد علّت اين كه علماي قديم ما كه به . دارد ائلي بگرديم كه از باطل آنها پرده بر ميمس
اين روش  اند، به پاسخ دادن شيعه، تكذيب حجتها و باطل كردن ادعاهاي آنان اهتمام ورزيده

 هاي آنها در آن زمان چندان شايع و رايج نبوده اند، اين باشد كه كتاب و راهكار توجه نكرده
هاي اساس  اين علت كه بعضي از كتاب و فقط در دسترس شيعه قرار داشته باشد، يا شايد به 
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اند، يا در  آنها توسط متأخرين آنها به رشته تحرير درآمده و به متقدمين نسبت داده شده
به هر حال دليل هر چه . مطالبي به آنها افزوده شده است) حكومت صفوي(عصرهاي متأخر

هاي شيعه منتشر شده و بسياري از شيعه به قداست  را بپذيريم كه امروزه كتابباشد بايد اين 
آنها جز به محتويات آنها ايمان . اند آنها اعتراف كرده و به صحت و درستي آنها ايمان آورده

ي آنها نصوص ظاهر و روشن قرآن و  نمايند و حتّي بوسيله ندارند و جز بدان استدالل نمي
هاي آنها را كه كتاب خداوند متعال  اي از آنها افسانه بلكه عده. نمايند سنّت صحيح را رد مي

كنند كه وحي براي ائمه نازل شده و بيانگر آگاهي آنان از  برند و ادعا مي را زير سؤال مي
  .نمايند باشند، تصديق مي غيب مي

دازيم و يا بنابراين بايد با توجه به خود كتب شيعيان به تصحيح وبازسازي وضعيت آنها بپر
از مرويات آنها، انحرافات آنها را كشف كنيم و بايد آغازگر تقريب صحيح و اصولي از 

  1.تأليفات وآثار آنها باشيم
ها  هايي صورت گرفته كه جاي قدرداني هستند و بعضي از كتاب البته در اين زمينه تالش

: تأليف» ّمث أبصرت احلقيقة« فيصل نور،: تأليف» االمامة و النص «مانند . اند هم انتشار يافته
ناصر عبداهللا بن علي غفاري و .د: تأليف» أصول الشيعة اإلثني عشريه«محمد سالم خضر، 

اين مسلك و روش بايد با . دكتر محمد جلي» ها و تاريخ اسالمي تحقيقي پيرامون گروه«
را مورد هاي شيعه  عنايت و اهتمام خاصي مورد بررسي قرار بگيرد، زيرا كسي كه كتاب

هاي سفيدي را در ميان انبوهي ازگمراهي و كژروي مشاهده  دهد، رشته مطالعه قرار مي
اي كه در آن  هاي سفيد، از سرگرداني و گمراهي بتواند از اين رشتهممكن است كند و  مي

و سنّت صحيح افند كه با كتاب خداوند متعال باي راستين براي ائمه ب برند، عقيده بسر مي
، فروع را هم در بر ها همانگونه كه شامل اصول هستند اين رشته. شته باشدموافقت دا

  2.پذير است گيرند و بر اساس ديدار دو جانبه و تقارب امكان مي
همانگونه كه الزم است افرادي از شيعه كه صادقانه منادي اصالحات هستند، مورد 

تاي نصيحت قومشان گام احترام، قدرداني و تشويق قرار گيرند و دوشادوش آنها در راس
کشف األسرار «در كتابش  -رحمه اهللا  -مانند همان كاري كه سيد حسين موسوي . برداريم

تطور «قابل تقديري كه سيد احمد در كتابش  انجام داد و تالش علمي » فی تربئة ائمة االطهار

                                           
  ).٢٨٣-٢/٢٨٢(مسأله التقريب  -١
  ).٢/٢٩٦(مهان منبع  -٢
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ست كه با همه بر ما الزم ا. انجام داده است 1»الکفر السياسی من الشوری الی والية الفقيه
هاي زيباي  رو آثار صحيح آنها هستند و از رهنمود عاشقان واقعي وصادق اهل بيت كه دنباله

كند، بايستيم و دركنار  پيروي مي صآنها در راستاي ارشاد مردم به قرآن و سنّت پيامبرش
گيريم و آنها و دستشان را ب. آنها قرار گيريم و با نهايت احترام و قدرداني با آنها تعامل نماييم

روي و  قرآن كريم را مطابق با قواعد زبان عربي، بدون تكلّف و تك. امان ببريم  را به ساحل
خودسرانه، تبيين نماييم و براي فهم سنّت مطهر به رجال موثوق و مورد اعتماد حديث مراجعه 

معصوم است، كه  صي پيامبر كه جز فرموده) ياد داشته باشيم و اين قول را همواره به. (2كنيم
گفتار هر كس قسمتي قابل قبول و حق است و قسمتي مردود است، پس هر چه از سلف 

باشد، در غير اين صورت قرآن  صالح آمده اگر موافق با قرآن و سنّت است مورد قبول ما مي
) آن اصحاب(ولي ما كاري به اختالف . و سنّت پيامبرش براي پيروي در اولويت هستند

بلكه شئون آنها را . دهيم ي آنها نظري نمي زدن درباره  زبان مت و طعنه و زخمنداريم و با ته
كنيم، زيرا آنها راهي سرايي شدند كه نتيجه اعمالشان در  به نيات خودشان واگذار مي

  .3آنجاست
هرگونه نوآوري و بدعتي كه در دين خدا بدون هيچ اصل و اساسي صورت گرفته و 

اند، خواه با زياد كردن در آن  ي خود آن را زيبا و خوب شمردهمردم از روي تمايالت نفسان
و بايد با وسايلي از 4و يا كم كردن از آن؛ يك نوع گمراهي است و بايد با آن مبارزه شود

كنيم كه محبت صالحان،  تأييد مي. بين برود كه منجر به شرارتي بدتر از آن نگردند
كارهاي خوبشان كه معلوم است، يك نوع  ابگذاري به آنها و تعريف كردن آنها   احترام
  .نزديكي به خداوند متعال است وتقرّب 

  :اند ي يونس ذكر شده سوره 63و اولياء همان كساني هستند كه در آية 
�m�P�O�N�M�Ll ) 63/ يونس(  

از خواري در دنيا و عذاب در (ترسي بر آنان ) سبحان(بيگمان دوستان خداوند ! هان(
  ).گردند غمگين نمي) از دست رفتن دنيا بر(نيست و ) آخرت

                                           
  .»حتول فکر سياسی از شوری به واليت فقيه« -١
  .١٢٦عبداهللا و شلی ص . د، املنهج املبني شرح اصول العشرين -٢
  .١٥٧ص ، مهان منبع.-٣
  .٢٣٤ص ، مهان منبع -٤
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اينكه آنها چه در  كرامت هم براي اولياء اهللا ثابت با شروط شرعي آن، همراه با اعتقاد به
حيات و چه پس از مرگشان، حّتي براي خويشتن مالك هيچ نفع يا زياني نيستند، چه رسد 

  .1اينكه چيزي از اين قبيل را به ديگران برسانند به
رها، هر كس كه باشند، با رعايت كيفيت مأثور آن، يك سنّت شرعي است، اما زيارت قب

ياري از مردگان و طلب نيازها و حاجات از آنها از نزديك يا دور، نذر كردن  استغاثه و طلب
براي آنها، برافراشتن و بلند سازي قبرها، پوشاندن آنها، لمس كردن آنها، سوگند خوردن به 

اي  شوند، گناهان كبيره اين مسائل ملحق مي هايي كه به ديگر بدعتغير خداوند متعال و 
شويم،  ما براي اين اعمال به هيچ تأويلي متوسل نمي. هستند كه الزم است با آنها مبارزه شود

  2.تا بتوانيم همه راههاي منجر به شرك را مسدود كنيم
ي معاني  ز محدودهدهد، بلكه الزم است ا عرف غلط حقايق الفاظ شرعي را تغيير نمي

همانگونه كه الزم است از نيرنگ . مورد نظر آنها اطمينان حاصل كنيم و از آنها فراتر نرويم
و (است نه به اسم  هاي دنيايي و ديني برحذر باشيم، پس اعتبار به مسمي  لفظي در همه زمينه
  .3)دهد را تغيير نمي  اسم حقيقت مسمي

دم را به دقّت نظر و ژرف نگري در جهان هستي كند و مر دين اسالم عقل را آزاد مي
گذارد، از هر چيزي كه شايسته و سودمند و مفيد  كند، به علم و علماء احترام مي تشويق مي

ي مردم  هر جا كه آن را يافت، از همه» ي مؤمن است حكمت گمشده«كند و باشد استقبال مي
  ! 4بدان سزاوارتر است

ار كرده و به مقتضاي آن عمل نموده و فرائض را انجام هر مسلماناني كه به شهادتين اقر
ي كفر اقرار  كنيم مگر اينكه به كلمه اي يا ارتكاب معصيتي تكفير نمي داده، بخاطر ارائه نظريه

انكار كند، يا ) بدون تأويل جايز(كند، يا چيزي را يكي از بديهيات ضروري معلوم در دين را 
اي تفسير كند كه به هيچ كدام از  يا آن را بگونهآيات صريح قرآن را تكذيب نمايد، 

هاي زبان عربي قابل احتمال نباشد، يا كاري انجام دهد كه تأويل و تفسيري جز كفر  اسلوب
  5.نداشته باشد

                                           
  .٢٥٩ص ، عمهان منب -١
  .٢٧٩ص ، مهان منبع -٢
  .٣٠٦ص ، مهان منبع -٣
  .٣٢٣ص ، مهان منبع -٤
  .٣٤٣ص ، مهان منبع -٥
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. دهد آري، چنين اصولي و مفاهيمي، عموم مردم را در راستاي فهم اسالم ياري مي
پيامبرش و منهج اهل سنّت و جماعت  كه در قالب كتاب خداوند متعال، سنّت اسالمي

يافته و علما و فقهايي كه بر راه و روش  و خلفاي راشدين ره صنمايانگر است و رسول خدا
  .آنها حركت كردند، اصول آن را اصالت بخشيدند

زنند، شكر خدا داراي بدعتي نيستند  پويان كه به روش اهل سنّت چنگ مي اهل حق و حق
آنها حاضر نيستند كه از چيزي از اينها . ها قرآن وسنّت صحيح استي آن و مستند و پشتوانه

اما . كوتاه بيايند و با اين كار دين خدا را در معرض سهل انگاري و سازشكاري قرار دهند
هاي فراواني هستند كه چيزي جز تعصب و هواپرستي و در  ي رافضي داراي بدعت شيعه

و  �رهنمود المؤمنين علي اين منحرف آنها ازنظرگرفتن مصالح ماديِ بعضي از آخوندهاي 
اند كه اهل سنّت بايد  علماء يادآور شده. شود علماي اهل بيت، مانع كوتاه آمدن از آنها نمي

گذار آن بدعت به هدف عبادت آنرا  گذاران را انكار نمايند، اگرچه بدعت هاي بدعت بدعت
در ضمن نبايد مبارزه و انكار . دانجام دهد و معتقد به حقانيت و صواب و درستي آن باش

ترجيح بين مفاسد «ي  خود را به قيد مصلحتي محدود كنيم، بلكه بايد با موازين و معيار قاعده
ي بزرگ تحمل  ي اندك را بخاطر از بين بردن مفسده مفسده: مبني بر اينكه» و مصالح متضاد

تر رها كنيم و اين و معروف و مصلحت كوچكتر را بخاطر معروف و مصلحت بزرگ ،كنيم
شود كه ما  اين قاعده باعث مي عمل كردن به. اشكال است قاعده در نزد علما صحيح و بي

هاي فتنه را مسدود  گاهي اوقات، يا برخي جاها در مقابل بدعت شيعه ساكت باشيم، تا راه
گيزي، ي انكار منكر خارج نشويم، اگر آن انكار منجر به فتنه ان نگه داريم و از اصل قاعده

ريزي و كشمكش ميان شهروندان يك ناحيه شود، كه در آنجا تعداد شيعه با تعداد سني  خون
اما در حالت ). شود و در آن صورت انكار منكر تبديل به منكر بزرگتري مي(برابر است 

  .1شود شود، اين انكار جايز يا واجب مي اي از آن انكار ناشي نمي عادي كه مفسده
گذاران، به  هاي بدعت ت الزم است كه در راستاي نقد و بررسي بدعتبر علماي اهل سّن

. تعامل كنند خويانه پايبند باشند و با آنها با مهرباني و نرمي و نرم اسلوب و روش آرام و علمي
آنها وقتي در اين زمينه سنگ تمام خواهند گذاشت كه در حدودي كه مورد نزاع نيست از 

به  ها و ايام مشكالت و سختي ا را ياري رسانند و در وقت تنگيآنها ديدن بعمل آوردند و آنه

                                           
  ).٢/٣٦٠(مسأله التقريب  -١
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بودند، مطابق با سياست شرعي  آنها كمك نمايند، يا اگر در حال درگيري با كافر يا ظالمي
خويي، تعاون و  اما اين نرم. پذير در مقابل مصالح و مفاسد، آنها پشتيباني و ياري كنند انعطاف

هاي افراطي در صورت سكوت در  زيرا بعضي از شيعه. دروابط خوب نبايد هميشگي باش
كنند، بلكه الزم است، بشدت اهل غلو و افراط، متشددان  برابر آنها، هياهو و داد و فغان بپا مي

معيار تعامل و . و صاحبان اقوال انحرافي را در همه شرايط مورد انكار و اعتراض قرار دهيم
در اين نهفته است كه گوينده  -تندخويانه  يانه و با دوميخو با اولي نرم -برخورد با اين دسته 

كند، يا چقدر براي انحراف  اندازه بر نصوص شرعي براي ايجاد شبهه اعتماد و تكيه مي تا چه 
هاي  اما كسي كه به دنبال نقل. كند و مايل كردن اذهان برخي از مردم بر تأويالت تكيه مي

دود،  غير مشهور، متأخرين و كساني كه فاقد تأويلند، مي،  عجيب و غريب از انسانهاي گمنام
از اولويت برخوردار است و چه بسا كه تندخويي در برابر او،  -در برابر او  -انكار كردن 

اي همان كساني هستند كه  شوراي حل و عقد اهل سنّت در اجتماعات طائفه. 1تر باشد  واجب
اقوام ديگر مطابق با فقه مصالح و مفاسد كه هاي حزبي را با   موضعهاي سياسي و همسبتگي

اين امر،   البته. نمايند شوند، مقدر مي زير نظر قواعد سياست شرعي قرار دارند و كنترل مي
كند كه اصول منهج اهل سنّت را به مسلمانان ياد دهند  گران را از اين منع نمي علماء و دعوت

اط با عقايد منحرفي كه در ميان مسلمانان نفوذ و بر آن اساس، آنها را تربيت نمايند و در ارتب
اي كه دعوتگران  كرده هشدار دهند تا آنها از آن عقايد متأثر نشوند، آن افكار منحرف كننده

به آن شب و روز و آشكار و نهان بدون هيچ احساس خستگي و ضعفي در راستاي نشر آنها 
هايي با  به مدينه معاهده در اثناي هجرت صاين در حالي است كه پيامبر. كوشند مي

براي آنها فراهم  ي حكومت اسالمي يهوديان منعقد ساخت كه زندگي آبرومندانه را در سايه
داد، تا  ساخت و در عين حال قرآن پيرامون عقايد، تاريخ و اخالق يهود داد سخن سر مي مي

  .نخورندآخر از جانب آنها فريب  مسلمانان از حقيقت شخصيت يهودي آگاه شوند و دست

                                           
  ).٢/٣٦١(مهان منبع  -١



 
  ممبحث چهار

 �روزهاي پاياني زندگاني امير المؤمنين علي بن ابي طالب
  واستشهاد ايشان

  پس از جنگ نهروان: اول
ي جدا شده و گمراه كرد، دليل استوار و حجتي روشن بود بر اينكه او  با آن فرقه �نبرد علي

چون ! حق سزاوارتر بوده استبه  �در قتال و نبرد با اهل شام اشتباه نكرده و نسبت به معاويه
تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها اولی «: فرموده صدر حديث آمده كه پيامبر

گروهي از مسلمانان جدا و منحرف ) صفوف(منحرف از ) اي دسته: (1»الطائفتين بالحق
  ! ).شوند ي سزاوارترين دو گروه به حق، كشته مي شوند كه بوسيله مي

اين سپاه با جديت بيشتري به نبرد اهل شام   كشد كه ه چنين انتظار ميبنابراين خوانند
بروند، زيرا بيش از جنگ قبلي براهين و داليل در دست دارند، مانند كشته شدن عماربن 

. رفت ها، آنچه روي داد، بر خالف انتظاري بود كه از آنها مي اما به رغم اين انگيزه. �ياسر
پياده كرد اين بود كه بعد از فارغ شدن از قتل  �حضرت علي اي كه چون تاكتيكي و نقشه

ي خالفت او و برگردانيدن  خوارج، به شام لشكركشي كند؛ زيرا داخل كردن شام به حوزه
يابي به  هدفي است كه بايد محقق گردد و غايتي است كه براي دست وحدت امت اسالمي

اين منظور بود كه براي جبهه و  بهجنگي كه با خوراج انجام داد فقط . شود آن تالش مي
ترسيد كه فرزندان و پيروانش در عراق توسط آنها  نيروي داخلي امنيت را تأمين كند، زيرا مي

ها، بر  اما گاهي باد - اين مورد اشاره كرده است  اش به همانگونه كه در خطبه - آسيب ببيند 
  2.كند تا اينكه شهيد شد او نتوانست به شام لشكركشيوزند و  ها مي يخالف ميل كشت

تأثير نبود،  بي �در واقع خروج خوارج در ضعيف كردن سپاه اميرالمؤمنين علي
هاي جمل و صفين و نهروان، باعث خستگي و نفرت اهل عراق از جنگ  همانگونه كه جنگ

گرديد و بخصوص اهل شام در جنگ صفين، در واقع جنگ آنها مانند جنگ با غير آنها 
رد خونين صفين همچنان انديشه و خيال آنها را به خود مشغول كرده بود، چون نبود، زيرا نب

بدون اينكه مقصود آنها محقق شود و اگر ! كودكان زيادي يتيم شدند و زنان بيوه شدند

                                           
  ).٧٤٥، ٢/٧٤٦(مسلم  -١
  ).٣٤٥(ص ، خالفت علی ابن ابی طالب -٢
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داند  كردند، خدا مي ي حكميت استقبال نمي و بسياري از صحابه از آن صلح يا قضيه �علي
! شد كه حتي پيامدهاي بد آن قابل تصور نبود اسالم وارد مي اي بر جهان چه مصيبت و فاجعه

از حركت كردن با او بسوي ) شيعيان(و سستي نشان دادن آنها  �پس درمانده كردن علي
بر حق  �دانستند كه علي شام، به نظرشان خوشايند بود و بدان عالقه پيدا كردند، اگر چه مي

  1! است
اي بود  گرديد، خروج و ظهور فرقه �علي يكي از معضالتي كه باعث تضعيف جانب

و رفعت دادن او تا مقام الوهيت، غلو و اغراق كرده، تا جايي كه  �سازي علي كه در بزرگ
كنند و او را  اين واكنش در مقابل خوارج است كه از علي ابراز برائت مي: ها گفتند بعضي

و آن اين كه به منظور نابودي  پروراندند را در سر مي اما آنها هدف شومي. 2دانند كافر مي
اي  پايه اعتقادات فاسد و بي �كاخ دين و ضعيف كردن عموم مسلمانان و سپاه حضرت علي

شكي . با آنها به مقابله برخاست �همانگونه كه بيان كرديم، علي.3را بر مسلمانان وارد نمايند
جدايي و پارگي  سپس. در اين نيست كه مبارزه با خوراج جانب علي را بسيار ضعيف كرد

يكي پس از ديگري بر حضرت علي وارد شدند؛ و خُريت بن راشد خارج شد و گفته شده 
وي يكي از . كه در ميان قومش كه از بني ناجيه بودند، نامش حارث بن راشده بوده است

دعوت و ) از مقام خالفت(�آنگاه به خلع كردن حضرت علي. بر اهواز بود �واليان علي
جمع زيادي به او جواب دادند و بر قسمتي از سرزمينها چيره شد و اموال  كرد، تبليغ مي

زيادي را به غارت برد، آنگاه حضرت علي، سپاهي را به فرماندهي محقل بن قياس رياحي 
  . 4به سوي او اعزام داشت كه سر انجام او را شكست داد و به هالكت رساند

ماليات ندهند و اهل اهواز قيام و  �ه علياين طمع افتادند كه ديگر ب ماليات دهندگان به
مواجه شده  بخاطر اين مسأله با بعضي از مشكالت مالي و نظامي �شورش كردند و البد علي

با اهل  �وقتي كه علي: از شعبي روايت شده كه وي در اين خصوص گفته است. است
رش كردند و نهروان جنگيد، جمع فراواني با او مخالفت كردند و اطرافيانش قيام و شو

ماليات . به بصره آمد و اهل اهواز شورش كردند  ابن خضرمي. بنوناحيه با او مخالف بودند
دهندگان در شكست او طمع كردند و سهل بن حنيف، كارگزار علي را از ايران بيرون 

                                           
  ).٣٤٥(ص ، خالفت علی ابن ابی طالب -١
  .مصطفی حلمی، ١٥، ١٦ص ، اسالمی نظام خالفت در فکر -٢
  .٣٥٠ص ، عبداحلميد علی، خالفت علی ابن ابی طالب -٣
  ).٤٨-٦/٢٧(، تاريخ طربی -٤
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اي، پنهان و آشكارا جهت تضيعف جانب  با هر وسيله� از سوي ديگر، معاويه.1كردند
بوجود آمده  �كرد و از شكاف و اختالفي كه در سپاه علي عمل مي» �ليع«اميرالمؤمنين 

سپاهي را به مصر فرستاد، كه بر آن تسلط  �بود استفاده كرد و با رهبريت عمروبن عاص
  . ي خود ساخت حاصل كرد، و آن را ضميمه

  در نبردها �علي برخي از عوامل ناكامي
  : ز جملهعواملي چند او را بر اين كار مساعدت كردند ا

  .به خوارج �مشغول شدن حضرت علي -*
، بر مصر محمد بن ابي بكر بود كه مانند والي و �كارگزار اميرالمؤمنين علي -*

كارگزار قبلي قيس بن سعد بن عباده ساعدي انصاري، از هوش و زكاوت سرشار بهره مند 
ا آنها كنار نيامد و وارد جنگ شد و همچون والي سابق، ب �خواهان عثمان نبود، لذا با خون

  .سرانجام با شكست مواجه شد
خواهان عثمان در مصر، موجب تسّلط او  در رأي و نظريه با خون  ستوافق معاويه -*

  2.شد
  .و نزديكي آن به شام» �علي«دوري مصر از مركز خالفت اميرالمؤمنين  -*
ل است و سينا به سرزمين شام متص) كوه(طبيعت جغرافيايي؛ چون مصر از طريق  -*

نمايانگر يك امتداد طبيعي است، لذا مصر، يك قدرت انساني و اقتصادي بزرگ به 
و بدينسان معاويه نيروهاي خود را به جزيره العرب، مكه، مدينه و يمن . بخشيد �معاويه

نشيني كردند، زيرا حضرت علي كساني را براي مقابله با  اعزام كرد، اما ديري نپاييد كه عقب
  3.كرد آنها اعزام

اقدام  �براي جذب كردن سرشناسان بزرگ قبائل، و كارگزاران علي سمعاويه -*
كارگزار حضرت علي بر مصر را، بسوي خود متمايل  �نمود و سعي كرد كه قيس بن سعد

                                           
  ).٦/٥٣(مهان منبع  -١
سـندش ، ٣٥١ص ، عبداحلميـد علـی، خالفـت علـی بـن ابـی طالـب) ٣/٨٣(طبقات ابـن سـعد ، مصنف عبدالرزاق -٢

  .صحيح است
  .دبدون سن، ١٩٨ص، تاريخ خليفه -٣
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كند اما موّفق نشد، ولي توانست شك خدم و حشم و معاونان علي را برانگيزاند، در نتيجه او 
  . 1را عزل كردند

همانگونه كه سعي كرد . بود سل سعدبن قيس دستاورد بزرگي براي معاويهعز -*
را از ايران فراهم آورد، اما موفق  �نشيني زياد بن ابيه، كارگزار حضرت علي موجبات عقب

ها و آرزومند كردن تأثير  معاويه توانست بر بعضي از اعيان و واليان با وعده. 2به انجام آن نشد
ديدند فرمان معاويه در حد  مي) از داليل تأثيرپذيري آنها اين بود كه و يكي ديگر(بگذارد، 

در يكي از  �زيرا علي. نابسامان شده است �شود، ولي امور علي بسيار بااليي اجرا مي
از ) كنايه از شكوفايي مخالفين است(آگاه باشيد كه خرماي نارس «: گويد هايش مي خطبه

ن اين جماعت حتماً بر شما پيروز خواهند شد زيرا متفقاً سر بر آورده، بنظر م سناحية معاويه
ايد، آنها از امير خودشان  اند و شما از حق خودتان پراكنده شده و جميعاً بر باطلشان چسبيده

كنيد، آنها امانت را ادا كردند و شما به آن  كنند و شما امير خودتان را نافرماني مي اطاعت مي
ر گرفتم، ولي سوءاستفاده كرد و خيانت ورزيد و مال را به كنيد، فالني را بكا خيانت مي

معاويه تحويل داد، آن فالني را هم استعمال كردم، او هم خيانت و ظلم كرد و مال را به 
ترسم كه  معاويه تحويل داد، حتي اگر با يكي از آنها بر سر چيزي زشت اطمينان كنم، مي

خدايا من آنها را مغبوض داشتم و آنها هم مرا  .اش را به هم بزند و به من خيانت كند رابطه
است از  ساين شكواي علي.(3! مغبوض داشتند، پس آنها را از من و من را از آنها راحت كن

 ).دست شيعه

  سبس با معاويه براي برانگيختن همت لشكر خود و آتش �تالش علي: دوم
شانه خالي كردن هوادارانش در مقابل اين مصائب و اين بي عالقگي و  �اميرالمؤمنين علي

تسليم نشد، و با همه دانش، حجت، فصاحت و بياني كه به او داده شده بود، تالش خود را 
  . جهت حركت دهي به اراده و برانگيختن همت سپاهش بكار گرفت

  
  
  

                                           
  ).٤٥، ٤٦(ص ، واليان مصر -١
  ).٥٢٥، ٢/٥٢٦(استيعاب  -٢
  .با سند منقطع دارای شواهدی است) ١/١٢٥(، تاريخ صغري خباری -٣
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  �ي حماسي مشهور علي خطبه
محسوب  ها و دستاوردهاي ماندگار ي حماسي مشهورش را كه از ميراث مثالً آن خطبه

انديشي، يا خودسرانه نگفته است، بلكه واقعيت تلخي است كه آن را  شود، از روي خيال مي
اي آن را  هاي او كه موقع راهي شدن براي جنگ و حمله به ناحيه از جمله خطبه. چشيده است

جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداوند متعال آن را براي : اما بعد: گفته است اين است
اي خاص خود گشوده است، جهاد، لباس تقوي و زره محكم و محافظ خداوند و سپر اولي

اي آن را ترك كند خداوند متعال لباس ذلّت و  محكم اوست، هر كس از روي بي عالقه
پوشاند و با فرومايگان و خواران ذليل خواهد شد و بر روي  خواري و رسوايي را بر او مي

نتواند هدايت و ارشاد را ببيند و بخاطر از دست دادن  قلبش پرده و حجاب خواهد كشيد كه
ها دست و پنجه نرم خواهد كرد و  ها و مصيبت جهاد، واقعيت به او روي آورده، با بدبختي

ي دست فرومايگان خواهد شد و از عدل محروم خواهد شد، آگاه باشيد كه من شما  مسخره
وت كردم و به شما گفتم به آنها حمله را شب و روز، آشكارا و پنهان به قتال آن جماعت دع

) سرزمين(كه در وسط خانه خودشان  بخدا هر قومي. كنيد قبل از آنكه به شما حمله كنند
اما هر يك از شما امر جهاد را به ديگري . خورند مورد حمله قرار بگيرند، حتماً شكست مي

در نورديدند و  درپي شما را ها پي موكول كرديد و درمانده شديد، تا اينكه هجوم
شهري (هايش وارد انبار ي اسب دوستي بر شما غالب آمد و اين برادر غامر است كه گله ميهن

هاي اسب شما را از مرزهاي شما  شده است و حسان بكري كشته شده و گله) در شرق فراق
نابود ساخت و به من خبر رسيده كه مردي از آنها، بر زن مسلمان و ديگري بر زن معاهد 

هاي  گيرند و جز با گريه ي آنها را مي شود و النگو و گردنبد و گوشواره وارد مي) فر ذميكا(
پس بدون اينكه از تعدادشان . تواند جلوشان او را بگيرند مكرر و طلب رحم كردن نمي

آلود شود بازگشتند، اگر مسلمان بعد از اين واقع از  يا خون  كاسته شود، يا مردي زخمي
  .تنها جاي سرزنش نيست، بلكه اليق و سزاوار استتأسف بميرد، نه 

ميرند و غمگين واندوهناكم از اينكه چرا آن جماعت بر باطل  ها مي شگفتا، به خدا قلب
كه ! ! ! اُف و شما و هميشه فقير و غمگين شويد! ! اند ولي شما بر حق متفرّق هستيد متّحد شده

شود،  شود و بر شما حمله مي راندازي ميايد كه به سوي آن تي به نشان و هدفي تبديل شده
بريد و خداوند  شود و شما يورش نمي كنيد و بر شما يورش آورده مي ولي شما حمله نمي

به شما در روزهاي ! كنيد گيرد و شما راضي هستيد و اعتراضي نمي مورد نافرماني قرار مي
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به ما مهلت بده ! ! ستهوا خيلي گرم ا: گرم دستور دادم كه بسوي آنان حركت كنيد، گفتيد
تا هوا خنك شود، وقتي كه در زمستان به شما دستور دادم كه به سوي آنها حمله كنيد 

كنيد، به خدا  وقتي كه شما از سرما و گرما فرار مي! ! به ما مهلت بده تا هوا گرم شود: گفتيد
  ! ! كنيد سوگند از شمشير بيشتر فرار مي

اي كاش هيچ وقت شما ! ! صفت هستيد ن است و زنعقلتان عقل كودكا! اي مردان نامرد
شناختي كه بخدا باعث پشيماني شد و تأسف و ناراحتي . شدم ديدم و با شما آشنا نمي را نمي

ام را آكنده از  با خود به همراه آورد، خدا شما را بكشد كه قلب مرا چركين كرديد وسينه
: نوشانديد، تا جايي كه قريش گفتخشم و نفرت كرديد و جرعه جرعه غم واندوه را به من 

خدا پدرشان را بيامرزد مگر . ابن ابي طالب مردي شجاع است، اما در جنگ مهارت ندارد
هيچ يك از آنها در ميدان جنگ از من استوارتر و نيرومندتر است؟ و بيشتر و زودتر از من 

يدان جنگ شدم و تا هنوز به سن بيست سالگي نرسيده بودم كه وارد م! به آن پا نهاده است؟
اما كسي كه مورد . ام ام، هنوز هم به آن ادامه داده حاال كه تقريباً به سن شصت سالگي رسيده

  1.تواند بدهد شود، هيچ نظري نمي اطاعت واقع نمي
اين سخنراني يك تودة آتشين است كه اميرالمؤمنين همچون بمبهاي گرم و آتشين بر سر 

ي جهادش محروم كردند و نگذاشتند به آن پيروزي برسد  مرهريزد كه او را از ث كساني مي
انگيز ساخته و  وي اين خطبه را با يك اسلوب ادبي شگفت. كرد كه براي آن تالش مي

هاي  هاي آن، نهفته دهد و با واژه پرداخته است، احساسات مردم را تحت ثأثير خود قرار مي
است دور از پيچيدگي و توهم، همانگونه اي  دارد، خطبه ها و درون را به حركت وامي روان

  2.كه از سجع و صناعت لفظي خالي است

  �هاي ثابت علي موضوع خطبه
دهد، انعكاس يك سيماي  هايي است كه در رابطه با خالفت خود داد سخن مي منظورم خطبه

العمل  در مقابل عكس �تاريخي است و از وصف ظاهري فراترند و از احساس اميرالمؤمنين
هايي كه به او  اما بيشتر خطبه. كند آور سپاهش بعد از جنگ نهروان، رازگشايي مي خفت

البالغه  هايي كه در نهج خطبه: گويند اي از علماء مي شود، صحيح نيست، عده نسبت داده مي

                                           
  ).٢٣٨، ٢٣٩(ص ، جاحظ، البيان و التبني -١
  .٥٩١ص ، نايف معروف، االدب االسالمی -٢
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اين   لذا به. هستند 1به حضرت علي نسبت داده شده، از جمله دستاوردها و تأليفات شيخ رضي
يك منبع تاريخي است، الزم است با روشي انتقاد آميز با آن تعامل  البالغه  اعتبار كه نهج

عالوه براين، حضرت علي مناقب، فضايل، جايگاه رفيع و واالي خود در دين اسالم . نماييم
اند كه علي  شود و در همين ارتباط تعدادي از شهود عيان بيان داشته يارانش يادآور مي را به

شنيده كه وي در روز  صچه كسي از پيامبر«: داد م را سوگند مياش مرد در فضاي خانه
دانيد كه من نسبت به مؤمنان از نفس خودشان سزاوارتر  آيا شما نمي«غدير خم گفته است 

. پس هر كس كه من موالي او هستم، علي هم موالي اوست«: آري، فرمود: گفتند! هستم؟
» .من بدار كسي كه او را دشمن بداردخدايا دوست بدار كسي كه او را دوست بدار و دش

برخاستند و بر اين مطلب شهادت و گواهي  - و در روايتي شانزده مرد  -آنگاه دوازده مرد 
  2.دادند

طلبان او را محاصره  شوبآاندازد آنگاه كه  مي �ياد حضرت عثمان اين بحث ما را به
كسي : خواست بگويد ي ميگوي. كردند، او مناقب و فضايل خود را براي يارانش يادآور شد

اين همه به اسالم خدمت كرده، آيا اينچنين بايد پاداش ببيند؟ ولي اين دو مناسبت با هم   كه
  .فرق دارند

اش را برآورده  فرسا نتوانست، خواسته ها و اقدامات طاقت اين تالش علي به رغم همه 
نگير سپاهش شد، به شام سازد، زيرا نتوانست به علت تفرقه، اختالف و نافرماني كه گريبا

لشكركشي كند، از همين روي در سال چهل هجري، مجبور شد كه با معاويه بن ابي سفيان 
بر سر اينكه عراق براي او و شام براي معاويه باشد توافق نمايد و هيچ يك از آنها حق ندارد 

  3.با جنگ يا غارت و تجاوز در كار ديگري دخالت نمايد
، بعد از مكاتباتي كه ميان )هجري 40(باالخره در سال «: ستطبري در تاريخش گفته ا

كه ذكر آنها بعلّت طوالني بودن در اينجا (صورت گرفت  سحضرت علي و حضرت معاويه
و شام به  �بس برقرار گرديد، بر اين اساس كه عراق به علي ، ميان آنها آتش)ميسر نيست

                                           
  .٣٥٥ص ، خالفت علی بن ابی طالب، وی در اين باره نقد بسيار خوبی دارد، )٣/١٢٤(ميزان االعتدال  -١
  .اسنادش صحيح است) ٢/٧٠٥(فضائل الصحابه  -٢
  .٣٥٦ص ، عبداحلميد، خالفت علی بن ابی طالب -٣
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يا يورش و حمله در كار ديگري  ا سپاه تعلق گيرد و هيچ يك حق نداشته باشد كه ب �معاويه
  1.دخالت نمايد

  براي نيل به شهادت زود هنگام �دعاي علي: سوم
بس مدت چنداني  اين آتش  رسد كه بس نمود و چنين بنظر مي آتش �با معاويه �علي

استمرار نيافته، چون، معاويه در سالي كه حضرت علي شهيد شد، بسر بن ابي ارطأه را به 
و چون حضرت علي نتوانست به دلخواه خود سپاهش را آماده نمايد و نيز 2تادحجاز فرس

سستي و درماندگي آنها را مالحظه كرد، از زندگي بيزار شد و از خدا درخواست مرگ 
خواست كه مرگش را زودتر بياورد، از جمله، از  نمود، و در مقام دعا از خداوند متعال مي

خدايا من از آنها خسته شدم، و آنها هم از : اي گفت يك روز در خطبه وي روايت شده كه
اند خدايا مرا از آنها راحت  ام و آنها هم مرا دلزده كرده اند، آنها را دلزده كرده شده  من خسته

كند كه آن  ترين شما از اين منع مي پس چه چيزي بدبخت! كن و آنها هم از من راحت كن
  .3ي ريش خود گذاشترا با خون رنگين سازد، سپس دستش را برور

: گويد جندب مي. كرد در روزهاي آخر عمر بسيار بر اين دعا پافشاري مي �علي
: ازدحام كردند، تا جايي كه پايش را زير پا بردند، آنگاه گفت �جمعيت در اطراف علي

 ام و آنها هم اند، من آنها را مغبوض داشته ام و آنها هم مرا دلزده كرده من آنها را دلزده كرده
  4! پس من را از آنها راحت كن و آنها را از من راحت كن. اند مرا مغبوض داشته

علي را ديدم كه قرآن را روي سرش قرار داده : در روايتي ديگر از ابوصالح آمده است
خدايا چيزي را كه در آن : آنگاه گفت. آمد هاي آن مي بود تا جايي كه صداي ورق

خدايا من آنها را دلزده و . اما آنان مرا منع كردند است از آنان درخواست كردم،) مصحف(
ملول كردم و آنها هم مرا دلزده و ملول كردند، آنها را مغبوض داشتم و آنها هم مرا مغبوض 
داشتند، مرا به غير اخالق و سلوكم وادار كردند، پس كسي بدتر از من به آنها بده و افرادي 

  5.شود را چنين مطيع ساز كه نمك در آب حل مي آنان  و قلوب! بهتر از آنان به من بده

                                           
  ).٦/٥٦(تاريخ طربی  -١
  .٤٣١ص ، عبداحلميد، خالفت علی بن ابی طالب) ١/٤١(تاريخ صغري خباری  -٢
  .با سند صحيح )٣/٤(با سند صحيح طبقات ) ١٠/١٥٤(مصنف عبدالرزاق  -٣
  .٤٣٢ص ، خالفت علی، با سند حسن) ١/٣٧(االحاد و املثانی ابن ابی عاصم  -٤
  ).٣/١٤٤(سري العالم النبالء  -٥
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  1.رحمت خدا بر او باد. تقريباً بيش از سه روز طول نكشيد كه شهيد شد: در روايتي
: به خوابم آمد گفتم صامشب پيامبر: به من گفت �علي: گفته است �حسن بن علي

بر : فرمود صمبرپيا! ام؟ بيني كه از امت تو چقدر لجاجت و انحراف ديده اي رسول خدا مي
خدايا كسي بدتر از من را به آنها بده، و افرادي بهتر از آنان را به : گفتم! عليه آنان دعا كن

  2.اي به او وارد ساخت آنگاه بيرون آمد و آن مرد ضربه: گويدمي سحسن ! من بده

  از اينكه شهيد خواهد شد �علياطالع حضرت : چهارم
رسانند كه  كنند چنين مي ت و حقّانيت او داللت ميكه بر نبو صبعضي از احاديث پيامبر

نقل است كه  �در صحيح مسلم از ابوهريره . به صف شهدا خواهد پيوست �علي
آنگاه . بر روي غار حراء بود �همراه با ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه و زبير صپيامبر

آرام : (»3صديق أو شهيد إهدأ فما عليك إالّ نبي أو«:فرمود  صصخره تكان خورد، پيامبر
  ).است يا صديق و يا شهيد صباش بر روي تو يا پيامبر

در سرزمين  �دارند كه علي تر از اين هم وجود دارند، كه بيان مي اينجا احاديث خاص
اينها نشان  اند و همه  اين احاديث حتي كيفيت ترور را بيان داشته. عراق، شهيد خواهد شد

بلكه . گويد است و از روي خواسته شخصي سخن نمي صامبري حقّانيت نبوت پي دهنده
اتفاقي را كه براي  صپيامبر. دارد خداوند متعال اين مورد را از طريق وحي به او اعالم مي

علي خواهد افتاد، به وي خاطر نشان ساخت و علي با يقين باور كرد و در اين باره با مردم 
اي است كه در عراق  ، همين حادثهصمبرهاي پيا بيني گفت، كه از جمله پيش سخن مي

در : گفت از علي شنيدم كه مي: اتفاق افتاد، زيرا ابواالسود دؤلي از او روايت كرده كه
خواهي  كجا مي: حاليكه پايم را در ركاب گذاشته بودم، عبداهللا بن سالم جلو آمد و گفت

ير به تو اصابت خواهد اگر به آنجا بروي، تيزي دو طرف شمش: گفت. به عراق: گفتم! بروي؟
. شنيده بودم صسوگند به خدا كه قبالً نظير چنين سخني را از پيامبر: آنگاه علي گفت. كرد

   4! گويد ي خود مي مردي رزمنده چنين درباره: از او متعجب شدم و گفتم: ابواألسود گفت

                                           
  .٤٣٢ص ، عبداحلميد، خالفت علی، ابی عرب، ٩٩احملسن ص  -١
  .٦٤٩ص ، عهد خلفای راشدين، تاريخ ذهبی -٢
  .فضائل صحابه، )١٥/١٩٠(مسلم روايت کرده  -٣
  .٦٤٨دروان خالفت راشدين ص ، ريخ ذهبیتا -٤
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وفضاله اين حديث را براي اب» ينبع«قبل از آنكه مقام خالفت را بدست گيرد، در  �علي
ميرم،  من در اين بيماري نمي: انصاري بدري كه به عيادت وي آمده بود، تعريف كرد و گفت

به من خاطر نشان ساخته كه من  صگردد، زيرا پيامبر يا اين درد باعث مرگ من نمي
وي اين مسأله را با خوراج و . 1آميزي نگردد نخواهم مرد تا زماني كه ريشم با خون رنگ

و  2)دالئل النبّوة(ن نهاد گذاشت، بيهقي اين احاديث و نظير آنها را در كتاب يارانش در ميا
  3.جمع آوري كرده است) البداية و النهاية(حافظ ابن كثير آنها را در كتاب 

از اعمش و او از مسلم بن سهيل از سالم بن ابي جعده و او از : گويد عبد اهللا بن داود مي
فقط انتظار يك : گفت شنيدم كه بر روي منبر مي �ز عليا: عبداهللا بن سبع شنيدم كه گفت

اين ريش را از خون   به من اطالع داده كه صكشيم، پيامبر انسان شقي و بدبخت را مي
: اش را نابود كنيم؟ گفت به ما بگو كه قاتلت كيست تا خانواده: گفتند. رنگين خواهي ساخت

  4.نباشدخواهم مردي را بدست من بكشد كه قاتلم  از خدا مي
  :و اين مفهوم را در قالب ابيات زير بيان كرده است

  اشــــــــُدد حيــــــــاز ميــــــــک للمــــــــوت
  و الجتـــــــــــــــــــزع مــــــــــــــــــــن القتــــــــــــــــــــل

 
  

ــــــــــــــــــــــــاّن املــــــــــــــــــــــــوت القيکــــــــــــــــــــــــا     ف
  ٥اذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بواديکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

تابي مكن و ترس  كند و از مرگ بي آماده باش براي مرگ، چون مرگ تو را مالقات مي
  .آيد آنگاه كه بر تو فرود مي! به خود راه نده

رسانند كه  ها به جزئيات بيشتري از اين هم اشاره كرده، اين نكته را مي ي از روايتبعض
ي سلماني با سند  دانسته است، عبيده نام اين قاتل بدبخت خود را مي �حتي حضرت علي

  : وقتي كه علي ابن ملجم را ديد گفت: گفت صحيح روايت كرده كه مي
  ٦عذيرُک من خليلک من مرادی      د قتلی ــــــــــاته و يريـــــــاريد حي

پس دوستت را بياور تا تو را براي مراد . خواهد خواهم و او مرگم را مي زندگي او را مي
  »! من ياري دهد

                                           
  . جمموع طرق روايتی آن صحيح است ٤٣٣ص، عبداحلميد، خالفت علی ابی طالب -١
  حتقيق عبداملمعلی قلعجی) ٤٤١-٦/٤٣٨(دالئل انبوه  -٢
  ).٣٢٥-١/٣٢٣(البداية و النهاية  -٣
  .سندش حسن است، حتقيق دميجی، )٢١٠٥-٤(، آجری، کتاب الشريعة  -٤
  .٦٤٨دوران خلفای راشدين ص ، يخ ذهبیتار  -٥
  . سندش صحيح است) ٣٣، ٣/٣٤(طبقات ابن سعد  -٦
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اين شخص قاتل من خواهد بود، گفته : ي ابن ملجم گفت در روايتي ديگر، علي درباره
  1.است هنوز من را نكشته: گيري؟ گفت پس چرا جلوي او را نمي: شد

مردم از او خواستند كه جانشيني براي خود تعيين نمايد، زيرا خبر داده بود كه كشته 
از علي شنيدم كه : گويد عبداهللا بن واسع مي. اما وي از اين كار خودداري كرد. خواهد شد

چرا . شود رنگين مي) به سرش اشاره كرد(از اين )به ريش خود اشاره كرد(اين : گفت مي
اي اميرمؤمنان به ما خبر بده كه او : گفتند! كند؟ منتظر چيست؟ آنان اقدام نمي ترين بدبخت

ي من، غير  بخدا در اين صورت بوسيله: گفت! اش را نابود سازيم؟ چه كسي است تا خانواده
نه، ولي شما را بر چيزي : گفت! پس جانشيني بر ما تعيين كن: گفتند. قاتل مرا خواهيد كشت

وقتي كه پيش : شما را بر سر آن ترك گفت، گفتند صامبرگويم كه پي ترك مي
: گفت -اگر به او برسي؟ : گويي؟ و وكيع يكبار گفت پروردگارت بروي به او چه مي

داني،  خدايا مرا در ميان آنها باقي گذاشتي بر وضعيت و حالتي كه خودت مي: گويم مي
خواهي آنها را  ي، اگر ميسپس مرا به سوي خود قبض روح كردي و خود در ميان آنها بود

از : روايت است كه گفت �و از علي 2! خواهي آن را فاسد كن اصالح كن، و اگر مي
و به  -اي در اينجا خواهي خورد،  تو ضربه«: گفت صادق مصدوق شنيدم كه مي

سازد  شود تا جايي كه ريشت را رنگين مي خون از آن جاري مي - گاهش اشاره كرد  دوگيج
ترين مردم خواهد بود، همانگونه كه كشندة شتر  ي آن بدترين و بدبخت و انجام دهنده

  »3.ترين افراد ثمود بود بدبخت) صالح(

  ها و فوايد موجود در آن ها و عبرت و نكته �استشهاد حضرت علي: پنجم
ها و روزها بر حسرت و درد  جنگ نهروان داغي بر دل خوارج گذاشت كه با گذشت شب

مين خاطر، تعدادي از آنها با هم توافق بستند كه حضرت علي را ترور افزود، به ه آنها مي
نگاران و   سيره. ي خود در جنگ نهروان را بگيرند نمايند و انتقام برادران كشته شده

                                           
  ).٣/١٢٧(االستيعاب  -١
  املوسوعة احلديثية حسن لغريه) ٢/٣٢٥(مسند امحد  -٢
حمقــق و پژوهشــگر ، رمحــه اهللا، امحــد مــريين بولشــی، )١٦٤-١٦٣(ص ، خصــائص امرياملــؤمنني علــی بــن ابــی طالــب -٣

  .اين روايت کرده است حکم به صحت
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زيرا شامل  1اند، كه سالم از انتقاد نيست،  نويسان بر روايت مشهوري توافق حاصل كرده تاريخ
اين حادثه   دانيم كه البته ما هم به نوبه خود بعيد نمي. عناصري ضد و نقيض و مختلف است

. شده باشد افزودن و كاستنهاخوش هم مانند ساير حوادث ديگر در قرنهاي اخير دست
دهد كه توافق و اجماعي  هايي كه در منابع و پژوهشها بعمل آمده است نشان مي بررسي

بدست عناصر خارجي صورت  دراين نكته وجود دارد كه عمليات ترور و قتل حضرت علي
اما . خواهي براي قربانيان معركه نهروان عامل اصلي آن بوده است ي انتقام گرفته كه انگيزه

بقيه اطالعات و معلوماتي كه در خصوص عمليات قتل علي اظهار شده است، مانند داستان 
ه لطف خدا گناهي او را ب كه بي - عشق ميان ابن ملجم و قطام، و نقش خيالي اشعث كندي 

هم اينك ماجراي كشته شدن . رسد پذيرفتنشان چندان آسان بنظر نمي -ثابت خواهيم كرد 
  : گردد بطور مفصل بيان مي �حضرت علي

  گردهمايي توطئه گران -1
آيد كه ابن ملجم و برَك بن عبداهللا و عمروبن بكر  از سخن ابن ملجم و اصحابش چنين بر مي

امور مردم را مورد بررسي قرار دادند، نسبت به واليان خود  در كنار هم جمع شدند، تيمي 
مورد انتقاد قرار دادند، سپس از اهل نهروان ياد كردند، آنگاه دلشان به حال آنها سوخت و 

ايم كه مردم  ما برادراني را از دست داده! اي دارد؟ ديگر بعد از آنها ماندن ما چه فايده: گفتند
كردند و در راه خداوند متعال از سرزنش هيچ  عوت ميرا به عبادت پروردگارشان د

هراسيدند، چه خوب جان خود را فدا كنيم و به سراغ پيشوايان گمراهي  اي نمي كننده سرزنش
با اين كار انتقام برادرانمان را . برويم و آنها را بكشيم و مملكت را از شر آنها پاك سازيم

كنم و برَك بن عبداهللا  من كار علي را تمام مي :آنگاه ابن ملجم كه مصري بود گفت. بگيريم
و من هم عمرو بن عاص را از : عمرو بن بكر گفت. من هم براي معاويه كافي هستم: گفت

ي  آنگاه آنها سوگند خوردند و با هم عهد و پيمان بستند كه تا اتمام وظيفه. آورم پاي درمي
آنگاه شمشيرهاي خود را برگرفتند و رو شوند،  خود از پاي ننشيند، حتي اگر با مرگ روبه

آنها را باال آوردند و پيمان بستند تا هفده روز از رمضان بگذرد، هر يك بر حريف خود 

                                           
طربانــی کبــري ) ٣/٤٢٣(مــروج الــذهب ، بــا ســند منقطــع) ٦٦تــا  ٦/٥٨(تــاريخ طــربی ) ٣/٣٥(طبقــات ابــن ســعد  -١
) ٧/٢١٨(وفيـات االدعيـان ، ٦٤٩ص ، تـاريخ اسـالم و خلفـای راشـدين ذهبـی) ٦/٢٤٩(جممع الزوائد ) ٨٥-١/٥٥(

  ).٧/٣٢٥(البداية و النهاية 
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هجوم ببرد و او را بكشد و بدين ترتيب هر يك از آنها به شهري رفت كه قرار بود حريفش 
  1.را بكشد

2- طام دختر شجنهخروج ابن ملجم و مالقات او با ق  
از آنجا بيرون رفت و در كوفه با . ملجم مرادي در كنده پرورش و آمادگي يافته بودابن 

. دوستانش ديدار كرد و نيت شوم خود را از آنها پنهان كرد تا چيزي از كارش برمال نشود
در جنگ نهروان ده نفر از آنها  �ي تيم الرُّباب را ديد كه علي وي يك روز افرادي از قبيله

ياد آوردند و در همان روز با زني از همان قبيله به نام  هاي خود را به آنها كشته. را كشته بود
آن زن بسيار . آشنا شد كه پدر و برادرش در جنگ نهروان كشته شده بودند  قَطام دختر شجنه

زيبا بود، لذا ابن ملجم با ديدن او هوش از سرش پريد و فراموش كرد كه براي چه كاري 
كنم مگر اينكه  با تو ازدواج نمي: آن زن گفت. او خواستگاري كرد سپس از! آمده است؟
سه هزار درهم، بنده و كنيز و كشتن علي ابن : گفت! شفاي تو چيست؟: گفت! مرا شفا دهي

! اين مهريه تو باشد، اما وقتي كه مرا خواستي كشتن علي را ذكر نكردي؟: گفت. ابي طالب
اگر توانستي او را بكشي كه هم خودت و هم مرا . وجوي قتل او بودم البته در جست: گفت

بازهم هيچ (اي و زندگي خوب و شيريني با من خواهي داشت، و اگر كشته شدي،  شفا داده
  .زيرا آنچه كه در نزد خداست از دنيا و زينت اهل دنيا بهتر است) ضرري نكردي

را كه درخواست  ام، و آنچه بخدا من فقط براي اين كار به مصر آمده: ابن ملجم گفت
كنم كه در اين  من كسي را براي تو پيدا مي: آن زن گفت. كردي، براي تو انجام خواهم داد

آنگاه دنبال مردي از قومش تيم الرُّباب فرستاد، كه به او . راه كمكت كند و پشتوانه تو شود
  . قطام با او صحبت كرد، و او را راضي ساخت: گفتند مي» وردان«

آيا : ي اشجع آمد به نام شبيب بن بجره و به او گفت ردي از قبيلهابن ملجم نزد م
با كشتن علي بن : گفت! چگونه؟: گفت! خواهي شرف دنيا و آخرت را بدست آوري؟ مي

چگونه ! ! خواهي كار بسيار زشتي انجام دهي مادرت به عزايت بنشيند، مي: گفت. ابي طالب
كنم، همين كه براي نماز صبح  او كمين مي در مسجد براي: يابي؟ گفت بر علي توانايي مي

بود،  واي بر تو، اگر يك نفر ديگر مي: گفت. كشيم خارج شد، به او حمله كرده، او را مي
ام، و  بود، من خدمات و امتحان وي را در اسالم شناخته اين كار چندان برايم سخت نمي

                                           
  ).٦/٥٩(تاريخ طربی  -١
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ابن ملجم . م او را بكشممن حاضر نيست. داشته است صاي با پيامبر دانم كه چه سابقه مي
. آري: گفت! داني كه او در جنگ نهروان آن بندگان صالح را كشت؟ آيا مگر نمي: گفت
باالخره آن مرد هم . كشيم اند او را مي پس ما هم در مقابل برادرانمان كه كشته شده: گفت

ما : فتندراضي شد، سپس آنها نزد قَطام آمدند كه در مسجد اعظم اعتكاف كرده بود، به او گ
. پس هر وقت اراده كرديد، پيش من بياييد: گفت. ايم كه علي را بكشيم بر اين توافق كرده

اي كه در بامداد آن در  شب جمعه - . سپس ابن ملجم در شب جمعه پيش او بازگشت
اين شبي است كه هر يك از ما قول : و گفت -را به شهادت رساند  �علي) هجري 40(سال

خواست، و با آن سر همه را  اي ابريشمي ود را بكشد، آنگاه پارچهداده است كه حريف خ
شد،  اي كه علي از آن خارج مي و آنها شمشيرهايشان را برگرفتند، و در مقابل دريچه. بست

همين كه خارج شد، شبيب با شمشير به او ضربه زد، آنگاه شمشيرش بر روي . نشستند
اي به او زد، و وردان  ملجم هم با شمشير ضربه دستگيره در، بر روي طاق فروافتاد، سپس ابن

ابيه بر او وارد شد در حاليكه او آن ابريشم را از  مردي از قبيله بني. تا منزل خود فرار كرد
اين ابريشم و شمشير چيست؟ ماجرا را برايش تعريف كرد : آورد، گفت اش در مي سينه

شبيب هم . د تا اينكه او را كشتبرگشت و شمشيرش را آورد، و آن را روي وردان بلند كر
هاي كنده در تاريكي شب بيرون شد، ومردم فرياد زدنند، آنگاه مردي از  به سوي دروازه

گفتند، وي را دنبال كرد، در حاليكه شمشير شبيب در  ي حضرموت كه او را عويمر مي قبيله
جمعيت نجات  شبيب در ميان ازدحام. دستش بود، آن مرد از بيم جان خود او را ترك كرد

ي همدان كه با  اما مردي از قبيله. يافت، آنگاه مردم به جانب ابن ملجم دويدند و او را گرفتند
پاي ابن ملجم زد و او را بر زمين  به شد، شمشيرش را گرفت و ي ابا أدماء خوانده مي كنيه

  . انداخت
و را بر روي پا به پا كرد و جا ماند و جعده بن هبيره بن ابي وهب، ا سحضرت علي
آن مرد را برايم : بعد علي گفت. نماز صبح را براي مردم به امامت خواند. پشتش بلند كرد

آيا مگر من در حق تو ! اي دشمن خدا: سپس گفت. ابن ملجم را پيش او آوردند. بياوريد
شمشيرم را چهل : گفت! پس چرا اين كار را كردي؟: آري، گفت: گفت! خوبي نكردم؟
تو را : ي آن بدترين خلقش را بكشم، علي گفت و از خدا خواستم كه بوسيله. روز تيز كردم

بينم مگر اينكه بدترين خلق خدا  بينم مگر آنكه با شمشير كشته خواهي شد و تو را نمي نمي
  1! ! هستي

                                           
  ).٦/٦٢(تاريخ طربی  -١
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  كند  را نقل مي �محمد بن حنفيه ماجراي كشته شدن علي -3
شد، در مسجد اعظم همراه  زخمي سعلي بخدا من در آن شبي كه حضرت: ابن حنفيه گفت

آنها . خواندند آنها در نزديكي دروازه نماز مي. خواندم با تعداد فراواني از اهالي مصر نماز مي
ناگهان علي براي نماز صبح . شدند تمام شب در قيام و ركوع و سجده بودند و خسته نمي

، البته من ...بشتابيد بسوي نماز. اي مردم، بشتابيد بسوي نماز: خارج شد، سپس ندا سر داد كه
دانم كه حضرت علي از آن دريچه خارج شد و آن كلمات را گفت يا نه، آنگاه به  نمي

. حكم براي خداست اي علي نه براي تو و نه براي ياران تو: درخششي نگاه كردم، و شنيدم
آن : فتگ آنگاه شمشيري را ديدم، سپس يكي ديگر را ديدم، سپس از علي شنيدم كه مي

  .و مردم از هر طرف به وي هجوم آوردند! مرد از دستتان در نرود
اي از  عده. آورده شد �تكان نخوردم تا اينكه ابن ملجم دستگير، و پيش علي: گويد

قتل نفس در مقابل قتل نفس، اگر من : گفت مي سبعد شنيدم كه علي. مردم هم وارد شدند
اش تصميم  را كشته و اگر زنده ماندم خودم دربارهوفات يافتم او را بكشيد، همانگونه كه م

و بيان كرد كه مردم با ناراحتي و نزاع نزد حسن رفتند و او را هم با خبر ساختند، در  1گيرم مي
حاليكه آنها در نزد حسن بودند و ابن ملجم هم جلو او دستهايش بسته شده بود، ام كلثوم 

رسد و  ن خدا، هيچ زياني به پدرم نمياي دشم: دختر حضرت علي با گريه و شيون گفت
كني؟ به خدا  براي چه كسي گريه مي: گفت. خداوند متعال تو را خوار و ذليل خواهد ساخت

و اگر اين ضربه . را با هزار دينار خريدم و با هزار دينار آن را زهرآگين ساختم) شمشير(آن 
  2.ماند آمد، كسي از آنها زنده نمي بر همه اهل مصر وارد مي

  به شوري �وصيت پزشك به علي و تمايل علي -4
شد، همه پزشكان جمع  زخمي سدر روزي كه حضرت علي: گويد عبداهللا بن مالك مي

ي  ريه. وي پزشك صاحب كسري بود. شدند و ماهرترين آنها اُثيربن عمرو سكوني بود
د، وارد كر �و آن رگ را بر زخم علي.را برداشت، و از آن رگي گرفت گوسفند گرمي

                                           
  )٦/٦٢(تاريخ طربی  -١
  .مهان منبع سابق -٢
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خورد، و  سپس آن رگ باد كرد، و آن را بيرون آورد، كه در آن سفيدي مغز به چشم مي
  1.اي علي وصيت كن كه تو خواهي مرد: ضربه تا مركز سرش پيش رفته بود، سپس گفت

: وارد شد و از او پرسيد و گفت �بيان كرده كه جندب بن عبداهللا بر علي) نيز حسن( 
! آيا با حسن بيعت كنيم؟ -دهيم  و خدا نكند تو را از دست  - آيا اگر تو را از دست داديم

دانيد كه چه كار  كنم، شما خود بهتر مي دهم و نه شما را نهي مي نه به شما دستور مي: گفت
  2كنيد؟

  �به فرزندانش حسن و حسين �سفارش علي -5
ش شما را به تقواي خدا سفار«: ، حسن و حسين را فراخواند، سپس گفت�حضرت علي

كنم و اينكه دنيا را نخواهيد اگرچه او شما را بخواهد و براي چيزي گريه نكنيد كه از شما  مي
اشخاص اندوهناك و گرفتار  دور افتاده است و حق را بگوييد و با يتيمان مهربان باشيد، و به

دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد، به . كمك كنيد و براي آخرت سعي و تالش كنيد
اي متأثر  كننده ن عمل كنيد و در راه خداوند متعال از سرزنش هيچ سرزنشمحتويات قرآ

آيا آنچه را كه دو برادرت را به آن : سپس به محمد بن حنيفه نگاه كرد و گفت» .نشويد
  3! سفارش كردم، حفظ كردي؟

كنم، به تو سفارش  عالوه بر اينكه سفارشات فوق را به تو هم مي: آري، گفت: گفت
احترام دو برادرت را نگاه داري، چون آنها حق بزرگي بر دوش تو دارند، از كنم كه  مي

به شما : سپس فرمود! گيري مكن ي كاري تصميم و بدون آنها درباره! فرمان آنها پيروي كن
دانيد كه پدرتان  كنم چون او پسر پدرتان است، و مي دو نفر هم در مورد محمد سفارش مي

تو را به تقوي خداوند متعال و برپايي نماز در ! پسرم«: گفت او را دوست دارد، و به حسن
كنم زيرا نماز  وقت خودش و دادن زكات در جايگاه آن و خوب وضو گرفتن، سفارش مي

دهد، نمازش قبول نيست و به تو  بدون وضو و طهارت جايز نيست و كسي كه زكات نمي
ي رحم را  ا فروخوري، صلهدرگذري، خشمت ر) ديگران(كنم از گناه و خطاي  سفارش مي

بردبار باش، در دين آگاهي و تفقه پيدا كن، ) ديگران(بجاي آوري، به هنگام جهل و ناداني

                                           
  ).٣/١١٢٨(استيعاب  -١
  ).٦/٦٢(تاريخ طربی  -٢
  ).٦/٦٣(مهان منبع  -٣
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در كارهايت ثابت قدم باش، به قرآن متعهد و پايبند باش، در همسايگي ديگران خوشرفتار 
  »1.باش، امر به معروف و نهي از منكر نما و از كارهاي زشت اجتناب ورز

  : در شرف مرگ قرار گرفت، چنين وصيت كرد �كه علي وقتي
اينكه  كند به وصيت مي: بسم اهللا الرّحمن الرَّحيم، اين وصيت علي بن ابي طالب است«

شريك است و اينكه  دهد كه معبود برحقي جز اهللا تعالي نيست و او يگانه و بي شهادت مي
ن حق فرستاد تا بر همه اديان غالب او را با هدايت و دي. ي اوست بنده و فرستاده صمحمد

زيستن و مردن من از و  قرباني نماز و عبادت وآيد اگرچه مشركان اكراه داشته باشند، پس 
خدا است كه پروردگار جهانيان است، خدا را هيچ شريكي نيست و به همين دستور داده  آنِ

كنم كه  م سفارش ميهستم، پس اي حسن به تو و همه فرزندان ام و من اولين مسلمان شده
تقواي خداوند متعال را داشته باشيد كه پروردگار شماست و فقط با مسلماني بميريد و همگي 

زيرا من از ابوالقاسم شنيدم كه . به ريسمان خداوند متعال چنگ بزنيد و پراكنده نشويد
ر است، به در ميان مسلمانان از عموم نماز و روزه بهتصلح و صفا انداختن  به راه: فرمود مي

خويشاوندان خود نظر داشته باشيد و ارتباط و پيوند خويشاوندي بر قرار كنيد كه خداوند 
متعال حساب را بر شما آسان خواهد ساخت، شما را بخدا مواظب يتيمان باشيد، جلوي حرف 
زدن آنها را نگيريد، و آن را در حضور خود دل شكسته نسازيد و شما را به خدا حقوق 

بر شما به آن سفارش كرده است و همواره در  صزيرا پيامبر! ا رعايت كنيدهمسايگي ر
برديم همسايه از همسايه ارث  كرد تا جايي كه گمان مي مورد همسايه سفارش و توصيه مي

برد و در ارتباط با قرآن، خدا را در نظر داشته باشيد، نكند ديگران قبل از شما عمل نمايند  مي
در ارتباط با نماز خدا را در نظر داشته باشيد، . قت را از شما بربايندو در اين زمينه گوي سب

زيرا نماز ستون دين شماست، خدا را در ارتباط با كعبه فراموش نكنيد، تا زماني كه زنده 
هستيد همواره به آن رفت و آمد كنيد، زيرا اگر ترك شود، به چشم نخواهد آمد و توجهي 

و جانتان جهاد كنيد، شما را   دا جهاد را فراموش نكنيد، با مالشما را به خ. به آن نخواهد شد
به خدا زكات را به طاق فراموشي نسپاريد، زيرا آتش خشم و غضب خداوند متعال را 

فراموش ... سازد، شما را به خدا به كنيزان خود ظلم نكنيد، نماز را، نماز را خاموش مي
كنندهاي نترسيد، براي شما كافي  يچ سرزنشو در راه خداوند متعال از سرزنش ه... نكنيد

                                           
  ).٦/٦٣(تاريخ طربی  -١
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است كسي كه آهنگ شما بكند و بر شما ستم بورزد، آنچنان كه خدا به شما دستور داده 
است، سخن نيكو به مردم بگوييد، امر معروف و نهي از منكر را ترك مكنيد، كه 

داد و فغان دراينصورت، اشرار و افراد ناباب بر شما حكومت خواهند كرد و آن وقت هرچه 
الزم است كه با هم رابطه و پيوند داشته باشيد و نسبت . كنيد، به شما جواب داده نخواهد شد

يكديگر و قطع رابطه و تفرقه خودداري  از پشت كردن به . به ديگران بذل و بخش نماييد
ه در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نمائيد، همديگر را در رانماييد، 

بيگمان خداوند داراي مجازات . از خدا بترسيد. تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد
خدا شما اهل بيت را حفظ كرده و پيامبر شما را هم در ميان شما حفظ كرده  .شديدي است

سپس تا وقتي كه جان را » .سپارم و السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته است، شما را بخدا مي
را بر زبان نياورد و در ماه رمضان سال  »الاله اال اهللا«ي  فرين تسليم كرد جز كلمهبه جان آ

  1.چهلم هجري جان به جان آفرين تسليم كرد
  2.ماه مبارك رمضان شهيد شد) 21(او در بامداد : در روايت ديگر آمده است

ز زيرا بعد ا. شود كه در آن دار فاني را وداع گفت اين روايت بر روزي حمل مي
  3.شدن تا سه روز در قيد حيات باقي ماند زخمي

  )ابن ملجم(از مثله كردن قاتلش  �نهي علي -6
اين مرد را زنداني كنيد، اگر من مردم او را بكشيد و اگر زنده : گفته بود �آن حضرت

به : و در روايت ديگري گفته است. 4گيريم ها از او قصاص مي ماندم، پس در ارتباط با زخم
و آب بدهيد، و در اسارت با او خوب رفتار كنيد، اگر من بهبود يافتم، من خود ولي او غذا 

  5.گيرم بخشم و اگر خواستم قصاص مي خون خودم هستم، اگر خواستم او را مي
اگر من وفات يافتم همچون من، او : و در روايت ديگري اين مطلب هم اضافه شده است

  6.ال تجاوزگران را دوست نداردرا بكشيد، و تجاوز نكنيد كه خداوند متع

                                           
  ).٦/٦٤(تاريخ طربی  -١
  .با سند صحيح) ١/١٩٩(خباری ، تاريخ بزرگ -٢
  ).٤٣٩(، عبداحلميد، خالفت علی بن ابی طالب -٣
  ).٢/٥٦٠(فضائل الصحابه  -٤
  .٤٣٩ص ، خالفت علی ابن ابی طالب، ٤ص ، املسحن البی عرب -٥
  .تاريخ اسالم، )٣/٣٥(، الطبقات -٦
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اي پسران عبدالمطلب، : حسن را از مثله كردن نهي كرده است و گفته �حضرت علي
اميرالمؤمنين كشته شده : ور شويد و بگوييد  نبينم كه شما در خون مسلمانان غوطه

اه اميرالمؤمنين كشته شد، اميرالمؤمنين كشته شد، آگاه باشيد كه نبايد جنگ و درگيري به ر
! اي به او بزن ي او مردم، پس درست چنين ضربه نگاه كن اي حسن، اگر من با اين ضربه. اُفتد

از مثله كردن « : گفت شنيدم كه مي صزيرا من از رسول خدا! و آن مرد را مثله مكن
، در ارتباط با سفارش اميرالمؤمنين »1هار باشد بپرهيزيد حتي اگر اين مثله در رابطه با سگ

اي  هاي زيادي وارد شده كه همه مثل هم نيستند، عده ينكه با قاتلش چه كار بكند، روايتا به
گويد علي دستور داده تا  مثالً روايتي كه مي. اي ديگر ضعيف هستند از آنها صحيح، و عده

هاي ديگر همگي  پس از كشتن قاتلش وي را بسوزانند، به لحاظ سند ضعيف است و روايت
كنند و همه بيانگر اين هستند كه علي وقتي كشتن قاتل را الزم  يدر يك مسير حركت م

ها  شمرده كه خود بميرد و اگر نميرد، آنها را از كشتن وي، نهي كرده است، اين روايت
توانند مورد احتجاج قرار گيرند، از طرف ديگر، حضرت  كنند، و مي يكديگر را تقويت مي

ستور قتلش را صادر كند، بلكه وقتي بعضي از علي ابن ملجم را مرتد قلمداد نكرد، تا د
اين مرد را نكشيد، : مسلمانان خواستند ابن ملجم را بكشند، آنها را از اين نهي كرد، و گفت

  2.هايم را از او خواهم گرفت، و اگر مردم، او را بكشيد اگر بهبودي يافتم، كه قصاص زخم
ان به جان آفرين تسليم كرد، وقتي كه علي ج«: گويد و اين روايت مشهور تاريخي مي

آيا تو در من خصلتي : ابن ملجم به حسن گفت. حضرت حسن دنبال ابن ملجم فرستاد
ام، من در كنار حطيم  باشم، حتماً آن را اعمال كرده بخدا من هر عهدي با خدا بسته! يابي؟ مي

خواستي با خدا عهدي بستم كه علي و معاويه را بكشم، يا بخاطر آنها بميرم، پس اگر 
تو حق داري  -يا نكشتم  -، و اگر او را نكشم تواني مرا رها سازي تا معاويه را هم بكشم  مي

سپس همين مانده كه بيايم و دستم ) گردم و من باز هم پيش تو باز مي! (به خدا شكايت كني
سپس او را جلو . كني اما بخدا تا آتش را مالحظه : حسن به او گفت. را در دستت بگذارم

اما اين روايت . پس مردم او را گرفتند و با آتش او را سوزاندند. 3آورد و به قتلش رسانيد
و روايت صحيح در اين ميان اين است كه حسن و حسين و ساير اهل بيت در . منقطع است

                                           
  ).٦/٦٤(تاريخ طربی  -١
  .٣٠٩ص ، منهج ابن تيميه در مسأله تکفري، )٤٠٦-٤٠٥) (٥/٢٤٥(منهاج السنة  -٢
  ).٦/٦٤(، تاريخ طربی -٣
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اين . اند روش تعامل و برخورد با عبدالرحمن بن مجلم به سفارش حضرت علي پايبند بوده
وقتي كه دفن شد، ابن ملجم را آوردند، بعد مردم جمع : گويد كه ميروايت ثابت نيست 

شدند و نفت و حصير آوردند و محمد ابن حنفيه و حسين و عبداهللا بن جعفر بن ابي طالب 
ها و پاهايش را قطع  سپس عبداهللا دست! بگذاريد تا دق دل خود را از سر او دربياوريم: گفتند

رد و حرفي نزد، آنگاه چشمانش را هم پر از سرمه كرد، اما كرد، و ابن ملجم جزع و فزع نك
كه تو داري چشمان عمويت را : باز هم داد و فغاني نكرد و شروع كرد به گفتن اين كلمه

، تا اينكه )1/ علق ( �mp�o�n�m�l�kl: و شروع كرد به خواندن! كشي سرمه مي
تور داده شد كه زبانش را سپس دس... شدند هايش جاري مي و چشم. همه سوره را خواند

اين : چرا بخاطر زبانت جزع و فغان كردي، گفت: ببرند، آنگاه داد و فغان و ناله كرد و گفتند
زبانم و نتوانم ذكر خداوند متعال گويم، آنگاه  بخاطر جزع نبود، بلكه من از اين بيزارم كه بي

يباروي بود و دندانهايش از زبانش را بريدند، سپس او را سوزاندند، در حاليكه گندمگون و ز
رسيد و در پيشانيش اثر و نشان سجده  هايش مي ي گوش هم فاصله داشت، موهايش تا نرمه

  1.نمايان بود
است، جزو افراد  �قاتل حضرت علي: ذهبي درباره عبدالرحمن بن مجلم گفته است

راي آن خوراج و افتراء زننده است، شاهد فتح مصر بوده است و با بزرگان و اشراف ب
انديشي كرده است و از جمله كساني بود كه قرآن و فقه را خوانده است و  كشي و چاره نقشه

قرآن را بر معاذ بن . جوي آنها در مصر بود او يكي از پسران تُدول است كه سواركار و جنگ
او همان كسي است كه صبيغ : شود جبل خوانده و از جمله بندگان و عابدان بود، و گفته مي

يك فرهنگ   و جو كرده  فرستاد و او پيرامون مسائلي از او پرس �را به سوي عمر  ميتمي
سپس سرنوشت او را درنورديد و انجام داد آنچه : گويد تا آنجايي كه ذهبي مي... قرآني بود

در رابطه با ابن ملجم . ترين افراد امت است را كه انجام داد و او در نزد خوارج يكي از فاضل
  : گويد حطان خوارجي ميعمران بن 

  االّ لَيبُلغ من ذی العرش ِرضواناً       ياضربًة من تقی ما اراد بها
  اً ـــة عند اهللا ميزانـــــــــــــــأو فی البريّ     ُه  ــــــاّنی ألذکره حيناً فأحسبُ 

                                           
  .٢٥١ص ، االخبار الطوال، )٣/٩٣(طبقات ابن سعد  -١
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، با آن ضربه فقط خواست )بر علي وارد شد(اي كه از طرف آن پرهيزكار  بنازم به ضربه
برم كه  آورم و گمان مي ياد مي ه رضايت صاحب عرش را بدست آورد، من گاهي او را بهك

  ! ! .تر و بهتر است در ميان خاليق، درنزد خدا ترازويش از ترازوي همه سنگين
ترين خاليق در آخرت است و در نزد اهل سنّت، از  ابن ملجم در نزد روافض، بدبخت

دانيم كه خداوند متعال از او  زانده شود و جايز ميكساني است كه اميدواريم در دوزخ سو
حكم او مانند حكم قاتل . گويند ي او مي درگذرد، نه آنچنان كه خوراج و روافض درباره

 سعثمان، قاتل زبير، قاتل طلحه، قاتل سعيد بن جبير، قاتل عمار، قاتل خارجه و قاتل حسين
داريم و مسأله  وند متعال آنها را مغبوض مياين قاتالن بيزاريم، و بخاطر خدا ما از همه. است

  1.نماييم آنان را به خداوند متعال واگذار مي
شد، درنزد  زخمي �اما در رابطه برَك بن عبداهللا بايد بگوييم كه وي در شبي كه علي

كه معاويه براي اداي نماز جماعت صبح خارج شد، برَك با  و هنگامي. معاويه نشسته بود
حمله كرد، و آن شمشير بركلن معاويه فرود افتاد، در نيتجه دستگير شد، بعد شمشيرش به وي 

سازم آيا اگر آن را به تو بگويم اين  من خبري دارم كه امشب تو را با آن شادمان مي: گفت
من برادري دارم كه در چنين : گفت. آري: براي من هيچ نفعي خواهد داشت يا نه؟ گفت

چرا، : گفت. ايد او نتوانسته باشد چنين كاري انجام دهدش: شبي علي را كشته است، گفت
آنگاه معاويه دستور كشتن . كند شود و كسي از او محافظت و پاسداراي نمي علي خارج مي

وي راصادر كرد و كشته شد، و معاويه دنبال ساعدي كه طبيب بود، فرستاد، وقتي كه پزشك 
اينكه آهن را داغ كنم و آن را به جايي كه  تو دو راه بيشتر نداري، يا: به آن نگاه كرد گفت

يك نوع نوشيدني به تو بدهم كه اگر آن را بخوري   شمشير خورده است بگذارم، يا اينكه
تاب : معاويه گفت. بوده است  اي كه به تو وارد شده سمي شوي زيرا ضربه دار نمي ديگر بچه

توانند ماية  يزيد و عبداهللا مي  ي عقيم شدن بايد بگويم كه تحمل آتش را ندارم، و درباره
من شوند، درنتيجه، معاويه آن نوشيدني مخصوص را نوشيد و بهبودي  سرور و شادكامي 

رود، نگهبان و اسكورت  كه شبانه به مسجد مي از آن پس معاويه دستور داد تا هنگامي. يافت
  .داشته باشد

                                           
  .٦٥٤ص ، دوران خلفای راشدين، تاريخ اسالم -١
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عمرو بن عاص نشسته ) كشتن(درمورد عمروبن بكر هم بايد بگوييم كه آن شب براي 
بود، ولي عمرو بن عاص براي امامت نماز، خارج نشد چون شكم درد گرفته بود، لذا به 
خارجه بن حذافه كه رئيس نگهبانش بود دستور داد تا به جاي او نماز را به امامت بجاي 

و ي بني عامر بن لؤي بود، خارجه، بيرون آمد تا در مسجد نماز بگذارد  آورد، او از طايفه
پنداشت كه عمروعاص را زده و  عمرو بن بكر بر او يورش برد و او را كشت، او چنين مي

كشته است، مردم او را دستگير كردند و او را پيش عمرو بردند و با امير گفتن بر او سالم 
خارجه : گفتند! چه كسي را كشتم؟: عمرو، گفت: اين چه كسي است؟ گفتند: كردند، گفت

تو مرا خواستي : عمرو گفت. كردم تو هستي دا اي فاسق فكر ميبخ: گفت. بن حذافه
  1.و خداوند متعال خارجه را خواست، آنگاه عمرو او را جلو آورد و كشت) بكشي(

  و جاي قبرش و سنش در روز شهادت �مدت خالفت اميرالمؤمنين علي -7
و  -ش روز چهار سال و نه ماه و ش �بنا به قول خليفه بن خياط، مدت خالفت حضرت علي

و چيزي كه در اين ميان روشن . 2بوده است -به قولي سه روز و به قولي ديگر چهارده روز 
 35(تر است اين است كه مدت خالفت وي چهار سال و نُه ماه و سه روز است؛ زيرا در سال 

، )هجري 40(، در روز هجدهم ماه ذي الحجه مسلمانان با او بيعت كردند، و در سال )هجري
مسئوليت غسل دادن . 3ز بيست و يكم ماه مبارك رمضان شربت شهادت را نوشيددر رو

بر عهده گرفتند و در سه  -رضي اهللا عنهم  -حضرت علي را حسن، حسين و عبداهللا بن جعفر 
بر او نماز خواند و چهار تكبير  �حسن بن علي.4لباس كفن شد كه در ميانشان پيراهني نبود

و اما در مورد محل دفن و  6.تكبير ذكر شده 9فاقد سند است، در روايتي كه .5بر او گفت 
قبرش بايد بگوييم كه در اين مورد آن اختالف هست، ابن جوزي ضمن ذكر بعضي از 

و از . 7تر است داند كه كداميك از اقوال صحيح خدا مي: ها در اين زمينه، گفته است روايت
  : ير استهايي كه در اين زمينه آمده است، موارد ز روايت

                                           
  ).٦/٥٦(ص، تاريخ طربی -١
  .١٩٩ص ، التاريخ -٢
  .با سند حسن) ١/٩٩(خباری ، التاريخ الکبري -٣
  ).٣/٣٣٧(الطبقات ) ٥/١٧٥(املنتظم  -٤
  ).٣٣٨-٣/٣٣٧(الطبقات  -٥
  ).٥/١٧٥(املنتظم  -٦
  ).٥/١٧٨(مهان منبع  -٧
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هاي  روي دروازه او را در كنار مسجد جماعت در رحبه، كه روبه �حسن بن علي -*
باشد، قبل از آنكه مردم از نماز صبح فارغ شوند و به منازلشان بازگردند، دفن كرده  كنده مي

  1.است
او در كوفه، در كنار قصر امارت در كنار مسجد جامع : گويد روايتي مثل اين مي -*

  2.انه دفن شده است و جاي قبرش كور شده استبصورت شب
  3.او را به مدينه انتقال داده است �گويد پسرش حسن روايتي مي -*
يعني همان مزاري كه در نجف  -گويد قبري كه ظاهراً در كوفه است  روايتي هم مي -*

بعضي از اهل علم از قبيل شريك بن عبداهللا . باشد مي �همان قبر حضرت علي -است 
اين مسأله را انكار  4) ه297ت ( و محمد بن سليمان حضرمي)  ه178ت (، قاضي كوفه، نخعي
شود، در  در حقيقت پديدآوري آنچه كه به مزار حضرت علي در نجف ناميده مي. اند كرده

. بويه در دوران حكومت عباسي روي داد و آنها از جمله شيعيان رافضي بودند روزگار بني
اهل معرفت بر اين . بدعت را در قرن چهارم هجري پديد آوردند شيعه طبق عادت خود اين

  .باشد قبر مغيره بن شعبه مي: اتفاق دارند كه آن مزار قبر علي نيست، بلكه گفته شده
مزاري كه در نجف است، طبق نظر دست جمعي اهل معرفت، قبر «: گويد ابن تيميه مي

اين قبر   كسي ذكر نكرده كه. اشدب نيست، بلكه گفته شده قبر مغيره بن شعبه مي �علي
و 5حضرت علي بوده و اصالً بيش از سيصد سال است كه كسي چنين قصدي نكرده است

و اما مزار علي، طبق نظر عموم علما، قبر او نيست، بلكه گفته شده، آن قبر مغيره «: گفته است
دوران حكومت  زيرا اين مزار بعد از گذشت سيصد سال از وفات علي در. باشد بن شعبه مي

  »6.ظاهر شده است) ايراني(بويه آل 

                                           
  .٤٤١ص ، عبداحلميد، خالفت علی ابن ابی طالب) ٣/٣٨(الطبقات  -١
  .٦١٥ص ، دوران خلفاء، تاريخ اسالم، )٥/١٧٧(املنتظم  -٢
  ).١/١٣٧(تاريخ بغداد  -٣
  .٤٤١ص ، عبداحلميد، خالفت علی بن ابی طالب -٤
  .٢٨٠ص ، دراسة فی ااالهواء و الفرق و البدع) ٤/٥٠٢(الفتاوی  -٥
  ). ٢٧/٤٤٦(الفتاوی  -٦
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وي : اند ها گفته نظر وجود دارد، بعضي  در زماني شهيد شد، اختالف �در مورد سن علي
ترين چيزي است كه  و اين صحيح: سالگي به شهادت رسيده و گفته شده )59(در سن 

  1.ي او گفته شده است درباره

  كشته شدن پدرش بعد از �ي حضرت حسن بن علي خطبه -8
براي ما  �حضرت حسن بن علي بعد از كشته شدن علي: گويد عمرو بن حبنشي مي
ديروز، مردي با شما وداع كرد كه نه پيشينيان در علم گوي سبقت را : سخنراني كرد و گفت

كردند و پرچم را به او  او را اعزام مي صرسند، پيامبر از او ربودند و نه ديگران هم به او مي
طال و نقره از  2گشت آورد باز نمي داد و تا وقتي كه فتح و پيروزي را براي او به ارمغان مي مي

اش در نظر  خود باقي نگذاشت جز هفتصد درهم از عطايش كه آن را براي خادم خانواده
  3.گرفت مي

  كند را ستايش و تمجيد مي �علي �سعد بن ابي وقاص -9
ز علي ياد شد، سعد بن ابي وقاص در آنجا حضور در حضور مردي ا: گويد ربيعة جرشي مي

داراي چهار صفت پسنديده بود كه وي ! آوري؟ ياد مي آيا علي را به: سعد به او گفت. داشت
تر و خوشايندتر است و شترهاي  اگر من يكي از آنها را داشتم، برايم از فالن و فالن محبوب

دهم كه خدا را  ا پرچم را به كسي ميفرد: است كه فرمود صي پيامبر موسرخ، و اين فرموده
اي : (دوست و خدا او را دوست دارد، خدا خيبر را بر دست او فتح خواهد كرد و فرمود

هر كس : صي پيامبر ي هارون براي موسي هستي و اين فرموده تو براي من به منزله) علي
يكي را  ، را ذكر كرد و سفيان4كه من موالي او هستم پس علي هم موال و دوست اوست

  . فراموش كرد

  دهد  را مورد تمجيد و ستايش قرار مي �علي ابن ابي طالب، �عبداهللا بن عمر -10
ي عثمان از او سؤال كرد، او هم  مردي پيش ابن عمر آمد و درباره: گويد سعد بن عبيده مي

خدا : گفت. آري:شايد از اين خوشت نيايد، گفت : كارهاي نيك وي را يادآور شد، گفت

                                           
  ).٦/٦٧(تاريخ طربی  -١
  .سندش صحيح است) ٢/٧٣٧(فضائل الصحابه  -٢
  .سندش صحيح است) ٢/٧٣٧(مهان منبع  -٣
  .سندش حسن است) ٢/٧٨(مهان منبع  -٤
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سپس درمورد علي پرسيد، ابن عمر كارهاي نيك او را هم يادآور ! ات را به خاك بمالد يبين
: سپس گفت. قرار دارد صهاي پيامبر اش در وسط خانه او كسي است كه خانه: شد، گفت

خاك بمالد، برو هر چه   ات را به خدا بيني: گفت. آري: شايد از اين هم خوشت نيايد؟ گفت
  .1جام بده آيد ان از دستت بر مي

  سعلي شهادتاز خبر  سكيفيت استقبال معاويه -11
رسيد، شروع به گريه كرد، زنش به او  �به گوش معاويه  �وقتي كه خبر كشته شدن علي

واي بر تو، تو : گفت! جنگيدي؟ كني در حاليكه با او مي آيا بخاطر او گريه مي: گفت
  2! دادند؟داني كه مردم چه فضل و فقه و دانشي را از دست  نمي

نوشت و او  مي ساي براي علي  رو شد، آن را در نامه با سؤالي روبه سوقتي كه معاويه
با مرگ علي ابن ابي طالب : وقتي كه خبر كشته شدنش را شنيد گفت. داد برايش جواب مي

اهل شام نبايد چنين سخني را از تو : برادرش عتبه به او گفت. فقه و علم از دست رفت
و معاويه در دوران خالفتش از ضرار صدائي 3كاري به من نداشته باش: و گفتبشنوند، به ا

اي اميرالمؤمنين مرا از اين كار معاف : را برايش توصيف كند، گفت سخواست كه علي
حال كه حتما بايد او را توصيف كنم، پس : گفت! حتماً بايد او را توصيف كني: گفت! كن
، 4گفت مي سخن فيصله بخشقدرتمند بود، هميشه گويم كه بخدا بسيار دورانديش و  مي

، و حكمت از همه كارهايش كرد، دانش از همه جوانبش فوران ميكرد عادالنه حكم مي
گرفت، بسيار  زيور دنيا گريزان بود، با شب و تاريكي آن اُنس مي هويدا بود، از دنيا و

داشت، در  ر را دوست ميپسنديد، طعام زب گير و طويل الفكر بود، لباس كوتاه را مي عبرت
داد،  كرديم، به ما خبر و اطالع مي ميان ما، همچون يكي از ما بود، وقتي كه از او سؤال مي

كه داشت با او  بخدا به رغم نزديكي متقابلي كه به هم داشتيم، تقريباً بخاطر هيبت و سامي
شد، انسان  يداشت، به مسكينان نزديك م و بزرگ مي زديم، اهل دين را گرامي حرف نمي

كرد، من  ساخت، انسان ضعيف را از عدالتش نااميد نمي قوي را در راستاي باطلش آزمند نمي

                                           
  .عدوی، ١٤٠ص ، صحيح مسند از فضائل صحابه -١
  ).٨/١٣٣(البداية و النهاية  -٢
  ).٣/١١٠٨(االستيعاب -٣
  .)٣/١١٠٧(مهان منبع  -٤
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اش را پايين آورده بود  ام، در حاليكه شب پرده دهم كه در بعضي موضعها او ديده شهادت مي
و ستارگان رو به كاهش گذاشته بودند، ريش خود را در دست گرفته بود، و همچون شخص 

! اي دنيا، ديگري را فريب بده: گفت م شتابزده و بي قرار بود، ولي غمگين و گريان ميسال
من تو . اي يا شوق و عالقه به من دارد؟ بعيد است، بعيد است كرده  خود را به سوي من عرضه

ام، كه رجعتي در آن طالق نيست، پس عمر تو كوتاه است و كم ارزش  را سه طالقه داده
آنگاه معاويه به گريه افتاد، ... از كمبود توشه و دوري سفر و حشتناكي راه، هستي، آه و ناله 

اندازه بر  گونه بود، پس اي ضرار تو تا چه خدا رحمت كند ابوالحسن را، بخدا همين: و گفت
همچون كسي غمگين هستم كه فرزندش را در دامانش : گفت! او غمگين هستي؟

  1.اند سربريده
را درخواب ديدم كه ابوبكر و  صپيامبر: ل است كه گفتاز عمر بن عبدالعزيز نق

بر او سالم كردم و نشستم، در آن حال، علي و . در كنارش نشسته بودند بعمر
اي كردند و درِ آن خانه بسته و قفل شد و من نگاه  را آوردند و آنها را وارد خانه بمعاويه

قسم به پروردگار كعبه : تگف خارج شد، در حاليكه مي سكردم و بالفاصله حضرت علي مي
  2.به نفع من قضاوت شد، قسم به پروردگار كعبه من عفو شدم

من معاويه را مغبوض : و ابن عساكر از ابي زرعه رازي نقل كرده كه مردي به او گفت
واي بر : ابوزرعه گفت. براي اينكه وي علي را كشته است: براي چه؟ گفت: دارم، گفت مي

بزرگوار است، پس تو  يم و مهربان است و خصم معاويه خصميتو، پروردگار معاويه رح
  .3، رضاي خدا از هر دوي آنها باد! كني؟ چكاره هستي كه ميان آنها دخالت مي

  آنچه كه حسن بصري رحمه اهللا گفته است -12
بخدا، علي تيري از تيرهاي : از حسن بصري سؤال شد، گفت �در مورد علي بن ابي طالب

فرد رباني اين امت، صاحب فضليت و با . كرد كه بر دشمن اصابت مي خداوند متعال بود
توجه نبود و در رابطه با  در ارتباط با فرمان خدا بي. بود صي امت و خويشاوند پيامبر سابقه

                                           
  ).٣/١١٠٨(استيعاب  -١
  ).٨/١٣٣(البداية و النهاية  -٢
  ).٨/١٣٣(البداية و النهاية  -٣
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دين خدا، مورد سرزنش نبود، مال خدا را سرقت نكرد، عزائم و تكاليف قرآن را ادا كرد و از 
  �1ور دست يافت، اين است علي بن ابي طالبآ اي اعجاب آن، به باغچه

  �بيانات احمد بن حنبل پيرامون خالفت علي -13
من يك روز در حضور پدرم نشسته بودم، : عبداهللا بن احمد بن حنبل رحمهما اهللا گفت

را ياد كردند و زياد سخن  �ها آمدند و از خالفت ابوبكر و عمر و عثمان جماعتي از كرخي
بعد پدرم سرش . ي را هم ذكر كردند اما بيشتر از همه آن را ادامه دادندو خالفت عل. گفتند

ي علي و خالفت و خالفت و علي  اي جماعت، درباره: را به سوي آنها بلند كرد و گفت
خير بلكه علي ! بريد كه خالفت، علي را زينت داده است؟ ، آيا گمان مي2بسيار سخن گفتيد

  3.خالفت را زينت داده است

  �ائت اشعث بن قيس از خون عليبر -14
اشعث بن قيس در قتل حضرت علي دست داشته است، يعقوبي  اند كه ها گفته بعضي از روايت

عبدالرحمن بن ملجم نزد اشعث بن قيس فرود آمد و چندين ماه در نزد وي : گويد مي
حمن عبدالرّ: ابن سعد در طبقات گفته است.4كرد ماندگار شد و همواره شمشيرش را تيز مي

بن ملجم آن شبي كه عزم كرده بود بامداد علي را بكشد، با در گوشي صحبت كردن با 
اشعث به  آنگاه . اشعث بن قيس درمسجد بسر برد تا جايي كه نزديك بود كه فجر طلوع كند

آنگاه عبدالرحمن ابن ملجم و شبيب بن بجره برخاستند و . صبح هم دميد: او گفت
اي كه حضرت علي از آن خارج  و رفتند تا اينكه مقابل دريچهشمشيرهايشان را برداشتند 

  6.ها ضعيف هستند ولي اين روايت. 5شد، نشستند مي
اند بدون دليل و مدرك است، زيرا وقتي  اشعث وارد كرده اين اتهام كه در اين باره به

بينيم  نقش آفريني كرد و نقش خود را عرضه كرد، مي �اشعث براي اجراي خالفت علي

                                           
  ).٣/١١١٠(استيعاب  -١
  ).١/٤٢٦(تاريخ مدينة االسالم  -٢
  .منبع سابق -٣
  ).٢/٢١٢(تاريخ يعقوبی  -٤
  ).٣/٤٤٤(طبقات  -٥
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اخالص و وفاداري خود را اثبات كرد و نخستين كسي بود كه در اثناي جنگ بر سر  كه
آب، با اهل شام جنگيد و از همان زمان كه خوارج نشأت گرفتند و دشمني خود را با آنها 

علي از گناهش توبه كرده : گويند او بود كه به علي ابالغ كرد كه خوارج مي. نمايان ساخت
او در جنگ نهروان با آنها درگير شد و بسيار عالقمند بود . گشته استي تحكيم باز و از قضيه
اش را با علي و اهل بيت تحكيم بخشد، از اين رو دخترش را به ازدواج حسن بن  كه رابطه

ي كنده برخاستند و  كه حسن خواست با دخترش عروسي كند، خانواده علي آورد و هنگامي
چهل شب پس از شهادت  1.ي اشعث گستراندند وازهي حسن تا در قباهاي خود را از دروازه

كه داماد اشعث بود، بر  �حسن بن علي بن ابي طالب.2اشعث بن قيس وفات يافت  �علي
اشعث وارد ساخته  را به نقل نشده كه آنها چنين اتّهامي  �و از اهل بيت علي3او نماز خواند 

ي راجح تر  باشند، بنابراين گزينه اين سبب رازگشايي كرده باشند، يا يكي از آل اشعث را به
ي نقشه و توطئه خوارج شهيد شد تا آنها بدين وسيله  بوسيله �اين است كه علي همواره 

  4.انتقام جنگ نهروان را گرفته باشند

  هاي گمراه و منحرف براي مسلمانان خطرآفريني گروه -15
يابند، اهالي آنجا را  ار ميانتش هاي گمراه، و طوايف منحرف وقتي كه در ممالك اسالمي فرقه

كنند، مردم را در رابطه با  دهند و امنيت و آرامش را تهديد مي در معرض خطر قرار مي
آورند، حال  سازند و در زمين فساد و تباهي به بار مي شان دچار شك و ترديد مي عقيده

ردند، شوريدند اينچنين بود و جماعتي از آنها كه شهيدش ك �خوارج گمراه كه بر علي
كنند، با اينكه در اين راستا جز  كردند كه با اين كار، رضايت خدا را كسب مي گمان مي

  . پيروي از هوا و هوس و اطاعت از شياطين دليل و مدركي نداشتند
خوارج بودند و با منهج و روش فاسد آنها آشنا  �حال كه معلوم شد عامل قتل علي

ها برحذر باشند و با راه و روش آنها مبارزه كنند و شديم، الزم است كه امت مسلمانان از آن
ي خود را در اين راستا را انجام دهند تا امنيت  گران با حضور در صحنه وظيفه علماء و دعوت

و آرامش استقرار يابد و انوار و پرتوهاي تابناك سنّت نمايان گردد و آتش بدعت خاموش 
شود كه عقيدة اهل سنّت  ت وقتي ممكن ميشود و در يك كالم، اداي هر چه بهتر اين رسال
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ي اينها قيام و  همه. گذاران پيكار شود و جماعت نفوذ و گسترش يابد و با بدعت و بدعت
ترين روش براي ايجاد وحدت و همبستگي  آل طلبد و اين ايده تكاپوي اجتماعات را مي

هايي  كه تنها حكومت بيند كسي كه تاريخ طوالني اسالم را مورد مطالعه قرار دهد، مي. است
اند موجبات اتحاد و همبستگي و همدلي مسلمانان را  اند توانسته كه بر اساس سنّت استوار بوده

در . فراهم كنند و بستر مناسبي را براي جهاد و امر به معروف و نهي از منكر ايجاد نمايند
اما برعكس، . ستقديم و جديد، تنها با چنين حكومتهايي اسالم عزّت را به آغوش كشيده ا

افكني و  اند، هرج و مرج و ناهنجاري و تفرقه هايي كه بر اساس بدعت برپا شده حكومت
اند، زود با فروپاشي و  اند و اتحاد و همبستگي را از اجتماع زدوده ها را اشاعه داده بدعت

  1.اند پراكندگي و انقراض مواجه شده

  نسبت به مؤمنان صادقتوزان خوارج  هاي پنهاني در قلب كينه كينه-16
كند كه سراسر  هاي پنهاني رازگشايي مي بيانات ابن ملجم دررابطه با شمشيرش، از اين كنيه

به خدا اين شمشير را با هزار درهم خريدم «: گويد وجود آنها را فراگرفته است، آنجا كه مي
ر فرود و زهرآگين ساختم و اگر اين ضربه بر همه اهل مص و با هزار درهم آن را سمي

  2.ماند آمد، كسي از آنها باقي نمي مي
كنند، رازگشايي  اين سخنان ابن ملجم، از خصومت آشكار و نماياني كه خوارج پنهان مي

كه  �كنند، البته نه عليه مسلماني عامي، بلكه عليه رهبر بزرگي همچون علي بن ابي طالب مي
دقت كنيد كه چگونه ! دبزرگترين فضايل و سجاياي اخالقي در شخصيتش جمع شده بو

هاي عميقي بدبختي و  اساس و افكار منحرف، صاحبان خود را به چاه پايه و بي هاي بي روش
پرستان را رها  كنند ولي مشركان و بت بطوريكه اهل ايمان را ترور مي! كشند شقاوت مي

  .3! كنند و كاري به كارشان ندارند مي
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  تأثير محيط فاسد بر افراد آن -17
گذارد، حتي اگر در ميان آنان كساني عدالت خواه باشند و  فاسد بر افراد خود تأثير مي محيط

مثالً اين . گذارد براي آن تالش نمايد بازهم چنين محيطي تأثيرات منفي خود را بر جاي مي
خواهي شرف دنيا  آيا مي: گويد كند و به او مي ابن ملجم است كه با شبيب بن بجره ديدار مي

: گفت. كشتن علي ابن ابي طالب: و آن چيست؟ گفت: ا بدست آوري؟ گفتو آخرت ر
! تواني بر او چيره شوي؟ چگونه مي. چيز زشتي را پيشنهاد كردي. مادرت به عزايت بنشيند

كه براي نماز صبح بيرون آمد، به او حمله  كنم و هنگامي درمسجد بر او كمين مي: گفت
گر نجات يافتيم، دقِ دل خود را درآورديم و انتقام خود پس ا. كنيم كنيم و او را نابود مي مي

: گفت. ايم و اگر كشته شديم، آنچه كه در نزد خداست از دنيا و ما فيها بهتر است را گرفته
بود، زيرا من بال و خدمت و امتحان وي در  تر مي بود، بر من آسان اگر غير علي مي! واي بر تو

آيا : گفت. ام، من حاضر نيستم كه او را بكشم شناخته صي او را با پيامبر اسالم و سابقه
پس : گفت. آري: گفت! ؟)منظورش خوارج بود(داني كه او بندگان صالح را كشته است مي

آنگاه شبيب : گويد روايت طبري مي. كشيم ي خودمان مي او را در مقابل برادران كشته شده
  1.به او پاسخ مثبت داد

دقت كنيد كه چگونه كژانديشان و ! ت خود قرار دهدخدا شما را مورد حمايت و رعاي
دهند؟ شبيب  روان، افرادي را كه با آنها نشست و برخاست دارند، مورد تأثير قرار مي بيراهه

داد كه وي  آگاه بود، دلش راه نميصي او با پيامبر و سابقه �بدليل آنكه از خدمات علي
هاي جنگ  گردد و با ياد كردن كشته مي افكني ابن ملجم متأثر را بكشد، اما چون از شبه

دهد و  افتد، به او پاسخ مثبت مي نهروان احساساتش در مقابل آنها به جوش و خروش مي
كند كه كشته شدنشان واقعاً به حق و به جا بود نه باطل و ناحق و  اين توجهي نمي اصالً به

ن افكار، وبدنام كردن نهد وموجب فاسد كرد بدين ترتيب به در خواست ابن ملجم گردن مي
خواند كه از مصاحبت و  و اين هر مسلماني را فرامي. شد...شهرت و آوازه، و زيان آشكار و

رفاقت با كساني كه داراي روش فاسد اعتقادي و افكارآلود هستند دوري كنند و سريعاً با 
ا به او نمايند وصالح دنيا و آخرتش ر دانند و بدان عمل مي علماي رباني كه حق را مي

اين راه درست و مستقيم راضي  اگر به. سازند، بناي مجالست و همنشيني بگذارد رهنمون مي
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نشود و با آن منحرفان اعتقادي قاطي شود، انگشت پشيماني را خواهد گزيد، ولي ديگر 
  : همانگونه كه خداوند متعال فرموده است 1پشيماني سودي به حال او نخواهد داشت

�mm�� l�k� j� i�h� g���v�u�t�s� r� q�p� o�n
�¦� ¥� ¤� £� ¢¡� �� ~� � }� |� {� z� y� x� w

§l ) 29-27/ فرقان .(  
به ) از شدت حسرت و ندامت(هر دو دست خويش را ) كفرپيشه(و در آن روز ستمكار 

! اي واي .گزيدم برمي) بهشت را(با رسول خدا راه ! اي كاش: گويد گزد و مي دندان مي
به دستم ) براي بيداري و آگاهي(بعد از آن كه قرآن . گرفتم كاش من فالني را به دوستي نمي

شيطان انسان را ) اين چنين! آري. (كرد) و از حق منحرف و منصرف(رسيده بود، مرا گمراه 
  .دارد خوارِ خوار مي) كشد و به رسوائي مي(

، آن عالم رباني �ي شهيد شدن علي هاي حادثه و پند و عبرت  اين بود برخي از درس
ر خود را خاشعانه براي اهللا تعالي سپري كرد و پيوسته بسوي خدا در بازگشت بود كه همه عم

  . و براي ما راه مباركي را جهت اقتدا و تأسي و پيروي ترسيم كرد

  گفته شده است �كه در مورد علي سوگواري هاييمرثيه ها و : ششم

 �اشعار ابواألسود دؤلي در رثاء امير المؤمنين  -1

 : كنند بخش عمده از اين رثاها ازام هيثم دختر عريان نخعي روايت مي: ه استابن عبدالبر گفت
  أال يــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــني وحيــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــعدينا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  تبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ام كلث
ــــــــــــــــــث كــــــــــــــــــانوا   اال قــــــــــــــــــل للخــــــــــــــــــوارج حي

  أيف شـــــــــــــــــــــــــهر الصـــــــــــــــــــــــــيام فجعتمونـــــــــــــــــــــــــا 
  قتلـــــــــــــــتم خـــــــــــــــري مـــــــــــــــن ركـــــــــــــــب املطايـــــــــــــــا
ـــــــــــــبس النعـــــــــــــال ومـــــــــــــن حـــــــــــــذاها   ومـــــــــــــن ل

ـــــــــــــــــــــب اخلـــــــــــــــــــــريات فيـــــــــــــــــــــه    فكـــــــــــــــــــــل مناق

ــــــــــــــــــــــــــــــــا     أال تبكــــــــــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــــــــــــري املؤمنين
  بعربــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــد رأيــــــــــــــــــــــت اليقينــــــــــــــــــــــا
  فــــــــــــــــــــــال قــــــــــــــــــــــرت عيــــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــــامتينا
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــاس طــــــــــــــــــــــــرا أمجعين   خبــــــــــــــــــــــــري الن
  وذللهــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــفينا

  ثـــــــــــــــــــــــــاين واملئينـــــــــــــــــــــــــاومـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــرأ امل
ــــــــــــــــــــــــــا    وحــــــــــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــــــــــول رب العاملين
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  كانـــــــــــتلقـــــــــــد علمـــــــــــت قـــــــــــريش حيـــــــــــث  
  وإذا اســــــــــــــــــــتقبلت وجــــــــــــــــــــه أيب حســــــــــــــــــــني

ـــــــــــــــــــــــــــل مقتلـــــــــــــــــــــــــــه خبـــــــــــــــــــــــــــري  ـــــــــــــــــــــــــــا قب   وكن
  يقــــــــــــــــــــــيم احلـــــــــــــــــــــــق ال يرتـــــــــــــــــــــــاب فيـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــيس بكـــــــــــــــــــــــامت علمـــــــــــــــــــــــا لدي   ول
  كــــــــــــــــــــأن النــــــــــــــــــــاس إذا فقــــــــــــــــــــدوا عليــــــــــــــــــــا 

  

ـــــــــــــــــــــك خريهـــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــبا ودينـــــــــــــــــــــا     بأن
ــــــــــــــــــوق  ــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــدر ف   الناظرينــــــــــــــــــا ١رأي

  اهللا فينـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــــوىل رســـــــــــــــــــــــول
ــــــــــــــــــــــــــــا   ويعــــــــــــــــــــــــــــدل يف العــــــــــــــــــــــــــــدا واألقربين
  ومل خيلـــــــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــــــن املتجربينـــــــــــــــــــــــــــــــــا
   ٢نعـــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــار يف بلـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــنينا 

  

  

  كني؟ بر اميرالمؤمنين گريه نمي اي چشم، واي بر تو، ما را خوشبخت كن، آيا
  .را ديده است) مرگ او(كند كه او يقيناً  ريزان بر او گريه مي ام كلثوم اشك

  .به خوارج بگو، هر جا كه هستند، خوشحالي به خود نبينند
شما، بهترين كسي را كه بر چهارپايان سوار ! ايد؟ آيا در ماه رمضان ما را جمع كرده

هاي مثاني و  پوشيد و سوره شد و كفش مي كرد و سوار بر كشتي مي شد و آنها را رام مي مي
  ! مئين را خوانده است، كشتيد

  ! ها و فضايل خوب در او بود و محبوب رسول پروردگار جهانيان بود همة ارزش
قريش در هر جا كه بود دانست كه تو به لحاظ اصل و نسب و دين از همة آنها بهتر 

  ! هستي
را باالي كسي ) ماه شب چهارده(آوردي، بدر  ي پدر حسين روي مي و وقتي كه به چهره

  ! كرد ديدي كه ما را نگاه مي مي
را در ميان خود  صو ما قبل از قتل او در خوبي و خوشي بوديم و موالي پيامبر

  .ديديم مي
ورزيد و دربارة دشمن و دوست و نزديك  كرد و در آن ترديد نمي او حق را برپا مي

  . كرد را ميعدالت را اج
را كه در اختيار داشت، پنهان نكرد، و مستبد و تك رأي و زورمدار  وي هيچ علمي

  ! آفريده نشده بود
مردم وقتي كه علي را از دست دادند، همچون گلّه بي شبان حيران و سرگردان درشهر 

  .باقي ماندند) سرگرداني(هستند و چندين سال بر اين حالت 

                                           
  ).١١٣٢/ ٣(االستيعاب ، يف رواية راق: فوق -١
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 �حميري در رثاي عليشعر اسماعيل بن محمد  -2

  ســــــــائل قريشــــــــا بــــــــه إن كنــــــــت ذا َعَمــــــــهٍ 
  مــــــــــن كــــــــــان أقــــــــــدم إســــــــــالما وأكثرهــــــــــا

ــــــــــــة  ب ــــــــــــت مكذ   مــــــــــــن وحــــــــــــد اهللا إذ كان
  مــــــن كــــــان يقــــــدم يف اهليجــــــاء إن نكلــــــوا
  مــــــــن كــــــــان أعــــــــدهلا حكمــــــــا وأبســــــــطها
  إن يصـــــــدقوك فلـــــــن يعـــــــدوا أبـــــــا حســـــــن

  إن أنــــــــــت تلــــــــــق أقوامــــــــــا ذوي صـــــــــــلف 
  

  مــــــــــــــن كــــــــــــــان أثبتهــــــــــــــا يف الــــــــــــــدين أوتــــــــــــــادا 
  وأطهرهـــــــــــــــــــــــــــــا أهـــــــــــــــــــــــــــــال وأوالدا علمـــــــــــــــــــــــــــــا

  تــــــــــــــــــــــدعو مــــــــــــــــــــــع اهللا أوثانــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــدادا
  عنهـــــــــــــــــا وإن يبخلــــــــــــــــــوا يف أزمــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــادا
  علمــــــــــــــــــــا وأصــــــــــــــــــــدقها وعــــــــــــــــــــدا وإيعــــــــــــــــــــادا

ـــــــــــــــــــــــرار حســـــــــــــــــــــــادا  ـــــــــــــــــــــــق لألب   إن أت مل تل
   1وذا عنــــــــــــــــــــــــــاد حلــــــــــــــــــــــــــق اهللا جحــــــــــــــــــــــــــادا  

  ج

چه كسي . ي علي از قريش سؤال كن درباره) بيني و واقعيت را نمي(اگر توكور هستي «
تر و  تر و بيشتر از همه عالم چه كسي به لحاظ اسالم مقدم! دين بود؟ ترين ميخ در محكم

  ! تر است؟ داراي خانواده و فرزندان پاك
گويان همراه با خداوند متعال  چه كسي خداوند متعال را يگانه دانست آن وقت كه دروغ

  . خواند ها و همتاياني را مي بت
 اي علم بيشتر بوده و از آنها صادقانهدر ميان قريش چه كسي به لحاظ حكم عادلتر و دار

  ! تر به وعده و وعيد خود عمل كرده است؟
شود وقتي كه آنها از اين كار  قدم مي كند و براي اين كار پيش چه كسي پيكار و نبرد مي

  ! قدم نشوند؟ بهراسند و سرباز زنند و در اوقات بحران بخل بورزند و پيش
روند، اگر تو بيايي از ناحيه نيكان با حسادتي  راتر نمياگر تو را باور كنند، از پدر حسن ف

  .رو نخواهي شد روبه
سر  دارند و لجوج و خيره رو خواهي شد كه تو را دشمن مي روبه با اقوامي) تو بيايي(اگر 

  .كنند هستند و حق خداوند متعال را انكار مي
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  2در جواب و رد شاعر خوارج عمران بن حطان 1شعر بكر بن حماد -3
  :شاعر خوارج گفته است

  يا ضربًة من تقی ما اراد ا          اال ليبلغ من ذی العرش رضواناً 
  اً ــــة عنداهللا ميزانـــــــــــــــــه           او فی الربيــــــــانی ال ذکره حيناً فاحسب

ست او با آن ضربه خوا) به علي وارد شد(اي كه از طرف شخص پرهيزكار بنازم به ضربه«
  . رضايت صاحب عرش را كسب كند

برم كه ترازويش در نزد خداوند متعال از  آورم و گمان مي ياد مي من گاهي او را به
  »! تر است ها سنگين همة انسان) ترازوي(

  
  :آنگاه بكر بن حماد تاهرتي در پاسخ گفت

ــــــــــــل البــــــــــــن ملجــــــــــــم واألقــــــــــــدار غالبــــــــــــة   ق
  قتلــــــــت أفضــــــــل مــــــــن ميشــــــــي علــــــــى قــــــــدم

  آن مث مبــــــــــــــــــــا وأعلـــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــالقر 
  وكـــــــان مـــــــن احلـــــــرب ســـــــيفا صـــــــارما ذكـــــــرا
  ذكــــــــــــــــــرت قاتلــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــدمع منحــــــــــــــــــدر
  إين ألحســـــــــــــبه مـــــــــــــا كـــــــــــــان مـــــــــــــن بشـــــــــــــر
  أشــــــــــــــــقى مــــــــــــــــرادا إذا عــــــــــــــــدت قبائلهــــــــــــــــا

ــــــــــــــيت جلبــــــــــــــت  ــــــــــــــة األوىل ال   كعــــــــــــــاقر الناق
  قـــــــــد كـــــــــان خيـــــــــربهم أن ســـــــــوف خيضـــــــــبها
ــــــــــــــــه مــــــــــــــــا حتملــــــــــــــــه ــــــــــــــــال عفــــــــــــــــا اهللا عن   ف

  لقولــــــــــــــــــــه يف شــــــــــــــــــــقي مــــــــــــــــــــا أراد ــــــــــــــــــــا 
  بــــــــــل ضــــــــــربة مــــــــــن غــــــــــوي أوردتــــــــــه لظــــــــــى

ــــــــــــــــــــه مل يــــــــــــــــــــرد قصــــــــــــــــــــدا بضــــــــــــــــــــربتهكأ   ن

  هــــــــــــــــــدمَت ويلــــــــــــــــــك لإلســــــــــــــــــالم أركانــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــاس إســـــــــــــــــــــــــــــالما وإميان   وأول الن
  ســــــــــــــــن الرســــــــــــــــول لنــــــــــــــــا شــــــــــــــــرعا وتبيانــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــران أقران ـــــــــــــــــــــــا إذا لقـــــــــــــــــــــــى األق   ليث
ـــــــــــــاس ســـــــــــــبحانا   فقلـــــــــــــت ســـــــــــــبحان رب الن
  خيشـــــــــــــى املعـــــــــــــاد ولكـــــــــــــن كـــــــــــــان شـــــــــــــيطانا
  وآخســـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــاس عنـــــــــــــــــــد اهللا ميزانـــــــــــــــــــا

ــــــــــــأرض احلجــــــــــــر خســــــــــــرانا    علــــــــــــى مثــــــــــــود ب
  انــــــــــــــــــــــــــا فأزمانــــــــــــــــــــــــــاقبــــــــــــــــــــــــــل املنيــــــــــــــــــــــــــة أزم

ـــــــــــــا ـــــــــــــن حطان ـــــــــــــرب عمـــــــــــــران ب   وال ســـــــــــــقى ق
  إال ليبلـــــــــــــــغ مـــــــــــــــن ذي العـــــــــــــــرش رضـــــــــــــــوانا 

  فســــــــــــوف يلقــــــــــــى ــــــــــــا الــــــــــــرمحن غضــــــــــــبانا
   ٣إال ليصــــــــــــــــلى عــــــــــــــــذاب اخللــــــــــــــــد نريانــــــــــــــــا 

                                           
به شرق کوچ کرد و مسند بن مسدد بن مسرهد روايـت شـنيد . بکر بن محاد تاهرتی نسبتش به تاهرت مغربی است -١

  ).٣/١٧٧(االصابة . و شاعر بوده است، وايت کرد و هم عصر خباریو در مغرب آن را از او ر 
وفـات يافـت .  ه ٨٤٥يکی از رؤسای خـوراج و يکـی از شـعرای مفـّوهني اسـت در سـال ، عمران بن حطان بصری -٢

  .٣/١٧٧االصابة
 ).١١٢٩/ ٣(االستيعاب  -٣



 سلي مرتضي ع     1334
  

 

  .ديتو ركني از اسالم را نابود كر! و تقديرها غالب هستند واي بر تو: به ابن ملجم بگو
رفت و اولين كسي كه اسالم و ايمان آورد را  ترين كسي كه روي قدم راه مي برجسته 

كه از همه مردم به قرآن و سنّت پيامبر كه براي ما مشروع و تبيين ) كسي را كشتي! (كشتي
  .تر است كرده است، آگاه

نور و ي او همچون  داماد و دوست و يارو ياور رسول خدا بود، اخالق و صفات برجسته
  .درخشند برهان مي

رسيدند همچون  اي بود و وقتي كه حريفان به هم مي و در جنگ همچون شمشير برنده
  . شير حريف همه بود

پروردگار مردم، واقعاً تو پاك : هايم جاري شد و آنگاه گفتم قاتل او را ياد كردم و اشك
گويم  بلكه مي. قيامت بترسداين قاتل انساني نيست كه از   كنم كه و منزه هستي، من گمان مي

  .او شيطان بود
ترين مراد است و در نزد خدا، كفه  ترين و شقي اگر قبايل برشمرده شوند، بدبخت 

كه زيان و ) صالح(ي اول شتر  همچون آن ذبح كننده. تر است ترازويش از همگان سبك
  .خسارت را براي قوم ثمود در سرزمين حجر به ارمغان آورد

  .داد كه او را باخود رنگين خواهد كرد قبل از آنكه بميرد مي او به آنها خبر
خدا از او در نگذرد بخاطر كاري كه كرد و قبر عمران بن حطان را آب ندهد زيرا درباره 

  ! ! با آن ضربه فقط خواست به رضايت صاحب عرش برسد: آن بدبخت گفت
به موجب رفتن آن قاتل  كه) بر علي وارد شد( اي از طرف آن گمراه و ظالمي بلكه ضربه

گويي وي با اين ضربه . رو خواهد شد شد، بزودي با خشم و غضب خداي رحمان روبهجهنم 
 . خواست فقط به عذاب جاودانگي آتش جهنم برسد

بعد از جهادي عظيم از اين دنيا بيرون  �و بدين ترتيب اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب
! ترين صفحات تاريخ در هم پيچيده شد ن و پاكتري با وفات او، يكي از درخشان. رفت

تاريخ وي را چنين شناخته بود كه او رادمردي استثنايي از طراز رادمردان استثنائي و ممتاز 
و . بود، تمام هم و غم او رضايت خداوند متعال بود و همتش براي پيروزي اسالم بود

ل در دنيا بود و بزرگترين بزرگترين آرزويش حاكم شدن احكام و دستورات خداوند متعا
  ! هدفش تحقق عدالت در ميان افراد رعيتش بود
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ي تاريخ صحيح دوران خالفاي راشدين فرزندان اين  بحث و بررسي و تحقيق و مطالعه
هاي ايام زيباي گذشته و شكوفايي آنها را  كند و شگفتي شنا ميآهاي راشديه  امت را با همت

هاي اين مسأله فقط زماني  فهماند كه پايان ها مي نين به نسلو چ! گرداند به زندگي ما باز مي
شود كه از عناصري بهره بگيريم كه نسل اول مسلمانان آن را بكار  اصالح و درست مي

كند تا به  گران و علما و دانشجويان و اهل معرفت كمك مي اين بررسي، به دعوت. گرفتند
ها و صفات رهبري و نسل  ها و نشانه د و ويژگييافته تأسي و اقتدا كنن آن دوران راشدي و راه

آن و سيستم حكومتي و روش آن در راستاي حركت در ميان دنياي مردم را بشناسند و در 
آفرين خود را از سر  كند تا دوباره نقش تمدن يك كالم اين بررسي به مسلمانان كمك مي

  .گيرند
 2003ژوئن  7موافق با   ه 1424 اآلخر ربيع 7دقيقه در تاريخ  55/12در روز شنبه ساعت 

پيوسته و همواره فضل آنِ خداوند متعال . اين تأليف كتاب را به پايان رساندم ميالدي بنده
اين كار را پذيرا شود و سينه بندگان را   خواهم كه و از خداي سبحان مي. بوده و خواهد بود

نّت خود بركت فرستد، براي بهره مندي از آن فراخ بخشد و با لطف و كرم و بزرگي و م
  :همانگونه كه خود فرمايد 

�m��Á���À�¿�¾½�¼��»�º�¹�¸�¶�µ´�³�²�±�°��¯�®�¬�«
�Âl ) 2/ فاطر.(  

از ) آن را ببندد و(تواند  هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي) درِ خزائن(خداوند 
ند، كسي جز او آن جلوگيري نمايد و خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري ك

  .تواند آن را رها و روان سازد و او توانا و كار بجا است نمي
  

اي ندارم جز اينكه با قلبي خاشع و رجوع كننده، به فضل و كرم  در پايان اين كتاب چاره
و خودم را (و بخشش خداوند متعال اعتراف كنم و از قدرت و حركت خودم تبري جويم 

دهنده و اكرام كننده و ياور است و او  متعال فضليت ، زيرا خداوند)منشأ فضل ندانم
در آغاز و انجام بخاطر مّنتي كه بر من نهاده است، ذات اقدسش را ستايش . دهنده است توفيق

خواهم كه كارم را براي محض  هاي زيبا و صفات بلند بااليش از او مي گويم و با نام مي
ام  مرا بر هر حرفي كه نوشته. ند سازدرضاي خدا قرار دهد و آن را براي بندگانش سودم

پاداش عطا فرمايد و آن را در ترازوي نيكيهايم قرار دهد و به همه برادرانم را كه مرا در راه 
اين   اند، پاداش نيك دهد و از هر مسلماني كه به ثمر رسيدن اين اقدام ناچيز ياري كرده
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ي نيازمند به عفو، مغفرت،  بنده خواهم كه يابد، مي خواند و ازآن اطالع مي كتاب را مي
زيرا دعاي برادر براي برادرش . رحمت و رضايت پروردگارش را از دعايش فراموش ننمايد

  :دهم كتابم را با اين سخن خداوند متعال پايان مي. شاءاهللا مستجاب خواهد شد درغياب وي ان
 m��¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{� �z�y�x�w

�ª�©�¨�§�¦l ) 19/ نمل.(  
چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني ! اراروردگپ

كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها راضي باشي ) مرا توفيق عطاء فرما تا(اي، و  داشته
  .ات گردان و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايسته) و من بدانها رستگار باشم(

دهم كه هيچ خدايي  گويم، شهادت مي تو خدايا، حمد و ستايش تو را ميپاك و منزهي 
  كنم كنم، و به سوي تو توبه مي جز تو وجود ندارد، از تو طلب آمرزش مي

  
  و آخر دعوانا ان احلمدهللا رب العاملني

  نيازمند عفو و مغفرت و رمحت و رضايت پروردگارش
  علی حمّمد حمّمد صالبی

  . ه١٤٢٤اآلخر  ربيع ٧



 
  پايان 

بندي و ترتيب فصول اين كتاب كه  فرمائيد، عبارتست از جمع اين مطالب كه مشاهده مي
و ... ي اميرالمؤمنين علي ابن ابي طالب سيره(خداوند متعال آن را برايم ميسر نمود و من آن را 

اگر مطلب صواب و حق در آن وجود دارد، از فضل و لطف . ناميدم) شخصيت و عصر او
شود و به هنگام خشنودي  ستايم تا وقتي كه راضي مي عال است، بنابراين او را ميخداوند مت

گويم و اگر مطلب اشتباهي در آن  ستايم و بعد از خشنودي هم او را سپاس مي هم او را مي
نمايم و  كنم و به سوي او توبه مي وجود دارد، بخاطر آن از خداوند متعال طلب مغفرت مي

ام دچار اشتباه  همين كافي است كه من كوشيده. ولش از آن بري هستندگويم كه اهللا و رس مي
اين   خواهم كه نشوم و اميد دارم كه از پاداش و اجر محروم نشوم، و از خداوند متعال مي

خواهم هر كس آن را  كتاب را براي برادران مسلمان موجب بهره و استفاده قرار دهد و مي
شاءاهللا  كند، زيرا دعاي برادر براي برادرش غائبانه إنخواند، در دعايش مرا فراموش ن مي

  : فرمايد دهم كه مي اين كتاب را با اين گفته خداوند متعال پايان مي. مستجاب است
�m�L�K�J�I��H��G�F�E�D�C�B�A

�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�Ml ) 10/ حشر(  
  :ويد گ كنم كه مي و نيز اين سخن شاعر ابو محمد محقاني را ياد آوري مي

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــد: ق ـــــــــــــــاء حمّم   إن خـــــــــــــــري األنبي
  وأجـــل صـــحب الرســـل صـــحب حممـــد  

  رجــــــــــالن قــــــــــد ُخلقــــــــــا لنصــــــــــر حممــــــــــد 
  فهمـــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــذان تظـــــــــــــــــاهرا لنبينـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــا   بنتامهـــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــىن نســـــــــــــــــــاء نبين
  أبوامهــــــــــــــــا أســــــــــــــــىن صــــــــــــــــحابة أمحــــــــــــــــد
  ومهــــــــــــــا وزيــــــــــــــراه اللــــــــــــــذان مهــــــــــــــا مهــــــــــــــا
  ومهـــــــــــــــــا ألمحــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــاظراه ومسعــــــــــــــــــه
  كانــــــــا علـــــــــى اإلســـــــــالم أشـــــــــفق أهلـــــــــه

ـــــــــان   ـــــــــى الكثب   وأجـــــــــل مـــــــــن ميشـــــــــي عل
   1وكــــــــــذلك أفضــــــــــل صــــــــــحبه العمــــــــــران

ــــــــــــرجالن ــــــــــــك ال   بــــــــــــدمي ونفســــــــــــي ذان
  يف نصــــــــــــــــــره ومهــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــهران
ــــــــــــــــالوحي صــــــــــــــــاحبتان ــــــــــــــــه ب   ومهــــــــــــــــا ل
ــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــوان والبنت ــــــــــــــــــذا األب   يــــــــــــــــــا حب
  لفضـــــــــــــــــــائل األعمـــــــــــــــــــال مســـــــــــــــــــتبقان
  وبقربـــــــــــــــــــه يف القـــــــــــــــــــرب مضـــــــــــــــــــطجعان
ــــــــــــــــــدين حممــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــبالن   ومهــــــــــــــــــا ل
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  مهاأصــــــــــــــــــــــفامها أقوامهـــــــــــــــــــــــا أخشـــــــــــــــــــــــا
  

  أســـــــــــــــــــــــــنامها أزكامهـــــــــــــــــــــــــا أعالمهـــــــــــــــــــــــــا
ــــــذي    صــــــديق أمحــــــد صــــــاحب الغــــــار ال

  أبـــــــــا بكــــــــر الـــــــــذي مل خيتلـــــــــف: أعــــــــين
  هـــــــو شـــــــيخ أصـــــــحاب النـــــــيب وخـــــــريهم 
  وأبــــــــــــــــــو املطهــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــيت تنزيههــــــــــــــــــا

  أكـــــــــــرم بعائشـــــــــــة الرضـــــــــــا مـــــــــــن حـــــــــــرة 
ـــــــــــــاء وبكـــــــــــــره    هـــــــــــــي زوج خـــــــــــــري األنبي

  هـــــــي أنســـــــه هـــــــي إلفـــــــه، هـــــــي عرســـــــه
  أو لـــــــــــــيس والـــــــــــــدها يصـــــــــــــايف بعلهـــــــــــــا

ــــــــــــهملــــــــــــا قضــــــــــــى صــــــــــــديق أمحــــــــــــ   د حنب
ـــــــــــه ـــــــــــرق عنـــــــــــوة : أعـــــــــــين ب   الفـــــــــــاروق ف

  هـــــــــو أظهـــــــــر اإلســـــــــالم بعـــــــــد خفائـــــــــه
ــــــى األمــــــر شــــــورى بيــــــنهم   ومضــــــى وخل
  مـــــــــــن كـــــــــــان يســـــــــــهر ليلـــــــــــة يف ركعـــــــــــة

  ويل اخلالفـــــــــــــة صـــــــــــــهر أمحـــــــــــــد بعـــــــــــــده 
  زوج البتــــــــــــول أخــــــــــــا الرســــــــــــول وركنــــــــــــه
ـــــــــة   ســـــــــبحان مـــــــــن جعـــــــــل اخلالفـــــــــة رتب

  واســــتخلف األصــــحاب كــــي ال يــــدعي 
  أكــــــــــــــرم بفاطمــــــــــــــة البتــــــــــــــول وبعلهــــــــــــــا

  لهما بروضــــــــــــة أمحــــــــــــدغصــــــــــــنان أصــــــــــــ
  أكــــــــــــرم بطلحــــــــــــة والــــــــــــزبري وســــــــــــعدهم
  وأيب عبيـــــــــــــــدة ذي الديانـــــــــــــــة والتقـــــــــــــــى
  قـــــــــل خـــــــــري قـــــــــول يف صـــــــــحابة أمحـــــــــد

  دع مــــا جــــرى بــــني الصــــحابة يف الــــوغى 

  أتقامهـــــــــــــــــــــا يف الســـــــــــــــــــــر واإلعــــــــــــــــــــــالن
  والرجحــــــــــــــــــــانأوفامهــــــــــــــــــــا يف الــــــــــــــــــــوزن 

  هـــــــــــــــــو يف املغـــــــــــــــــارة والنـــــــــــــــــيب اثنـــــــــــــــــان
  مــــــــــــــن شــــــــــــــرعنا يف فضــــــــــــــله رجــــــــــــــالن
  وإمـــــــــــــــــامهم حقـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــال بطـــــــــــــــــالن
  قــــــــــــــد جاءنــــــــــــــا يف النــــــــــــــور والفرقـــــــــــــــان
  بكـــــــــــــــــــــر مطهـــــــــــــــــــــرة اإلزار حصـــــــــــــــــــــان
  وعروســــــــــــــــه مــــــــــــــــن مجلــــــــــــــــة الّنســــــــــــــــوان
ــــــــــــال إدهــــــــــــان ــــــــــــه صــــــــــــدقا ب   هــــــــــــي حب
ــــــــــــــــــــــــــروح اهللا مؤتلفــــــــــــــــــــــــــان   ومهــــــــــــــــــــــــــا ب
  دفـــــــــــــــــع اخلالفـــــــــــــــــة لإلمـــــــــــــــــام الثـــــــــــــــــاين
  بالســـــــــــــيف بــــــــــــــني الكفـــــــــــــر واإلميــــــــــــــان

ــــــــــــــاح بالكتمــــــــــــــانوحمــــــــــــــا    الظــــــــــــــالم وب
  يف األمــــــــــر فــــــــــاجتمعوا علــــــــــى عثمــــــــــان
  وتـــــــــــــــــرا فيكمـــــــــــــــــل ختمـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــرآن
  أعـــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــامل الربـــــــــــــــــــاين
  ليــــــــــــــث احلــــــــــــــروب منــــــــــــــازل األقــــــــــــــران
ــــــــــــــــــــان   وبــــــــــــــــــــىن اإلمامــــــــــــــــــــة أميــــــــــــــــــــا بني
  مـــــــــــن بعـــــــــــد أمحـــــــــــد يف النبـــــــــــوة ثـــــــــــاين
  ومبـــــــــــــــــــن مهـــــــــــــــــــا حملمـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــبطان
  هللا در األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل والغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــنان
  وســـــــــــــــــــــــعيدهم وبعابـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــرمحن

  الرضــــــــــــــوانوامــــــــــــــدح مجاعــــــــــــــة بيعــــــــــــــة 
  وامـــــــــــــــــــدح مجيـــــــــــــــــــع اآلل والنســـــــــــــــــــوان 
  بســـــــــــــيوفهم يـــــــــــــوم التقـــــــــــــى اجلمعـــــــــــــان
  وكالمهــــــــــــــــــا يف احلشــــــــــــــــــر مرحومــــــــــــــــــان
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  فقتـــــــــــــــيلهم مـــــــــــــــنهم وقـــــــــــــــاتلهم هلـــــــــــــــم 
  واهللا يـــــــــــوم احلشـــــــــــر ينـــــــــــزع كـــــــــــل مـــــــــــا 
  والويــــــــــــــــل للركــــــــــــــــب الــــــــــــــــذين ســــــــــــــــعوا

ــــــــــــل احلســــــــــــني ــــــــــــل ملــــــــــــن قت   فإنــــــــــــه ، وي
ــــــــــــــــرية   لســــــــــــــــنا نكفــــــــــــــــر مســــــــــــــــلما بكب

  

  حتــــــــــــوي صــــــــــــدورهم مــــــــــــن األضــــــــــــغان
  إىل عثمــــان فــــاجتمعوا علــــى العصــــيان 

ــــــــــــاء مــــــــــــن مــــــــــــواله باخلســــــــــــران   قــــــــــــد ب
ــــــــــــــــــــــاهللا ذو عفــــــــــــــــــــــو وذو غفــــــــــــــــــــــران   ف

  

راه ) زمين(ي بهترين پيامبران محمد است و بزرگترين كسي است كه بر روي تپه شن! بگو
هستند و نيز بزرگترين ياران  صرود و بزرگترين ياران پيامبران، اصحاب محمد مي

  .باشند مي -رضي اهللا عنهما  -ابوبكر و عمر  صپيامبر
آن دو رادمردي كه براي ياري محمد آفريده شدند، با خون و جانم فداي آن دو راد مرد 

  ! بشوم
  دست همكاري به هم دادند  صيامبرآن دو، كساني هستند كه براي ياري پ

  .باشند مي صو آنها هر دو پدرزن پيامبر
دختران آن دو تابناك ترين زنان پيامبر ما هستند و آن دو دختر، بوسيله وحي آسماني به 

  .همسري او انتخاب شدند
ترين صحابه احمد هستند، اي چه خوب پدران و چه خوب  پدران آن دو، نوراني

  ! دختراني
هستند و در راستاي فضايل اعمال، گوي سبقت را از  ص، معاون و وزير پيامبرو آن دو

  .اند ديگران ربوده
  ).اند مدفون شده. (اند آنها چشم و گوش احمدند و در نزديكي قبر وي درازد كشيده

آنها در ميان مسلمانان، براي اسالم دلسوزترين افراد بودند و براي دين محمد به منزله دو 
  .كوه بودند

  ! باشند ترين افراد در آشكار و نهان مي ترين و متقي ناك ترين و بيم ترين و قوي پاك
ي ترازوي آنها به لحاظ وزن  باشد و كفه ترين و برترين مسلمانان مي ترين و پاكيزه نوراني

  ! تر است و برتري از ترازوي همگان سنگين
دو نفري در  صمراه با پيامبرابوبكر دوست و يار و ياور احمد است، يار غاري كه او ه

  .نظر دارند منظورم همان ابوبكري است كه در دين ما همگان بر فضيلت وي اتفاق. غار بودند
  .و بهترين آنان است و واقعاً امام آنهاست صاو شيخ و استاد اصحاب پيامبر

  ! و پدر آن بانوي مطهري است كه در نور و فرقان خبر پاكي و عفت وي به سوي ما آمد
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اي پاك و  دوشيزه! اي كه مورد رضايت و آزاده بود و بزرگوار است عايشه چقدر گرامي
  ...دامن متعفف و پاك

  ! او همسر بهترين انبياء و دوشيزه و عروس وي از ميان تعدادي از زنان است
  ! است صرياي پيامبر عايشه عروس، هم انس، هم الفت و محبوب صادق و بي

شود و آن دو با روح  يكرنگ مي) صمحمد(شوهر عائشه مگر اين پدرش نيست كه با 
  .شوند خداوند متعال در يكديگر جمع مي

وقتي كه صديق احمد، جان به جان آفرين تسليم كرد، خالفت را به امام دوم واگذار 
  ! كرد، منظورم فاروق است كه ميان كفر و ايمان با زور شمشير فرق و جدايي افكند

في و پنهان بود، آن را آشكار و ظاهر ساخت، و تيرگي و ظلمت او پس از آنكه اسالم خ
  را از بين برد و كتمان را نابود كرد، 

ي خالفت به شوري واگذار شد و آنها در مورد  او هم از جهان فاني رخت بربست و مسأله
ماند تا يك دوره ختم  عثمان به اتفاق رسيدند؛ كسي كه شبي را در يك ركعت وتر بيدار مي

  .را در آن ركعت بخواند قرآن
  .بعد از عثمان داماد احمد، يعني علي آن عالم رباني متولي خالفت شد

ها، و كسي  و ركن وي؛ شير جنگ صي پيامبر ي پارسا و بتول و عموزاده همسر فاطمه
  .آمد كه براي حريف طلبها به ميدان مي

بناي امامت را رتبه قرار داد و سنگ  پاك و منزه است خدايي كه خالفت را رتبه 
  ! گذاشت آن هم چه گذاشتني

  .نشود و اصحاب را به جانشيني منصوب كرد تا بعد از احمد كسي مدعي پيامبر دومي
هستند، چقدر  صي دختري محمد ي بتول و شوهر او و فرزندان آنها كه نوه فاطمه

  ! محترم و بزرگوار هستند؟
اين  گردد، مرحبا به باغچه احمد بر مي ي آنها به آن دو فرزند دو شاخه هستند كه ريشه

  ! اصل و ريشه و آن دو شاخه
ي ديندار و متقي هم چقدر محترم و  طلحه و زبير و سعد و سعيد و عبدالرحمن و ابو عبيده

  ! رضوان را مورد ستايش و مدح قرار بده  و جماعت بيعت! بزرگوار هستند
را مورد  صل بيت و زنان پيامبرو همه اه! در مورد اصحاب احمد بهترين سخن را بگو

  ! مدح و ستايش قرار بده
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اختالف واقع شده ميان صحابه در حين درگيري در روزي كه با هم برخورد كردند، را 
  . رها كن

  باشند،  شدگان از خود آنان هستند و قاتالنشان هم براي خودشان مي چه، كشته
  .گيرند داوند متعال قرار ميدر روز حشر، مورد رحم خ) قاتل و مقتول(و هر دو طرف 

يكديگر  هايشان نسبت به هاي آنها را از سينه و خداوند متعال در روز قيامت همه كينه
واي بر آن گروه سوار كاري كه به سوي عثمان حمله كردند و متفقاً از او نافرماني . زدايد مي

ما . بازگشته است واي بر قاتل حسين، زيرا او با زيان و خُسران از طرف مواليش،. كردند
كنيم، زيرا خداوند متعال داراي عفو و مغفرت  اي كافر نمي مسلماني را بخاطر گناه كبيره

  .است
  :گويد و شاعر مي

  أنــــــــــــــــــا الفقــــــــــــــــــري إىل رب الربيــــــــــــــــــات
ـــــــا املظلـــــــوم لنفســـــــي وهـــــــي ظـــــــامليت   أن

ـــــــب منفعـــــــة    ال أســـــــتطيع لنفســـــــي جل
  والفقـــــــــر يل وصـــــــــف ذات الزم أبـــــــــدا
  موهــــــذه احلــــــال حــــــال اخللــــــق أمجعهــــــ

  

  أنـــــــــا املســـــــــكني يف جممـــــــــوع حـــــــــااليت  
  واخلــــــــري إن يأتينــــــــا مــــــــن عنــــــــده يــــــــايت
ـــــــنفس يل دفـــــــع املضـــــــرات   وال عـــــــن ال
  كمــــــا الغـــــــين أبــــــدا وصـــــــف لـــــــه ذات
ـــــــــــــــه آت   وكلهـــــــــــــــم عنـــــــــــــــده عبـــــــــــــــد ل

  

  . ها هستم، من در همه حاالتم مسكين و بيچاره هستم من نيازمند پروردگار انسان
و خير و بركت اگر از نزد او بيايد، كند  من مظلوم نفسم هستم و نفسم به من ظلم مي

  .خواهد آمد
توانم مفسده و زياني را از آن دفع  توانم منفعتي را جلب كنم و نمي من براي خويشتن نمي

  .نمايم
نيازي و توانگري صفت هميشگي ذات  گي هميشگي من است و بيژمحتاج بودن وي
  و اين حال، حال همه خلق است، . خداوند متعال است

  »...آيد وار مي ه ها در نزد وي، بندو همه آن
  :گويد  و شاعر مي

ـــــــــــم وال تكســـــــــــل فمـــــــــــا  ـــــــــــب العل   اطل
  احتفـــــــــــــــــل للفقـــــــــــــــــه يف الـــــــــــــــــدين وال 
  واهجـــــــــــــر النـــــــــــــوم وحصـــــــــــــله فمـــــــــــــن 
  ال تقــــــــــــــــل قــــــــــــــــد ذهبــــــــــــــــت أربابــــــــــــــــه

  

  ! أبعــــــــد اخلــــــــري علــــــــى أهــــــــل الكســــــــل  
  تشــــــــــــــــتغل عنــــــــــــــــه مبــــــــــــــــال وحـــــــــــــــــول
  يعــــــــرف املطلــــــــوب حيقــــــــر مــــــــا بــــــــذل
ــــدرب وصــــل ــــى ال   كــــل مــــن صــــار عل
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  ! و جوي علم باش و تنبلي نكن در جست 
  ! شود گاه شامل تنبالن نمي زيرا خير هيچ

  ! و با ثروت و قدرت و توانگري از آن رويگردان مشو! به استقبال تفقه در دين برو
  ! و خواب را ترك كن و علم را بدست آور

  . شمارد چون كسي كه خواسته مطلوب را بشناسد، زحمت و تالش خود را ناچيز مي
  اند،  ه ارباب معرفت و علم ديگر رفتهنگو ك

  .رسد به آن مي) زحمت بكشد(زيرا هر كسي كه در راه و مسير علم قرار بگيرد و 
  
دهم كه خداي حق  گويم و شهادت مي پاك و منزهي تو خدايا، حمد و ستايش تو را مي(

  .كنم جز تو وجود ندارد از تو طلب آمرزش دارم و به سوي تو توبه مي

  �يف و ساختگي در رابطه با علي بن ابي طالباحاديث ضع
اينكه او ساالر : خدا در شب معراج در رابطه با علي سه چيز را به من وحي كرد - 1

 .نظير و يگانه است مؤمنان است و امام متقيان است و فرمانده و مهتري بي
  ).353(است، سلسله احاديث ضعيف آلباني شماره ) موضوع( 

شع بن نون به سوي موسي سبقت جسته، صاحب يو: اند سه كس سبقت جسته - 2
 .ياسين به عيسي سبقت جسته و علي بن ابي طالب به محمد سبقت جسته

، و ضعيف الجامع شماره 358سلسله احاديث ضعيف، شماره ) جداً ضعيف است(
)3334.( 

علي امام نيكوكاران است و قاتل فاجران است كسي كه او را ياري دهد، ياري  - 3
 .ي كه او را خوار كند، خوار و درمانده خواهد شدخواهد شد و كس

، و ضعيف الجامع 357سلسله احاديث ضعيف آلباني شماره ) موضوع است(
)37799.( 

ي علي بن ابي طالب با عمرو بن عبدود در روز خندق، تا روز قيامت از  مبارزه - 4
 ! تر است اعمال همه امتم افضل

 ).400(سلسله احاديث ضعيفه، شماره ) دروغ است( 
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ي تو علي بخاطر پيامبرت خودش را حبس كرده، پس پرتو و  خدايا، بنده - 5
خدايا او در طاعت تو و طاعت ) و در روايتي! (درخشش آن را به او بازگردان

ديدم كه غروب كرد، : پيامبرت بوده، پس خورشيد را براي او بياور، اسماء گفت
 .سپس ديدم كه بعد از آن غروب، دوباره طلوع كرد

 ، آلباني971سلسله احاديث ضعيف، شماره ) وضوع استم(
خداوند متعال به من دستور داده كه چهار نفر را دوست داشته باشم و به من خبر  - 6

اي رسول خدا، آنها چه كساني : دارد، گفته شد داده كه آنها را دوست مي
، علي از آنهاست: گفت! ) آنها را براي ما نامگذاري كن: و در روايتي(هستند؟ 

گويد، نيز ابوذر، سلمان و مقداد، به من دستور داد كه آنها را  اين را سه بار مي
 .دارد دوست بدارم و به من خبر داده كه آنها را دوست مي

و ) 3128و 1549(هاي  سلسله احاديث ضعيف، آلباني، به شماره) ضعيف است(
ماجه ، و ضعيف سنن ابن )771(، و ضعيف سنن ترمذي )1566(ضعيف الجامع 

 )6249(، المشكاه )28(
ي آن است، پس كسي كه خواهان علم است،  من شهر علم هستم، و علي دروازه - 7

 .بايد از در آن وارد شود
 ).2955(سلسله احاديث ضعيف، شماره ). موضوع است(

ي خدا و برادر رسول خدا و من صديق اكبر هستم، بعد از من كسي اين  من بنده - 8
 .اب است، هفت سال قبل از مردم نماز گذاردمگويد مگر اينكه كذّ را نمي

 ).23(ضعيف سنن ابن ماجه، شماره ) باطل است(
 ! خدا به علي رحم كند، خدايا به هر جا كه رفت، حق را با او بچرخان - 9

و ) 3095(، و ضعيف الجامع )2094(سلسله احاديث ضعيف ) جداً ضعيف است(
 ).6125(و المشكاه ) 767(ضعيف سنن ترمذي 

شوند تا اينكه بر  با قرآن است و قرآن با علي است آن دو از هم جدا نميعلي  -10
 .شوند حوض كوثر وارد مي

 ) 3802(ضعيف الجامع شماره ) ضعيف است(
 .ي منافقان است ي مؤمنان است و مال و ثروت سردسته علي سردسته -11

 )3805(ضعيف الجامع ) ضعيف است(
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او سيد و ساالر مسلمين : ي شدي علي سه چيز به من وح در شب معراج درباره -12
 . نظير است است، ولي متقين و رهبري بي

 .4889سلسلة احاديث ضعيف آلباني ) موضوع است(
آنگاه  -منظورش علي است  -برو سيد عرب را براي من فرابخوان ! اي انس -13

من سرور و ساالر فرزند آدم هستم : گفت! آيا تو سيد عرب نيستي؟: عايشه گفت
رب است اي جماعت انصار، آيا شما را به چيزي راهنمايي نكنم كه و علي سيد ع

آري اي : گفتند! شويد؟ اگر به آن تمسك كنيد، هرگز بعد از آن گمراه نمي
اين علي است، او را همچون من دوست داشته باشيد و : گفت! رسول خدا

 همچون من او را احترام بگذاريد، زيرا جبرئيل از طرف خداي عزوجل آنچه را
 . كه به شما گفتم، به من امر فرمود

 .4890سلسله احاديث ضعيف شماره ) موضوع است(
شوند، براي آنها روشن  تو آنچه را كه امت من بعد از من در آن دچار اختالف مي -14

 . نمايي و تبيين مي
 ).4891(سلسله احاديث ضعيف، شماره ) موضوع است(

 -يافتگان  ي تو هدايت علي، بوسيله دهنده، اي من انذار كننده هستم و علي هدايت -15
 . يابند هدايت مي -بعد از من 

 ).4899(سلسله احاديث ضعيف، شماره ) موضوع است(
الاله اال اهللا : وقتي كه به معراج رفتم، ديدم كه در ساق عرش نوشته شده بود -16

 .ام از خلقم، او را با علي تأييد بخشيدم و ياري كردم اهللا، برگزيده محمد رسول
 .4902سلسله احاديث ضعيف، شماره ) موضوع است(

خواهد عمل آدم و فهم نوح و بردباري ابراهيم، زهد يحيي و  هر كس كه مي -17
 ! شجاعت موسي را مشاهده كند، پس بايد به علي نگاه كند

 4903سلسله ضعيفه، شماره ) موضوع(
ا هم مبارزه ها ب ها و نهرها و قله دركوچه) گمراهان(ناكثين و قاسطين و مارقين  -18

 .كنند مي
 .4922سلسله احاديث ضعيف، شماره ) موضوع است( 
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��mاين آيه  -19 rq�p�o�n�m�l�k�jl  در روز غدير خم در رابطه با
 .علي نازل شد

 4922سلسله احاديث ضعيف شماره ) موضوع است( 
در غدير خم علي را منصوب كرد و واليت او را اعالم كرد،  صوقتي كه پيامبر -20

�m��p�o�n�m�l�kآمد و اين آيه را آورد  جبرئيل فرود

�ql. 
 ).4923(موضوع است، سلسله احاديث ضعيف، شمار 

ي من در ميان شماست، پس به او گوش دهيد و از او  اين برادر و صي و خليلفه -21
 . منظورش علي است! اطاعت كنيد

 4932سلسله احاديث ضعيف، شماره ) موضوع است(
به  صدر ميان شما هست كسي كه پيامبر آيا: دهم شما را بخدا سوگند مي -22

به غير از من،  - كه ميان مسلمانان پيوند برادري و اخوت برقرار نمود،  هنگامي
 نه بخدا، : ميان خود و او پيوند برادري برقرار كرده باشد؟ گفتند

 4949سلسله احاديث ضعيف شماره ) موضوع است(
 .يشمشير نيست اال ذوالفقار، و جوانمرد نيست جز عل -23

 ).5/70(منهاج السنه . دروغ است بر علي
اي است كه هيچ گناهي با آن زياني ندارد و  حب و عالقه به علي حسنه و نيكي -24

اي  اي همراه با آن فايده مغبوض داشتن وي يك گناه است كه هيچ حسنه و خوبي
 .ندارد

 )5/73(اين سخن به دروغ به علي نسبت داده شده است منهاج السنه 
يك طرف آن بدست خداوند متعال و طرف   ي كتاب خداست كهيك: ثقلين -25

ديگر آن بدست شماست، پس به آن چنگ زنيد و گمراه نشويد و ديگري عترت 
خداي لطيف و آگاه به من خبر داده كه قرآن و اهل بيت . ي من است و خانواده

 شوند، اين را بر حوض كوثر وارد مي) باهم(شوند تا اينكه  من از هم جدا نمي
براي آن دو از پروردگار خود مسألت كردم، پس از آنجا جلو نيفتيد كه هالك 

ياد ) اهل بيتم(شويد و به آنها  و از آنها كوتاهي نورزيد كه هالك مي. شويد مي
 .ندهيد كه از شما داناتر هستند
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 ).4914(سلسله احاديث ضعيف، شماره ) ضعيف است( 
محبت به اهل بيت محمد، گذشتن شناخت آل بيت نجات يافتن از آتش است و  -26

 از صراط است و واليت آل محمد، امنيت يافتن از عذاب است
 )4917(سلسله احاديث ضعيف، شماره ) موضوع است(

ي بعد از من است، پس به او گوش دهيد و از او  اين برادر من، وصي و خليفه -27
 .اطاعت كنيد

سند بدين دليل كه در آن  ي اين حديث به لحاظ متن و سند باطل است، از ناحيه
ابومريم انصاري : ي او گفته است عبدالغفار بن قاسم وجود دارد، كه ذهبي درباره

حديث وضع : رافضي است، موثوق و معتبر نيست، علي بن مديني گفته است
 )2/640(ميزان االعتدال . كرد مي

كسي  وصي و جايگاه اسرار و رازهاي من همان علي بن ابي طالب است و بهترين -28
دهد و قرضم را پرداخت  ام را انجام مي كه بعد از خودم باقي گذاشتم كه وعده

 . كند، علي بن ابي طالب است مي
و آن را به ) 9/141(اين حديث را در مجمع الزوائد روايت كرده است  هيثمي

در آن ناصح بن عبداهللا وجود دارد كه : طبراني نسبت داده است و گفته است
 .ستمتروك الحديث ا

ترمذي آن را روايت كرده، . من سرزمين حكمت هستم و علي دروازدة آن است -29
اين حديث غريب و منكر است : گويد و ابونعيم در مورد اين سخن ترمذي كه مي

 . سكوت اختيار كرده است
شماره . ايم اين حديث را ما از يكي از موثوقهاي شرح كنندگان حديث نشناخته

المصابيح  ةاين حديث موضوع است، مشكا: ستو ابن جوزي گفته ا) 3723(
الموضوعات (اين حديث مكذوب است   و ابن جوزي حكم كرده كه) 3/1777(
1/349( 

در اين حديث، . ها هستند يعني بهرين انسان m�¶�µlات  تو اي علي و شيعه -30
ي او گفته  زياد بن منذر كوفي وجود دارد كه حافظ ابن حجر درباره: ابوالجارود

 )210التقريب . (يحيي بن معين او را دروغگو دانسته است. فضي استرا: است
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او ساالر مؤمنان، امام : ي علي سه چيز را به من وحي كرد خداوند متعال درباره -31
 . ي ُغرّ محجلين است متقيان و قائد و فرمانده

. سند اين حديث صحيح است: حاكم در مناقب گفته است: حافظ گفته است
گفته كه ) 1/344(تحاف المهره . اً ضعيف و نيز منتقطع استبلكه جد: گويم مي

عمر بن حصين عقيلي و اسنادش يحيي بن عالء رازي هر دو متروك الحديث 
 . اين حديث موضوع است  هستند بلكه تصريح كرده كه

 . به براي تو اي علي، به موالي ما و موالي هر ايماندار مرد و زني تبديل شدي به -32
ي بن زيد بن جدعان وجود دارد كه جوزجاني دربارة او گفته در اين روايت عل

ابن  194الشجره في احوال الرجال ص . واهي الحديث و ضعيف است هاست ك
اين : گفته است) 1/226(، )علل المتناهيه في االحاديث الواهيه(جوزي در 

ي حديث جايز نيست كه مورد احتجاج قرار بگيرد و از باالي او تا ابوهريره، همگ
اند  جماعتي از اهل علم دربارة آن سخن گفته: ضعيف هستند و بزار گفته است

سنن دار القطني . قوي نيست: و دارالقطني گفته است)490كشف االسنار (
)1/301 ( 

 ! خدا به علي رحم كند، خدايا به هرجا كه رفت، حق را با او بچرخان -33
المستدرك (ح است حاكم آن را روايت كرده و گفته است بر شرط شيخين صحي

) سخن(وجود دارد كه ذهبي در توضيح  در آن مختار بن نافع تميمي) 3/125
. مختار ضعيف است: و حافظ گفته است. مختار ساقط است: گويد حاكم مي

 )6522التقريب (
 3801به ضعيف جامع آلباني (ضعيف است . علي برادر من در دنيا و آخرت است -34

 ! )نگاه كنيد
يابد، موضوع  است هر كس وارد آن شود امنيت مي) فيفتخ(علي باب حطه  -35

در آن نظر وجود دارد : بخاري گفته است. در آن حسين اشقر وجود دارد. است
التاريخ الصغير (كارهاي منكري از او سر زده : و گفته) 2/2862التاريخ الكبير (
 )3913(سلسلة احاديث ضعيف آلباني ) 2/319

 .سر باز زند، كفر ورزيده است است هر كس  علي بهترين انسان -36
ابن عدي اين روايت از طرقي : حافظ بن حجر گفته است) موضوع است(

: ، ذهبي گفته است)3/89(شديد القوس . استخراج كرده كه همگي ضعيف هستند
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اين وصف كرده كه باطل آشكار  اين حديث منكر است و ذهبي اين حديث را به
 )1/348(جوزي در موضوعات  و ابن) 1/521ميزان االعتدال . (است

آلباني اين . تر است تو دانستي كه علي دو يا سه بار از پدرم براي تو محبوب -37
 )491ضعيف ابي داود، ص (حديث را ضعيف دانسته است 

يابد و هر  هر كس سوار آن شود نجات مي. مَثل اهل بيتم مثل كشتي نوح است -38
 . شود كس از آن عقب بماند، غرق مي

و در . اند روايت كرده) 9/168( و هيثمي) 3/37(حديث را در الكبير طبراني اين 
طبق گفته  -سند آن عبداهللا بن داهر و حسن بن ابي جعفر وجود دارد كه هر دو 

 .متروك الحديث هستند -  هيثمي
هر كس دوست دارد كه چون من زندگي كند و همچون من بميرد و در بهشت  -39

هاي  داده ساكن شود، و با دست خود نهال جاويداني كه پروردگارم به من وعده
 .آن را بكارد، پس علي بن ابي طالب را دوست بدارد و واليت او را بپذيرد

ذهبي در مورد آن توضيح داده كه در آن ). 3/128(حاكم آن را صحيح دانسته 
قاسم وجود دارد كه متروك است، شيخ او هم ضيعف است و او يحيي بن علي 

اما او . او شيعي ضعيف است: گفته است) 7677(در تقريب حافظ . است اسلمي 
نام نهاده و عبدالحسين در مراجعات  اشتباه كرده و او را محاربي  در ذكر نام اسلمي

 . از اين اشتباه به شدت استفاده كرده است
 . هرچه را كه خدا به من الهام كرده به علي هم الهام كرده است -40

 )1262(اسس الطالب ) 1/131 الموضوعات. (حديث موضوعي است
دار تو،  دوستدار تو دوستدار من است و دوستدار من دوستدار خداست و دشمن -41

 .دار خداست دار من دشمن دار من است و دشمن دشمن
لسان . (پايه است ابن عربي آن را روايت كرده كه او باطل و بي: حافظ گفته است

 )2/109الميزان 
اي علي آيا نماز عصر را . انت در بهشت هستيداي علي، مژده بده كه تو و يار -42

داني كه او سرگرم حاجت تو و  خدايا تو مي: خير، گفت: گفت! اي؟ خوانده
آن را : گفت! حاجت رسول توست، پس خورشيد را دوباره براي او بيرون بياور

  .دوباره براي او بيرون آورد و علي نماز عصر را فراخواند و خورشيد غايب شد
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  نابع و مراجعفهرست م

  
، چاپ اول، نشر عاملية، دکرت  حمّمد أمحد إمساعيل املقدم، املهدی و فقه أشراط الساعة .۱

  .  ه۱۴۲۳
مکتبة ، ر إبراهيم بن عامر الرحيلیو للدکت، انتصار للصحب و اآلل من افرتاءات السماوی الضال .۲

  .م ۱۹۹۷ -   ه ۱۴۱۸چاپ اول ، الغرباء األثرية
 ۱۹۹۰ -  ه۱۴۱۱، جدة، دار اتمع، عبداهللا القاسم الوشلی، شرينالنهج املبني لألصول الع .۳

 .م
 .دار طيبة، ناصر بن عبداهللا بن القفاری. د، مسألة التقريب بني اهل السنة والشيعة .۴
ناصر بن عبداهللا القفازی؛ دار . عرض و نقد د، اصول مذهب الشيعة االمامية االثنی عشرية .۵

 .م۱۹۹۸ -  ه۱۴۱۸، چاپ سوم، صراجليزة مب، الرضا للنشر و التوزيع
املدينة ، مکتبة الغرباء األثرية، عبداهللا اجلميلی، بذل اهود فی إثبات مشاة الرافضة لليهود .۶

 .م۱۹۹۴ -  ه۱۴۱۴، چاپ دوم، املنورة
 ۱۹۸۵ -  ه ۱۴۰۵املکتب اإلسالمی ، مصطفی السباعی. د، السنة و مکانتها فی التشريع .۷

 .م
، دار طيبة، جمدی  حمّمد علی، ی اماميه ای علمی با بعضی از شيعه همناظر ... انتصار احلق  .۸

 .م ۱۹۹۷ -  ه ۱۴۱۸چاپ اول 
  ه۱۴۰۳، چاپ اول، الدر املنثور فی التفسري باملأثور لالمام  عبد الرمحن جالل الدين السيوطی .۹

 .م۱۹۸۳ -
 .م۲۰۰۰ -  ه۱۴۲۰چاپ دوم ، رياض، دار الصميعی، سنن سعيد بن منصور .۱۰
 .م۲۰۰۰ -  ه۱۴۲۱، رياض، داراملغنی، ألبی  حمّمد بن عبدهللا الدارمی، رامیمسند الد .۱۱
مؤسسه ، السنن الکربی لالمام  أبی عبدالرمحن أمحد بن سعيد النسائی، املوسوعة احلديثية .۱۲

 .م۲۰۰۱ -  ه۱۴۲۱، چاپ اول، الرسالة
 .م۲۰۰۳دار اإلميان للطباعة و النشر ، حمّمد سامل اخلضر ، مث أبصرُت احلقيقة .۱۳
چاپ سوم ، مؤسسة الرسالة، لفخر الدين  حمّمد بن احلسني الرازی، احملصول فی علم األصول .۱۴

  .م۱۹۹۷ -  ه۱۴۱۸
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به خبش ، ای که به دانشگاه بغداد رساله، أمحد  حمّمد طه، فقه االمام  علی بن أبی طالب .۱۵
 .حتقيقات اسالمی تقدمي شد و چاپ نشد

  .م۱۹۸۸ -  ه ۱۴۰۸بريوت ، الکتب العلميةدار ، أحکام القرآن اثر ابوبکر بن العربی .۱۶
، چاپ اول، مکتبة الرشد، تفسري القرطبی اثر ابوعبداهللا بن  حمّمد بن أمحد األنصاری القرطبی .۱۷

  .م۱۹۹۱ -  ه ۱۴۱۸
، دار الفکر املعاصر بريوت، دکرت وهبة الزحيلی، التفسري املنري فی العقيدة و الشريعة و املنهج .۱۸

  .م۱۹۹۱ -  ه ۱۴۱۱چاپ اول 
  .الطبعة الشرعية اخلامسة و العشرون، دار الشروق، سيد قطب، فی ظالل القرآن .۱۹
  .  ه ۱۴۲۲چاپ سوم ، صنعاء، دار الصديق، ناصر العمر. د، سورة احلجرات .۲۰
ای که به دانشگاه  رساله، عبدو احلاج  حمّمد احلريری، منهج القرآن الکرمي فی إصالح النفوس .۲۱

  . بغداد تقدمي شد
، مکتبة الرشد، ابوعبدالرمحن جيالن بن خضرالعروسی، من العقيدة اإلسالمية الدعاء و منزلته .۲۲

  .م۱۹۹۶ -  ه ۱۴۱۷چاپ اول 
  .دار التقوی، علی السالوس. د، مع الشيعة االثنی عشرية فی األصول و الفروع .۲۳
  . دارالوطن، عبداحلميد بن عبدالرمحن السحيبانی، سيد الشهدا؛ دروس و عرب .۲۴
  .املکتبة التوفيقية، حلکيممنصور ا، نساء أهل بيت .۲۵
  . بريوت، دار الکتب العلمية، رابع اخللفاء الراشدين، االمام  علی أبی طالب .۲۶
ابوبکر ، تاريخ مدينة السالم و أخبار حمدثيها و ذکر قاطنيها العلماء من غري اهلها و وراديها .۲۷

 .م۲۰۰۱دار الغرب اإلسالمی ، امحد بن علی بن ثابت اخلطيب البغدادی
رساله علمی ، عبداحلميد علی ناصر فقيهی -رضی اهللا عنه  -لی بن أبی طالب خالفة ع .۲۸

و دکرت ، است که به دانشگاه اسالمی مدينه منوره تقدمي شد و تا کنون چاپ نشده است
  .اکرم ضياء عمری بر آن نظارت کرده است

ّمد حتقيق علی  حم. ابو عمر يوسف بن  حمّمد بن عبدالرب، االستيعاب فی معرفة اصحاب .۲۹
  .م۱۹۹۲ -  ه ۱۴۱۲چاپ اول ، دار اجلليل بريوت، البجاوی

  .م۱۹۹۸، دار الريان، ابو الفداء احلافظ ابن کثري الدمشقی، البداية و النهاية .۳۰
چاپ ، املدينة، دار اتمع، حمّمد السيد الوکيل ، جولة تارخيية فی عصر اخللفاء الراشدين .۳۱

  .م ۱۹۹۵ -  ه ۱۴۱۶، پنجم
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، السعودية، دار ابن عفان، مصطفی العدوی، ابو عبداهللا، فضائل الصحابة الصحيح املسند فی .۳۲
  .م۱۹۹۵ -  ه ۱۴۱۶چاپ اول ، اخلرب

دار التوزيع و ، علی  حمّمد الصالبی. د، االنشراح و رفع الضيق فی سرية أبی بکر الصديق .۳۳
  .م۲۰۰۲ -  ه ۱۴۲۳، النشر اإلسالمية

دار ، ناصر بن عبدالکرمي العقل. د، لف منهادراسات فی األهواء الفرق والبدع و موقف الس .۳۴
  .الرياض. م ۱۹۹۷ -  ه ۱۴۱۸الطبعة األولی ، إشبيليا

  .عمان، دار الفرقان، حمّمد ضيف اهللا بطاينة.  د، دراسة فی تاريخ اخللفاء األمويني .۳۵
 اثر ابو العباس أمحد بن  حمّمد بن علی، الصواعق احملروقة علی أهل الرفض و الضالل و الزندقة .۳۶

  .م۱۹۹۷ -  ه ۱۴۱۷، مؤسسة الرسالة بريوت، بن حجر اهليثمی
  .م۱۹۹۸ -  ه ۱۴۱۹، دار طريق الرياض، قاسم عاشور، فرائد الکالم للخلفاء الکرام .۳۷
  .چاپ چهارم، بريوت، دار الطليعة، نايف معروف. د، اخلوارج فی العصراألموی .۳۸
مکتبة ،  بن  حمّمد احلمادیاثر ابو عمر عبداهللا، شرح الصدور ببيان بدع اجلنائز و القبور .۳۹

  .م۱۹۹۹ -  ه ۱۴۲۰چاپ دوم ، الشارقة، الصحابة
توزيع وزارة الشئون اإلسالمية و األوقات و ، مسند االمام  أمحد بن حنبل.ملوسوعة احلديثية .۴۰

  .م۱۹۹۹ -  ه ۱۴۲۰چاپ دوم، الدعوة و اإلرشاد
دار مکتبة ، بيب يوسف مغنيةح. د، األدب العربی من ظهور اإلسالم إلی اية العصر الراشدی .۴۱

  .م بريوت لبنان ۱۹۹۵چاپ اول ، اهلالل
  .بريوت، دار صادر، الطبقات اثر ابن سعد .۴۲
مکتبة ، ناصر علی عائض حسن الشيخ. د، عقيدة إهل السنة و اجلماعة فی الصحابة الکرام .۴۳

  .م۱۹۹۳ -  ه ۱۴۱۳، چاپ اول، الرياض، الرشد
  .دار الراية، عطية الزهرانی. حتقيق د، الالسنة اثر ابن بکر أمحد بن  حمّمد اخل .۴۴
، مرکز الدراسات التارخيية، حسن فرحان املالکی، أم مالک اخلالدين، بيعة علی بن أبی طالب .۴۵

  .عمان، چاپ سوم
  . دار الکتاب العربی، حمّمد أمحد الذهبی ، تاريخ اإلسالم فی عهد اخللفاء الراشدين .۴۶
  .  ه ۱۴۱۰چاپ دوم ، املطبعة السلفية، فتح الباری .۴۷
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 -دار القلم ، حمّمد  حمّمد حسن شراب ، فجر اإلسالم و العصر الراشدی، املدينة النبوية .۴۸
  .م ۱۹۹۴ -  ه ۱۴۱۵چاپ اول ، بريوت، الدراسات الشامية، بريوت

  .م۱۹۸۷ -  ه ۱۴۰۷چاپ اول ، بريوت، دار الفکر، تاريخ الطربی اثر ابوجعفر .۴۹
. دراسة نقدية د، يف بن عمر فی تاريخ الطربیاستشهاد عثمان و وقعة اجلمل فی مرويات س .۵۰

  .  ه ۱۴۱۸جدة ، دار األندلس اخلضراء، خالد بن  حمّمد الغيث
 ۱۳۹۱حتقيق و تعليق عزت الدعاس ، سليمان السجستانی، االمام  أبی داود، سنن أبی داود .۵۱

  .سوريا،  ه
  .دار الفکر، احلافظ أبو عبداهللا  حمّمد بن زيد القزوينی، سنن ابن ماجة .۵۲
  .  ه ۱۳۹۸دار الفکر ، سنن الرتمذی أبو عيسی  حمّمد بن عيسی الرتمذی .۵۳
أمحد بن شعيب بن علی بن حبر بن سنان بن دينار النسائی با شرح جالل الدين ، سنن النسائی .۵۴

  .دار الفکر بريوت، السيوطی و حاشية االمام  السندی
مؤسسة الرسالة بريوت ، عالء الدين علی بن بلبان الفارسی، اإلحسان فی صحيح ابن حبان .۵۵

  .م۱۹۹۱ -  ه ۱۴۱۲چاپ اول 
  .املکتب اإلسالمی، اثر آلبانی، السلسلة الصحيحة .۵۶
مکتبة العلوم و احلکم چاپ دوم ، ابو القاسم سليمان بن أمحد الطربانی، معجم الطربانی الکبري .۵۷

  .م۱۹۹۵ -  ه ۱۴۱۶
دار الکتب ، بن بسيونی زغلولابوهاجر  حمّمد السعيد : حتقيق، السنة لعبد اهللا بن أمحد حنبل .۵۸

  .لبنان، بريوت، العلمية
حمّمد :  ختريٌج احاديث، اثر عالمه  حمّمد بن علی بن  حمّمد األذرعی، شرح العقيدة الطحاوية .۵۹

  و  ه ۱۳۹۱، بريوت، املکتب اإلسالمی، ناصر الدين األلبانی
، ک بن  حمّمد اجلزریحمّمد الدين أبی السعادات املبار  ، النهاية فی غريب احلديث و األثر .۶۰

  .املکتبة اإلسالمية، و حممود الطناحی، طاهر أمحد الزاوی: حتقيق
  .م۱۹۹۱دار الفکر ، ابو عبداهللا  حمّمد بن إمساعيل البخاری، صحيح البخاری .۶۱
  .لبنان، بريوت، دار إحياء الرتاث، حتقيق  حمّمد فؤاد عبدالباقی، صحيح مسلم .۶۲
  . ه۱۳۴۷صرية دراالزهر الشريف چاپ اول املطبعة امل، صحيح مسلم بشرح النووی .۶۳
مکتب  العبيکان ، دار الوفا باملنصورة، تقی الدين أمحد بن تيميه احلرانی، جمموعة الفتاوی .۶۴

  .م۱۹۹۷ -  ه ۱۴۱۸چاپ اول ، بالرياض
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چاپ اول ، طبع الدرا السلفية، حافظ أبی بکر بن إبی شيبة، املصنف فی األحاديث و االثار .۶۵
  .ء هنداثر مببی،  ه ۱۴۰۳

، املکتب اإلسالمی، حبيب الرمحن األعظمی: حتقيق، املصنف اثر عبد الرازق بن مهام الصنعانی .۶۶
  .چاپ دوم، بريوت

يه و تنظيم  ، حتقيق حمب الدين اخلطيب، القاضی أبوبکر بن العربی، العواصم من القواصم .۶۷
  .م۱۹۸۹چاپ دوم ، قطر الدوحة، دار الثقافة، حمّمد بن سعيد مبيض

دار ، حمّمد أحمزون.  تأليف د، مواقف الصحابة فی الفنت من روايات الطربی و احملدثني حتقيق .۶۸
  .م ۱۹۹۴ -   ه ۱۴۱۵، چاپ اول، رياض، مکتبة الکوثر، طيبة

 .م۱۹۷۵، طبعة اجلامعة األسالمية، اثر ابو احلسن األشعری، اإلبابة فی أصول الديانة .۶۹
علی بن  حمّمد . حتقيق و تعليق د، عيم األصبهانیاثر حافظ أبی ن، االمام ة و الرد علی الرافضة .۷۰

  .  ه ۱۴۰۷چاپ اول ، طبع مکتبة العلوم و احلکم، ناصر الفقيهی
  .لبنان، بريوت، طبع دار الکتب العلمية، اثر عبد القاهر البغدادی، أصول الدين .۷۱
، الناشر، االعتقاد علی مذهب السلف أهل السنة و اجلماعة اثر ابوبکر أمحدبن احلسني البيهقی .۷۲

  .پاکستان، فيصل آباد، آباد نشاط
  .لبنان، بريوت، دار الکتب العلمية، ابو حامد الغزالی، االقتصاد فی االعتقاد .۷۳
  .ابن خلدون، املقدمة .۷۴
، دار طيبة، سليمان بن محد العودة، عبداهللا بن سبأ و أثره فی أحداث الفتنة فی صدر اإلسالم .۷۵

  .  ه ۱۴۱۲، چاپ سوم، رياض
قصی حمب : نشر، دار املطبعة السلفية و مکتبتها، شيخ اإلسالم ابن تيميه، الوصية الکربی .۷۶

  .  ه ۱۴۰۱، چاپ سوم، الدين اخلطيب
مؤسسه الکتب ، قاضی أبی علی  حمّمد بن الطيب الباقالنی، متهيد األوائل و تلخيص الدالئل .۷۷

  .م۱۹۸۷ -   ه۱۴۰۷چاپ سوم ، الثقافية
 -  ه ۱۴۱۹چاپ اول ، عبدالرمحن الشجاع. د، ةدراسات فی عهد النبوة و اخلالفة الراشد .۷۸

  .صنعاء -دارالفکر املعاصر ، م ۱۹۹۹
  .م۱۹۸۳ -  ه ۱۴۰۳چاپ اول ، حممود املرداوی، اخلالفة بني التنظري و التطبيق .۷۹
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، الرياض، دار الوطن، سليمان بن قاسم العيد. د، منهج علی بن أبی طالب فی الدعوه إلی اهللا .۸۰
  .م۲۰۰۲ -  ه ۱۴۲۲چاپ اول 

  . معهد الفکر العاملی، السيد عمر، الدور السياسی للصفوة فی صدر اإلسالم -۷۹ .۸۱
  .بريوت -املکتبة العصرية ، عباس حممود العقاد، عبقرية االمام .۸۲
  . م۱۹۹۴، دمشق، القاهرة دار الفکر، دار ثابت، خالد  حمّمد بن خالد، خلفاءالرسول .۸۳
  .خالد البيطار، علی بن أبی طالب .۸۴
  .م۱۹۹۱ -  ه ۱۴۱۲چاپ اول ، عبدالستار الشيخ، بعلی بن أبی طال .۸۵
  .لبنان، بريوت، دار النفائس، نايف معروف، األدب اإلسالمی فی عهده النبوة .۸۶
  .م۱۹۸۶ -  ه ۱۴۰۶، بريوت، دار القلم، عبدالوهاب النجار، اخللفاء الراشدون .۸۷
، دار القلم ،ابواحلسن الندوی، املرتضی سرية أمري املؤمنني أبی احلسن علی بن أبی طالب .۸۸

  .م۱۹۹۸ -  ه ۱۴۱۹چاپ دوم ، دمشق
  .بريوت، دار صادر، حمّمد بن مکرم بن منظور ، لسان العرب .۸۹
  .چاپ اول، دار الکفر العربی، ابو زهرة، تاريخ املذاهب .۹۰
  .م ۱۹۹۶ -  ه ۱۴۱۶األردن ، دار النفائس، عارف أبو عبيد، دار احلکم فی اإلسالم .۹۱
، دار طيبة. عبداهللا بن عمر بن سليمان الدميجی، اجلماعةاالمام ة العظمی عند أهل السنة و  .۹۲

  .  ه ۱۴۰۹چاپ دوم ، السعودية
  .مشکاة املصابيح بغوی .۹۳
 .عبداهللا بن جربين، الوحيد فتاوی فی .۹۴
  .عبداهللا بن جربين، الناهية فی التوحيد .۹۵
، ويتالک، غراس للتوزيع، عبدالعزيز بن أمحد بن حامد، الناهيه عن طعن أمري املؤمنني معاوية .۹۶

  .  ه ۱۴۲۲چاپ اول 
، بريوت، دار الکتب العلمية، مجع عبدالعزيزبن إسحاق البغدادی، مسند االمام  زيد بن علی .۹۷

  .  ه ۱۴۰۳
، الرياض، مکتب الرتبية العربی لدول اخلليج، حمّمد ناصر الدين األلبانی ، صحيح سنن الرتمذی .۹۸

  .  ه ۱۴۰۸چاپ اول 
  .رياض، العربية العربی لدول اخلليجمکتب ، صحيح سنن ابن ماجه اثر آلبانی .۹۹

  .  ه ۱۴۰۸رياض ، مکتب الرتبية العربی لدول اخلليج، صحيح النسانی آلبانی .۱۰۰
  .مشکاة املصابيح آلبانی .۱۰۱
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، دارالکتب العلمية، ابو نعيم أمحد عبد اهللا األصفهانی، حلية األولياء و طبقات األصفياء .۱۰۲
  .بريوت

. چاپ دوم، دار ابن اجلوزی السعودية، د بن حنبلابو عبداهللا أمحد بن  حممّ ، فضائل الصحابة .۱۰۳
  .م۱۹۹۹ - ۱۴۲۰

، حممود الطحان. حتقيق د، حافظ اخلطيب البغدادی، اجلامع ألخالق الراوی و آداب السامع .۱۰۴
  .  ه ۱۴۰۳، رياض، مکتبة املعارف

  .نشر دار احلياء السنة النبوية، حتقيق سيعد أوغلی، خطيب بغدادی، شرف أصحاب احلديث .۱۰۵
  .  ه ۱۳۶۸، دار املعارفف مصر، چاپ سوم، حتقيق أمحد شاکر، أمحدمسند  .۱۰۶
  .دار الکتب العلمية، سعد اهللا بن مجاعة، تذکر السامع و املتکلم فی آداب العامل و املتعلم .۱۰۷
  .لبنان، دار بريوت، أمحد بن أبی يعقوب بن جعفر، تاريخ اليعقوبی .۱۰۸
دار الکتب ، دار الفکر، نمری القرطبیجامع بيان العلم و فضله ابوعمر يوسف بن عبد الرب ال .۱۰۹

  .  ه ۱۴۰۲اإلسالمية 
  . بريت، دار املعرفة، حمب الدين الطربی، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی .۱۱۰
  .م ۱۹۹۷ -  ه ۱۴۱۷چاپ اول ، دار صادر بريوت، تاريخ اخللفاء للسيوطی .۱۱۱
  .بريوت، دار املعرفة، صفة الصفوة اثر امام  أبی الفرج بن اجلوزی .۱۱۲
دار ، دار الدعوة اإلسکندرية، عبدالعزيز عبداهللا احلميدی. مواقف و عرب؛ د، تاريخ اإلسالمیال .۱۱۳

  .م ۱۹۹۸ -  ه ۱۴۱۸چاپ اول ، جدة، األندلس اخلضراء
  أدب الدين و الدنيا اثر مارودی .۱۱۴
  دمياطی، املتجر الرابح فی ثواب العمل الصاحل .۱۱۵
حتقيق علی ، معروف بابن االثري، لشيبانیأبو احلسن علی بن أبی املکارم ا، الکامل فی التاريخ .۱۱۶

  .م۱۹۸۹ -  ه۱۴۰۸، بريوت، دار إحياء الرتاث العربی، شريی
چاپ ، دار الصحابة بطنطا، جمدی فتحی السيد، صحيح التوثيق فی سرية علی بن أبی طالب .۱۱۷

  .م۱۹۹۶ -  ه ۱۴۱۷، اول
  .م۱۹۸۳، وتبري ، دار الکتب العلمية، حمّمد رشيد رضا ، االمام  علی بن أبی طالب .۱۱۸
  .ندوی دار ابن کثري، رجال الفکر و الدعوة .۱۱۹
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، أسامة مرعشلی، يه و تنظيم از ندمي مرعشلی، کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال .۱۲۰
  .م ۱۹۹۳ -  ه ۱۴۱۳، مؤسسة الرسالة

 .م۱۹۹۹دار الغرب اإلسالمی ، أمحد احلداد. د، أخالق النبی فی القرآن والسنة .۱۲۱
  .آلوسی، روح املعانی .۱۲۲
  .اثر امام  أمحد بن حنبل، الزهد .۱۲۳
 ۱۹۹۹ -  ه ۱۴۲۰مکتب ابو حذيفه سلفی چاپ اول ، حممود املصريب، أصحاب الرسول .۱۲۴

  .م
، مصطفی البابی احللبی و مهکارانش، چاپ اخري، حمّمدبن علی الشوکانی ، نيل األوطار .۱۲۵

  .القاهرة
لعلم للماليني چاپ دار ا، صبحی حممصانی. د، تراث اخللفاء الراشدين فی الفقه و القضاء .۱۲۶

  .۱۹۸۴. اول
، بريوت، دار الکتاب العربی، حتقيق  حمّمد حامد الفقی، مفتاح دار السعاده اثر ابن القيم .۱۲۷

  .  ه ۱۳۹۲
  ه ۱۳۹۲، بريوت، دار الکتاب العربی، حتقيق  حمّمد حامد الفقی، ابن القيم، مدارج السالکني .۱۲۸

.  
  .چاپ اول، دار احياء الرتاث، تاريخ دمشق .۱۲۹
  .دار ابن کثري، أبن رجب، املعارفلطائف  .۱۳۰
 .بريوت، دار الکتب العلمية، ابن قيم، عدة الصابرين و ذخرية الشاکرين .۱۳۱
، حمّمد رضوان الداية.  حتقيق د، التوقيف علی مهمات التعاريف  حمّمد عبد الرءوف املناوی .۱۳۲

  .دار الفکر -  ه ۱۴۱۰، چاپ اول
و مکتبة ، مکتبة الدار املدينة، ن حاج عثمانحتقيق  حمّمد راضی اب، معرفة الصحابة ابی نعيم .۱۳۳

  .  ه ۱۴۰۸چاپ اول، رياض -احلرمني 
  .م۱۹۹۶ -  ه ۱۴۱۷، بريوت، دار النفائس، قلعجی، موسوعة فقه علی بن أبی طالب .۱۳۴
 ۱۴۲۱چاپ اول ، املنصورة، دار الوفاء، علی  حمّمد الصالبی، فقه التمکني فی القرآن الکرمي .۱۳۵

  .م ۲۰۰۱ -   ه
، بن احلسني بن منصور الطربی الاللکائی، ابوالقاسم هبة اهللا، أهل السنة و اجلماعةشرح اعتقاد  .۱۳۶

  .رياض، دار طيبة، امحد سعد محدان الغامدی. حتقيق د
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دار ، حتقيق سيد إبراهيم صادق، املختصر من کتاب املوافقة بني أهل البيت و الصحابٌة زخمشری .۱۳۷
  .م ۲۰۰۱ -   ه ۱۴۲۲چاپ ، احلديث

، حتقيق إحسان صديق العمد، رو عمر من رواية البالذری فی أنساب األشرافالشيخان أبوبک .۱۳۸
  .چاپ سوم، عربستان، نشر مؤمتن

املؤسسة اجلماعية للدراسات و النشر ، محد محد الصمد، نظام احلکم فی عهد اخلفاء الراشدين .۱۳۹
  .م۱۹۹۴ -  ه۱۴۱۴چاپ اول ، و التوزيع

 .مکتبة وهبة، عبدالکرمي فتحی ، الدولة و السيادة فی الفقه اإلسالمی .۱۴۰
  .األردن، عمان، دار الفراقان، حمّمد أبوفاس.  د، النظام السياسی فی اإلسالم .۱۴۱
، املطبعة السلفية، ابن أمحد املقدسی، موفق الدين عبداهللا، ابن قدامة، روضة الناظرو جنة املناظر .۱۴۲

  .  ه ۱۳۹۱چاپ چهارم ، القاهرة
. د، أا و تطورها حتی منتصف القرن الثالث اهلجریدولة اإلسالمية نشلفی ا إلدارة العسکرية .۱۴۳

  .از منشورات دانشگاه ام القری، سليمان بن صاحل بن سليمان آل کمال
مطبعة کوتسا توماس ، شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويری، اية األرب فی فنون األدب .۱۴۴

  .در قاهره
  .احلديثاملکتب املصری ، مصطفی أبوزيد فهيم، فن احلم اإلسالمی .۱۴۵
  .م۱۹۸۵ -  ه ۱۴۰۵، دار البشري، عز الدين التميمی، الشوری بني األصالة و املعاصرة .۱۴۶
اثر امام  ابو عبداهللا نيشابوری که در زير آن ختليص مذهبی آمده ، املستدرک علی الصحيحني .۱۴۷

  .دار الفکر، م ۱۹۷۰ -  ه ۱۳۹۰طبعة . است
 .م۲۰۰۰ -  ه ۱۴۲۱، دارالبالغة، ج البالغه شرح الشيخ  حمّمد عبده .۱۴۸
دار املامون ، حتقيق و ختريج حسني سليم أسد، امحد بن علی املثنی التيمی، مسند أبی يعلی .۱۴۹

 .دمشق، للرتاث
دار ، دار الريان القاهرة، نورالدين علی بن أبی بکر اهليثمی، و منبع الفوائد، جممع الزوائد .۱۵۰

 .بريوت، الکتاب العربی
چاپ اول ، دار البيارق عمان، دار النفائس، ّمد الصالبیعلی  حم، الوسيطة فی القرآن الکرمي .۱۵۱

 .م۱۹۹۹
 .شيخ عبدالرمحن السعدی، التوضيح و البيان لشجرة اإلميان .۱۵۲
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يه احيای مرياث و ، ابن عبد الرب، االستذکار ملذاهب فقهاء األمصار و علماء األقطار .۱۵۳
 . دستاورد اسالمی

 .م ۲۰۰۱ -   ه ۱۴۲۲دار السالم  ،الصادق عبدالرمحن الغريانی. د، الغلو فی الدين .۱۵۴
، چاپ دوم مکتبة الثقافة الدينية قاهرة، أمحد بن علی عبدالقادر املقريزی، املواعظ واالعتبار .۱۵۵

 .م۱۹۸۷
 .  ه ۱۴۰۲بريوت ، دار املعارف، حتقيق  حمّمد رشيد رضا، شاطبی، االعتصام .۱۵۶
 .اثر ابن قيم جوزی، الطرق احلکمية فی السياسية الشرعية .۱۵۷
 .الرزقاء، األردن، مکتبة املنار، صالح عبد الفتاح اخلالدی، إلميانفی ظالل ا .۱۵۸
، دار الصحابة، علی  حمّمد الصالبی، تبصري املؤمنني بفقه النصر و التمکني فی القرآن الکرمي .۱۵۹

 .م ۲۰۰۱چاپ اول 
 .چاپ دوم، بريوت، دار إحياء الرتاث العربی، أبو عبداهللا  حمّمد بن عمر، تفسري الفخر الرازی .۱۶۰
 .بدون تاريخ، دار الفکر، ابو حمّمد بن عبدامللک بن هشام، اثر ابن هشام، لسرية النبويةا .۱۶۱
 .بريوت، دار صادر، ياقوت احلموی، معجم األدباء .۱۶۲
 .م۱۹۸۶، دار الکتب العلمية، ابو  حمّمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة، عيون األخبار .۱۶۳
 .بريوت، لعربیدار الرائد ا، أبو منصور الثعالبی، اإلعجاز و اإلجياز .۱۶۴
، دار املعرفة، ابواحلسن علی بن احلسني بن علی املسعودی، مروج الذهب و معادن اجلوهر .۱۶۵

 .م۱۹۸۲ -  ه ۱۴۰۳، بريوت
عبداهللا بن سليمان . حتقيق د، الشريعة اثر امام  حمدث أبی بکر  حمّمد بن احلسني اآلجری .۱۶۶

 .م۱۹۹۷ -  ه ۱۴۱۸، دار الوطن رياض، چاپ اول، الدميجی
   ه ۱۴۲۱، رياض، مکتبة الرشد، أبوبکر  حمّمد زکريا، ک فی القدمي و احلديثالشر  .۱۶۷
 .  ه ۱۳۹۸دمشق ، مکتبة البيان، أمحد بن عبدالرمحن املقدسی، خمتصر منهاج القاصدين .۱۶۸
 .م۱۹۹۹، مؤسسة الرسالة، حمّمد بن أمحد عثمان الذهبی ، سري أعالم النبالء .۱۶۹
 .غزالی، إحياء علوم  الدين .۱۷۰
چاپ اول ، دار الوطن السعودية، عبدالعزيز  حمّمد عبد اللطيف، ک و تزکية النفوسمعامل السلو  .۱۷۱

 .  ه ۱۴۱۴
 .مکتبة الرياض، ابن القيم، بدائع الفوائد .۱۷۲
 .ابن اجلوزی، صيد اخلاطر .۱۷۳
 .ابن حزم، األخالق و السري .۱۷۴
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، بريوت، کردار الف، اثر امام  عبدالرمحن جالل الدين السيوطی، الدر املنثور فی التفسري باملأثور .۱۷۵
 .م ۱۹۸۳ -  ه ۱۴۰۳چاپ اول ، لبنان

 .ابوجعفر أمحد مشهور به حمب طربی املکتبة القيمة، الرياض النضرة فی مناقب العشرة .۱۷۶
دار الکتب ، ابوالفرج عبد الرمحن بن علی بن اجلوزی. قاهره، املنتظم فی تاريخ امللوک و األمم .۱۷۷

 . بريوت ، العلمية
حمّمد عبداحلی  ، نامگذاری شده به سازماندهی اداری: یلکتان، نظام احلکومة السالمية .۱۷۸

 .بريوت -دار اإلرقم بن أبی األرقم ، الکتانی اإلدريسی احلسنی
 .مکتبة الکليات االزهرية، حتقيق  حمّمد خليل هراس، ابو عبيد، األموال .۱۷۹
دار ، رقدار طا، حمّمد ضيف اهللا بطاينة.  د، احلياة االقتصادية فی العصور اإلسالمية األولی .۱۸۰

 .أردن، الکندی
، رياض، مؤسسة اريسی، فضل اهلی. د، اهلبة فی العصر النبوی و عصر اخللفاء الراشدين .۱۸۱

 .م ۱۹۹۹ -  ه ۱۴۲۰چاپ سوم 
 .م ۱۹۹۶ -  ه ۱۴۱۶، قاهره، دار احلديث، املغنی اثر امام  عالمة ابن قدامه مقدسی .۱۸۲
 .   ه ۱۳۸۲، هرهقا، املکتبة السلفية، يوسف يعقوب بن إبراهيم، اخلراج .۱۸۳
 .  ه ۱۴۱۴، رياض، دار عامل الکتب، منر احلميدانی. د، والية الشرطة فی اإلسالم .۱۸۴
حتقيق أکرم ضياء ، أبو عمر خليفة بن خياط بن أبی هبرية الليثی، تاريخ خليفة بن خياط .۱۸۵

 .   ه ۱۳۹۷بريوت ، و دار اقلم، مؤسسه الرسالة، چاپ دوم، العمری
 .بريوت، دار الکتب العلمية، أمحد بن علی بن حجر، اإلصابة فی متييز الصحابة .۱۸۶
 .م۲۰۰۱، اردن، إربد، دار الکندی، علی شرفی. د، علی بن أبی طالب .۱۸۷
 .عبدالعزيز أبراهيم العمری. د، الوالية علی البلدان فی عصر اخللفاء الراشدين .۱۸۸
 ۱۴۰۴بريوت ، مؤسسة الرسالة، چاپ دوم، حمّمد فتحی عثمان ، من أصول الفکر السياسی .۱۸۹

 . م۱۹۸۴ -   ه
 مؤسسه حتقيقات اسالمی قاهره ، عيسی عبده، النظم املالية فی اإلسالم .۱۹۰
 .م۱۹۸۶، کتاب) چاپ و نشر(هيئت عمومی مصری باری ، السياسة املاية لعثمان بن عفان .۱۹۱
، دار الشکاف، جربائيل جبور. د، ترمجه إدوارد جرجی، فيليب حتی. د، مطول، تاريخ العرب .۱۹۲

 .م۱۹۴۹، بريوت
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 .م۱۹۸۴ -   ه ۱۴۰۵، أبوظبی، ائع ندوة النظم اإلسالميةوق .۱۹۳
، چاپ سوم، بريوت، دار النفائس، ظافر القامسی، نظام احلکم فی الشريعة و التاريخ اإلسالمی .۱۹۴

 .م۱۹۸۷ -  ه ۱۴۰۷
حتقيق  ، مشس الدين أبی عبداهللا  حمّمد بن أبی بکر ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني .۱۹۵

 .بريوت، صيدا، املکتبة العصرية، ين عبداحلميدحمّمد حميی الد
وزارة األوقاف و ، عبدالسالم السليمانی، االجتهاد فی الفقه اإلسالمی ضوابطه و مستقبله .۱۹۶

 .اململکة املغربية، الشئون اإلسالمية
 .م۱۹۸۲ -   ه ۱۴۰۲، دار القلم، عبدالوهاب خالف، خالصة التشريع اإلسالمی .۱۹۷
اثر امام  قاضی  حمّمد بن ، ملعارف و فنون أخبار اخلالئفکتاب عيون ا،  تاريخ القضاعی .۱۹۸

 .مطبوعات دانشگاه أم القری، سالمة بن جعفرالشافعی
، دار الفکر املعاصر لبنان، دار الفکر دمشق، حمّمد الزحيلی.  د، تاريخ القضاء فی إسالم .۱۹۹

 .م ۱۹۹۵ -  ه، ۱۴۱۵، چاپ اول
خانه استقامت در  چاپ اول چاپ، يانوکيع  حمّمد بن خلف بن ح، أخبار القضاة لوکيع .۲۰۰

 .م۱۹۴۷ -  ه ۱۳۶۶، قاهره
 .بريوت، دار الفکر، ابواحلسن علی بن  حمّمد بن حبيب، األحکام السلطانية .۲۰۱
 .بريوت، مکتبة احلياة، حتقيق حسن متيم، ابن أبی احلديد، شرح منهج البالغة .۲۰۲
 .مکتب الرتبية العربی لدول اخلليج، صحيح سنن أبی داود .۲۰۳
 .م۱۹۸۱ -  ه۱۴۰۱، دارالفکر، بريوت، اثر امام  نووی، ح مسلمشرح صحي .۲۰۴
 خانه امام  در مصر  چاپ، امام  أبی زکريا حييی بن شرف النووی، اموع شرح املهذب .۲۰۵
 .دار املعرفة بريوت، حمّمد بن أمحد بن أبی سهل مشس األئمة السرخسی ، املبسوط .۲۰۶
دار الکتب ، د بن سعيد بن حزم اندلسیاثر امام  ابو  حمّمد علی بن أمح، احمللی باآلثار .۲۰۷

 .بريوت لبنان، العلمية
 . ه۱۳۹۸بغداد ، الدار العربية، سليمان بن أمحد الطربانی، معجم الطربانی .۲۰۸
 -دار الکتب العلمية ، اثر امام  ابن البسکی با شرح جالل احمللی، مجع اجلوامع حباشية العطار .۲۰۹

 .بريوت
ناشر ، عالمة عالءالدين أبی بکربن مسعود کاسانی حنفی بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع اثر .۲۱۰

 .زکريا علی يوسف
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که در حاشيه اموع ،  اثر امام  ابوقاسم عبدالکرمي  حمّمد الرافعی، فتح العزيز شرح الوجيز .۲۱۱
 .چاپ شده است

، م ۱۹۶۶ -   ه ۱۳۸۶، حمّمد بن أمحد بن رشد القرطبی ، بداية اتهد و اية املقتصد .۲۱۲
 .ليات األزهريةمطبعة الک

چاپی ، قاضی ابوالوليد سليمان بن خلف الباجی األندلسی، املنتقی شرح موطأ مالک بن أنيس .۲۱۳
 .خانه سعادت چاپ،  ه۱۳۱۳سال ، مصور بر چاپ اول

بر پرتو آنچه که امام  فقيه شيخ اشرف ، ظفر أمحد العثمانی، إعالء السنن اثر حمدث ناقد .۲۱۴
منشورات إدارة القرآن و  -و تعليق عبدالفتاح أبو غدة با حتقيق . انوی افاده کرده است
 .العلوم اإلسالمية پاکستان

با حتقيق  حمّمد ، حافظ  حمّمد بن ابراهيم بن منذر نيشابوری، اإلشراف علی مذاهب أهل علم .۲۱۵
 .دار إحياء الرتاث اإلسالمی در دولت قطر، جنبيب سراج الدين

، حتقيق حممود إبراهيم، شيخ  حمّمد بن علی الشوکانی، السيل اجلرار املتدفق علی حدائق األزهار .۲۱۶
 .م ۱۹۸۵ -  ه ۱۴۰۵چاپ اول دار الکتب العلمية 

دار صادر ، -  ه ۱۳۲۳چاپ با افست در سال ، املدونة الکربی اثر امام  مالک بن أنس .۲۱۷
 .بريوت

 .امري الصنعانی، سبل السالم .۲۱۸
 -  ه۱۴۱۸، چاپ اول، رياض، اهلجرةدار ، حمّمد سعد اليوبی.  د، مقاصد الشريعةاإلسالمية .۲۱۹

 .م ۱۹۹۶
 .دار طيبة، عبدالعزيز مصطفی کامل، احلکم و التحاکم فی خطاب الوحی .۲۲۰
چاپ ، دار اهلجرة، حييی بن إبراهيم اليحی، و الدولة األموية من فتح الباری، اخلالفة الراشدة .۲۲۱

 .م ۱۹۹۶ -   ه۱۴۱۷، اول
، چاپ اول، مدينة منوره، کتبة العلوم و احلکمم، أکرم ضيام العمری. د، عصر اخلالفة الراشدة .۲۲۲

 .م ۱۹۹۴ -  ه۱۴۱۴
 .  ه۱۴۱۲، رياض، مکتبة الرشد، سعيد ناصر الغامدی، حقيقة البدعة و أحکامها .۲۲۳
مکه ، دار الباز، حتقيق عبداهللا دارز، اثر ابو إسحاق شاطبی، املوافقات فی أصول الشريعه .۲۲۴

 .مکرمه
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دار ، ق  حمّمد  حمّمد سعيد اخلطيب أوغلیحتقي، خطيب بغدادی، شرف أصحاب احلديث .۲۲۵
 .إحياء السنة النبوية

 .دار املعرفة بريوت، شافعی، األم .۲۲۶
  ه۱۳۵۳، خانه املنار در مصر چاپ، ابوداود سليمان بن األشعث، مسائل االمام أمحد .۲۲۷
دار الکتب ، حتقيق عبدالغنی عبد اخلالق، رازی  حمّمد عبدالرمحن بن أبی حامت، مناقب الشافعی .۲۲۸

  .بريوت، لعلميةا
 .برگرفته از چاپ حيدرآباد، ابن حجر العسقالنی، ذيب التهذيب .۲۲۹
مطابع ، حامد  حمّمد اخلليفة. د، اإلنصاف فيما وقع فی تاريخ العصر الراشدی من خالف .۲۳۰

 .م۲۰۰۲ -  ه۱۴۲۳، األردن، الدوحة املدينة الرياضية عمان
بدون ، بريوت، دار الفکر، نويهض علی. حتقيق د، االستبصار فی نسب الصحابة من األنصار .۲۳۱

 .تاريخ
 .م۱۹۸۷ -  ه۱۴۰۷، بريوت، دار إحياء الرتاث العربی، ذيب تاريخ دمشق .۲۳۲
مجال الدين . مراجعه د، حتقيق عبداملنعم عامر، اثر ابو حنيفه أمحد بن داود، األخبار الصوال .۲۳۳

 .بغداد، مکتبة املتنبی، الشيال
  ه۱۳۸۸هند ، دائرة املعارف العثمانية حيدرآباد، اول چاپ، أبو  حمّمد بن أمث، کتاب الفتوح .۲۳۴

 .م ۱۹۹۸ -
بريوت ، دار صادر، حسني نصار. حتقيق د، ابويوسف  حمّمد بن يوسف الکندی، والة مصر .۲۳۵

 .بدون تاريخ
چاپ اول ، دار العاصمة الرياض، حييی إبراهيم اليحيی، مرويات أبی خمنف فی تاريخ الطربی .۲۳۶

 .  ه ۱۴۱۰
، مجال الدين أبی احملاسن يوسف بن تغری بردی، فی ملوک مصر و القاهرة النجوم الزاهرة .۲۳۷

 . قاهره بدون تاريخ، وزارت فرهنگ و مرياث ملی
دار التوزيع و النشر اإلسالمية ، علی  حمّمد الصالبی، تيسري الکرمي املنان فی سرية عثمان بن عفان .۲۳۸

 .م ۲۰۰۲ -   ه ۱۴۱۳، چاپ اول، القاهرة
 .مؤسسة قرطبة، حتقيق  حمّمدرشاد، ابن تيميه، يةمنهاج السنة النبو  .۲۳۹
 .  ه ۱۳۹۳، مکه مکرمه، مکتبة مدينة العلم، حمّمد بن حبان بن أمحد ، الثقات .۲۴۰
 .  ه۱۴۱۹، مکتبة العبيکان، حمّمد عبداهللا الغبان ، فتنة مقتل عثمان بن عفان .۲۴۱
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مؤسسة ، وفبشار عواد معر ، يوسف عبدالرمحن املزی، ذيب الکمال فی أمساء الرجال .۲۴۲
 .  ه ۱۴۰۵، چاپ اول، بريوت، الرسالة

 .دار الفکر، پژوهش تطبيقی، وهبة الزحيلی. د، آثار احلرب فی الفقه اإلسالم .۲۴۳
بريوت ، دار الکتب العلمية، ابن أبی حامت عبدالرمحن بن  حمّمد بن إدريس، اجلرح و التعديل .۲۴۴

 .  ه۱۲۷۱چاپ اول 
 .  ه۱۳۸۲چاپ دوم قاهره ، عبد السالم هارون حتقيق، نصر بن مزاحم املنقری، وقعة صفني .۲۴۵
چاپ ، دار الوطن، حمّمد عبداهللا علی اخلضريی.  د، بررسی و حتقيق تطبيقی، تفسري تابعني .۲۴۶

 .م۱۹۹۹  ه ۱۴۲۰، اول
، دار الصحابه، علی  حمّمد الصالبی، فصل اخلطاب فی سرية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب .۲۴۷

 .م۲۰۰۲چاپ اول ، االّمارات
 .املکتب  اإلسالمی، إبراهيم علی شعوط. د، ل جيب أن متحی من التاريخأباطي .۲۴۸
 .م ۱۹۶۶طه حسني دار املعارف مبصر ، علی و بنوه -الفتنة الکربی  .۲۴۹
، وداد علی قزاز، الدراهم املضروبة علی الطراز الساسانی للخلفاء الراشيدين فی املتحف العراقی .۲۵۰

 .م ۱۹۶۹) ۱(الد ) ۱(، زءاجل، مديريت آثار عمومی بغداد، جمله مسکوکات
حتقيق و تعليق األستاد  حمّمد ، اثر ابو سعد عبدالکرمي بن  حمّمد بن منصور التيميمی، األنساب .۲۵۱

 .م ۱۹۶۷ -  ه ۱۳۹۶، بريوت، نشر  حمّمد أمني دمج، چاپ اول، عوامه
، ی حققةحمّمد بن حييی بن أبی بکر املالقی اندلس ، التمهيد والبيان فی مقتل الشهيد عثمان .۲۵۲

 .م۱۹۸۵فرهنگستان دوحه ، حممود يوسف زايد. د
 .م۱۹۸۹ -  ه ۱۴۰۹، دار السالم، سعيد حوی، األساس فی السنة و فقهها .۲۵۳
، لبنان، بريوت، الغدير، حمسن باقر املوسوی. د، اإلدارة و النظام اإلداری عند االمام  علی .۲۵۴

 .م ۱۹۹۸ -  ه ۱۴۱۹چاپ اول 
 .بريوت، دار العلم للماليني، چاپ پنجم، صبحی الصاحل، النظم اإلسالمية .۲۵۵
حمّمد .  م ۱۹۷۰قاهره ، احلياة االجتماعية و االقتصادية فی الکوفة فی القرن األول اهلجری .۲۵۶

 .حسني الزبيدی
، حمّمد يوسف الفاروقی ، العرافة و النقابة مؤسستان اجتماعيتان مهمتان فی العهد النبوی .۲۵۷

 .م۱۹۸۲، إسالّماباد پاکستان، یدانشگاه اسالم، های اسالمی جمتمع پژوهش
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 .م ۱۹۹۱ -  ه ۱۴۱۱، لبنان، بريوت، دار الفکر، وهبة الزحيلی. د، تفسري املنري .۲۵۸
حکمت بن بشري بن . د، موسوعة الصيحيح املسبور من التفسري باملأثور، التفسري الصحيح .۲۵۹

 .م۱۹۹۹ -  ه ۱۴۲۰، مدينه نبوی چاپ اول، داراملثآثر، ياسني
رساله کارشناسی ارشد که هنوز ، عبدواحلريری. د،  فی إصالح النفوسمنهج القرآن الکرمي .۲۶۰

 .دانشگاه بغداد، چاپ نشده
 .ای که بر روی اينرتنت منتشر شد سليمان عوده رساله، دعاوی اإلنقاذ للتاريخ اإلسالمی .۲۶۱
 .دار إحياء الرتاث، بريوت، مشس الدين  حمّمد بن أمحد بن عثمان الذهبی، تذکرة احلفاظ .۲۶۲
، بريوت، أبو الفالح عبد احلی بن أمحد بن  حمّمد حنبلی، الذهب فی أخبار من ذهبشذرات  .۲۶۳

 .مکتب جتاری چاپ و نشر
إحسان : حتقيق، أبو العباس مشس الدين أمحد، ابن خلکان، وفيات األعيان و أبناء الزمان .۲۶۴

 .بريوت، دار صادر، عباس
 .م۱۹۶۸ -  ه ۱۳۸۸ی مصر نشر خاجن، أبو عثمان عمرو بن حبر، جاحظ، البيان و التبيني .۲۶۵
 .دار املعرفة بريوت، علی  حمّمد البجاوی: حتقيق، ميزان االعتدال للذهبی .۲۶۶
دار ، اثر ابن حبان البستی حممود إبراهيم زيد، اروحني من احملدثني و الضعفاء و املرتوکني .۲۶۷

 .بريوت، املعرفة
 .بريوت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، اثر ابن حجر عسقالنی: لسان امليزان .۲۶۸
که امحد سيد حسينی برای او ،  ألبی عمرو  حمّمد بن عمر بن عبدالعزيز الکشی، رجال الکشی .۲۶۹

 .مقدمه نوشته و آن را توضيح و تعليق داده است
 .حمّمد علی العلم ، عبداهللا بن سبأ احلقيقة اهولة .۲۷۰
 .يوليوس فلهاوزن، اخلوارج و الشيعة .۲۷۱
و  حمّمد زکی ، ترمجه حسن إبراهيم حسن، فان فولنت، تالسيادة العربية و الشيعة و اإلسرائيليا .۲۷۲

 .م ۱۹۶۵ -  ه ۱۳۸۵، مکتب ضت مصری، قاهره، إبراهيم
، حمّمد يوسف موسی و  غريه.  ترمجه د، جولد زيهر اگنس، العقيدة و الشريعة اإلسالمية .۲۷۳

 .دار الکتب احلديثة، قاهره
، ترمجه صفاء خلوصی، رينولد، ننکلس، تاريخ األدب العربی فی اجلاهلية و صدر اإلسالم .۲۷۴

 .م ۱۹۶۹ -  ه ۱۳۸۸مطبة املعارف ، بغداد
 مکتب خاجنی ، قاهره) م ع(دوايت تعريب ، روندلس، عقائد الشيعة .۲۷۵
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آن را به عربی ترمجه  ، خليل امحد جل و جاسم  حمّمد الرجب، لويس برنارد، أصول اإلمساعيلية .۲۷۶
 .م۱۹۴۷ -  ه ۱۳۱۷، مکتبة املثنی. اند کرده

 .م۱۹۷۱ -  ه ۱۳۹۱، بريوت، دار الفکر، سعيد األفغانی، ة و السياسيةعائش .۲۷۷
 .م ۱۹۸۵ -  ه ۱۴۰۶، چاپ دوم، دار الفکر، يوسف العشی، الدولة األموية .۲۷۸
نامه دکرتی او در فاس مغرب است   پايان، عبدالعزيز دخان. د، أحداث و أحاديث فتنة اهلرج .۲۷۹

 .که چاپ نشد
 .نور الدين عرتحتقيق ، املغنی فی الضعفاء الذهبی .۲۸۰
 .بريوت، مؤسسة الثقافة، التاريخ الکبري للبخاری .۲۸۱
دار السالمف ، أمساء  حمّمد أمحد زيادة، دور املرأة السياسی فی عهد النبی و اخللفاء الراشدين .۲۸۲

 .م۲۰۰۱ -  ه۱۴۲۱، چاپ اول
 .قاهره، مؤسسه حلبی، ابن قتيبه، منسوب، االمام ية و السياسية .۲۸۳
حتقيق فوقية حسني ، عبدامللک بن عبداهللا بن يوسف، جوينی، ل السنةملع األدلة فی عقائد أه .۲۸۴

 .ناشر دار املصرية، حممود
، حتقيق عبدالعظيم الديب، غياث األمم فی التياث الظلم اثر امام  احلرمني جوينی .۲۸۵

   ه۱۴۰۰چاپ اول ، قطر، های جديد دوحه خانه چاپ
فؤاد أمحد ، ّمد بن أمحد األنصاری قرطبیابو عبداهللا  حم، التذکرة فی أحوال املوتی و اآلخرة .۲۸۶

 .دار الکتاب العربی. احاديث آن را مورد حتقيق و استخراج قرار داده است، زمرلی
 .اسکندريه. دار اإلميان، عثمان اخلميس، حقبة من التاريخ .۲۸۷
مکتبة ، سليمان بن سامل بن رجاء السحيمی. د، العقيدة فی أهل البيت بني اإلفراط و التفريط .۲۸۸

 .م ۲۰۰۰ -   ه ۱۴۲۰چاپ اول ، اریالبخ
 .بريوت، دار الکتب العلمية، حمّمد العربی التبانی ، إفادة األخيار برباءة األبرار .۲۸۹
، حمّمد أحمزون.  حتقيق د، اثر ابو اخلطاب عمر بن احلسن بن دحية الکلبی، أعالم النصر املبني .۲۹۰

 .م۱۹۹۸چاپ اول ، دار الغرب
 .خانه شعب چاپ، يق  حمّمد إبراهيم البناءحتق، أسد الغابة فی معرفة الصحابة .۲۹۱
 . اثر ابن حجر، تقريب التهذيب .۲۹۲
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، دار الفکر للطباعة، حافظ أمحد بن عبداهللا اجلرجانی، الکامل فی ضعفاء الرجال اثر ابن عدی .۲۹۳
 .  ه۱۴۰۵چاپ دوم ، بريوت

نامه  نپايا، حامد  حمّمد خليفة. د، سياسيا و عسکريا و فکريا، األنصار فی العصر الراشدی .۲۹۴
دکرتی او است از دانشکده ادبيات در دانشگاه بغداد که چاپ نشد و بصورت مصور 

 .است
 .بريوت، دار اجليل، حتقيق عبد السالم  حمّمد هارون، اثر جاحظ، العثمانية .۲۹۵
، لبنان، بريوت، مؤسسة املعارف، حمّمد کنعان ، خالصة اخلالفة الراشدة من تاريخ ابن کثري .۲۹۶

 .م ۱۹۹۸ -  ه ۱۴۱۷چاپ اول 
 .دار املعارف قاهره، أبو عبد اهللا مصعب بن عبداهللا الزبريی، نسب قريش .۲۹۷
چاپ اول ، حتقيق حممود إبراهيم زايد، حمّمد بن إمساعيل البخاری ، التاريخ الصغري البخاری .۲۹۸

 .بريوت، دار املعرفة -  ه ۱۴۰۶
 .اثر ابو احلسن أمحد بن حييی بن جابر بالذری، أنساب األشراف .۲۹۹
 .اثر ابو احلسن مارودی، البغی من احلاوی الکبري کتاب أهل .۳۰۰
اثر حافظ أبی عبداهللا  ، املتنقی من منهاج االعتدال فی نقض کالم أهل الرفض و االعتزال .۳۰۱

 .حمب الدين خطيب: حتقيق و توضيح از، مکتبة دار البيان، حمّمد عثمان الذهبی
 .م ۱۹۹۹ -   ه ۱۴۲۰، رياض، دار الراية، سري السلف اثر ابو القاسم األصفهانی .۳۰۲
، بريوت دمشق، رياض عبداهللا دار الرشيد، أهل الشوری الذين اختارهم عمر رضی اهللا عنه .۳۰۳

 .م ۱۹۹۲ -  ه ۱۴۱۲چاپ اول ، بريوت، مؤسسه اميان
 .بدر الدين العينی، عمدة القارئ شرح صحيح البخاری .۳۰۴
نشر  ، انه اعتمادخ حمّمد بن عبدالرمحن املبار کفوری چاپ ، حتفة األحوزی بشرح الرتمذی .۳۰۵

 .تصحيح از عبد الرمحن  حمّمد عثمان، حمّمد عبداحملسن الکتبی
دار ، اثر اعظمی؛  حمّمد لقمان األعظمی الندوی، دراسات تربوية فی األحاديث النبوية .۳۰۶

 .م ۱۹۹۶ -   ه ۱۴۱۷چاپ اول ، العبيکان
 .الزهد اثر ابن مبارک .۳۰۷
 .حبرين، مکتبة ابن تيمية، الديبعبدالعظيم ، الثروة و الثورة، الزبري بن العوام .۳۰۸
 .م ۱۹۹۹ -  ه ۱۴۲۰، دمشق، ميامه، أمحد خليل مجعة، فرسان فی عصر النبوة .۳۰۹
 .م ۱۹۸۷ -  ه ۱۴۰۷، حمّمدمجيل عبداهللا املصری ، تاريخ الدعوة اإلسالمية .۳۱۰
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چاپ ، دار القلم دمشق، منري الغضبان، صحابی کبري و ملک جماهد، معاوية بن إبی سفيان .۳۱۱
 .م ۱۹۹۶ -  ه ۱۴۱۷سوم 

خانه  چاپ، حتقيق أرم ضياء العمری، اثر ابو يؤسف الفسوی، اثر فسوی، املعرفة و التاريخ .۳۱۲
 .  ه ۱۳۹۴، ارشاد بغداد

 .م ۱۹۸۴، چاپ ششم -بريوت لبنان  - دار العلم للماليني ، زرکلی، األعالم .۳۱۳
چاپ اول ، یاثر شيخ  حمّمد ناصر الدين آلبان، إرواء الغليل ختريج أحاديث منار السبيل .۳۱۴

 .نشرمکتب االسالمی -  ه ۱۳۹۹
 .محدی شاهني دار القاهرة. الدوله اإلسالمية فی عصر اخللفاء الراشدين د .۳۱۵
، فی ترتيب االمام، اثر ساعاتی أمحد عبدالرمحن الساعاتی، مسند أمحد مع الفتح الربانی .۳۱۶

 .چاپ اول، خانه فتح ربانی قاهره چاپ
دار الکتب ، حميی الدين أبی زکريا حييی بن شرف النووی اثر امام : ذيب األمساء و اللغات .۳۱۷

 .لبنان، بريوت، العلمية
، اثر ابو الفضل أمحد بن علی بن حجر العسقالنی: تلخيص احلبري فی أحاديث الرافعی الکبري .۳۱۸

 .مدينه منوره، مراجعة از سيد عبد اهللا هاشم اليمانی املدنی
 و  ه۱۴۲۰، ضبان؛ دانشگاه أم القریمنري الغ. د، عمرو بن العاص األمري ااهد .۳۱۹
 .  ه ۱۴۲۰، عربستان، مکتب مکی، أسامه بن أمحد سلطان، عمار بن ياسر .۳۲۰
 .  ه ۱۴۲۰، رياض، دار الصميعی، سليمان بن صاحل اخلراشی، قصص ال تثبت .۳۲۱
، تنزية امرياملؤمنني معاوية بن ابی سفيان من الظلم و الفسق فی مطالبته بدم امري املؤمنني عثمان .۳۲۲

 .م ۲۰۰۱، حتقيق دار النبالء عمان، ثر ابو يعلی  حمّمد الفراءا
 .دمشق، دار القلم ، حمّمد طهماز ، الصحابی العامل جماهد، أبو موسی األشعری .۳۲۳
 .دمشق، دار القلم، عبد احلميد طهماز، أنس بن مالک اخلادم األمني .۳۲۴
 .اثر ابن جوزی، مناقب عمر .۳۲۵
، دار النفائس، حمّمد محيد اهللا ، و اخلالفة الراشدة، یجمموعة الوثائق السياسية فی العهد النبو  .۳۲۶

 .م ۱۹۸۵-  ه۱۴۰۵، چاپ پنجم
 .م ۱۹۸۸ -   ه ۱۴۰۸، دار النفائس، إبراهيم العلی، صحيح السرية النبوية .۳۲۷
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مکتبة املعارف . م ۱۹۹۲ -  ه ۱۴۱۲چاپ اول ، أکرم العمری. د، السرية النبوية الصحيحة .۳۲۸
 .و احلکم باملدينة املنورة

 .دمشق، دار القلم، حمّمد أبو شهبة ، ة النبوية فی ضوء القرآن و السنةالسري  .۳۲۹
 .دار الصميعی السعودية، آلبانی، صحيح موارد الظلمآن إلی زوائد ابن حبان .۳۳۰
 .اردن، اثر ابو فارس دار الفرقان، غزوة احلديبية .۳۳۱
 .م ۱۹۹۲ -  ه۱۴۱۳، املکتب اإلسالمی، صاحل أمحد الشامی، من معني السرية .۳۳۲
 .م ۱۹۹۶، بريوت، دار املعرفة، حمّمداخلضری ، م الوفاء بسرية اخللفاءإمتا .۳۳۳
نشر مؤسسه قاهره ، حتقيق عبداملنعم عبداهللا عامر، حمّمد بن عبداهللا األزدی ، فتوح الشام .۳۳۴

۱۹۷۰. 
 .م ۱۹۹۰ -  ه ۱۴۱۰، دار القلم، القيادة العسکرية فی عهد الرسول .۳۳۵
  ه ۱۴۱۷چاپ اول ، دار األندلس اخلضراء، انمؤسسه الري، حممود شيت خطاب، سفراء النبی .۳۳۶

 .م ۱۹۹۶ -
 .م ۱۹۸۸ -  ه ۱۴۰۷چاپ اول ، عبداخلالق سيد أبو رابية، عمرو بن العاص .۳۳۷
، چاپ دوم، لبنان، بريوت، دار الکتاب العربی، ناشر، عباس حممود العقاد، عمرو بن العاص .۳۳۸

 .م ۱۹۶۹
 .  ه ۱۳۹۷چاپ اول  ،بريوت، مؤسسه الرساله، اثر ابن أبی حامت، املراسيل .۳۳۹
دار ، حتقيق أمحد  حمّمد نور سيف، اثر ابو  حمّمد بن عبداهللا بن عبد الرمحن الدارمی، التاريخ .۳۴۰

 .املأمون للرتاث
دار الکتب ، از  حمّمد حامد الفقی: تعليق، اثر ابو يعلی  حمّمد بن احلسني، األحکام السلطانية .۳۴۱

 . ه ۱۴۰۳بريوت ، العلمية
 .م ۱۹۹۳ -  ه ۱۴۱۴، حمّمد خري هيکل ، السياسية الشرعيةاجلهاد و القتال فی  .۳۴۲
، اثر قاضی ابو بکر بن الطيب الباقالنی، اإلنصاف فيما حيب اعتقاده و ال جيوز اجلهل به .۳۴۳

 .  ه ۱۳۸۲مؤسسه خاجنی ، چاپ دوم، حتقيق  حمّمد زاهد الکوثری
چاپ ، احيای مرياث کميته: حتقيق، اثر ابو الفرج بن جوزی، مناقب االمام  أمحد بن حنبل .۳۴۴

 .  ه ۱۴۰۲، چاپ دوم، دار اآلفاق اجلديدة
 .عربستان، مکتبة الصديق، علی بن نفيع العلياتی. د، مناقب االمام  ابن قيتبة .۳۴۵
 .دار املعارف مصر، چاپ سوم، حتقيق از ثروت عکاشه، املعارف اثر ابن قيبة .۳۴۶
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ترکيه  -استانبول  -به إيشيق اثر سيد حممود شکری األلوسی مکت، خمتصر التحفة االثنی عشرية .۳۴۷
 .م ۱۹۷۹ -  ه ۱۳۹۹ -

 .دارالوفاء مصر، وليد األعظمی، السيف اليمانی فی حنر األصفهانی .۳۴۸
 .رياض، دار طيبة، حمّمد صامل العليانی السلمی ، منهج کتابة التاريخ االسالمی .۳۴۹
دار ، ّمد نور ولیعبد العزيز  حم. د، أثر التشيع علی الرويات التارخيية فی القرون األول اهلجری .۳۵۰

 .م ۱۹۹۶ -  ه ۱۴۱۷، چاپ اول، مدينه نبوی، اخلضريی
 .سليمان بن عبداهللا املديد السکويت، منهج املسعودی فی کتابه التاريخ .۳۵۱
 م ۱۹۲۲، خانه سعادت چاپ، حسن إبراهيم حسن، تاريخ عمرو بن العاص .۳۵۲
 .إحسان إهلی ظهري، الشيعة و السنة .۳۵۳
شرکت چاپ و نشر عربی ، أمحد  حمّمد جلی. د، نيدراسات عن الفرق و تاريخ املسلم .۳۵۴

 و  ه ۱۴۰۶، سعودی چاپ اول
 .دار الفکر العربی، حمّمد أبو زهرة ، االمام  الصادق .۳۵۵
 .پاکستان، الهور، مؤسسه مرتمجان سّنت، إحسان إهلی ظهري، الشيعة و القرآن .۳۵۶
، ّمد حميی الدين أصفرحم:  حتقيق از، اثر ابو  حمّمد عبد اهللا بن قتيبة، تأويل خمتلف احلديث .۳۵۷

 .  ه ۱۴۰۹، چاپ اول، املکتب اسالمی
حميی الدين : حتقيق از، ابو العباس أمحد بن عمر القرطبی، الفهم ملا أشکل من تلخيص مسلم .۳۵۸

 .دمشق، بريوت، دار ابن کثري، يوسف بدوی، مستو
از . تعليقحتقيق و ، دار الکتاب العربی،  ه ۱۴۰۵چاپ اول ، أمحد بن علی اخلطيب، الکفاية .۳۵۹

 .دکرت أمحد عمر هاشم
، بريوت، دار الکتب العلميهپة، حمّمد بن عبدالرمحن السخاوی ، فتح املغيث شرح ألفيه احلديث .۳۶۰

 .لبنان
از ، اثر جالل الدين عبد الرمحن بن ابوبکر سيوطی، تدريب الروای فی شرح تقريب النواوی .۳۶۱

 .م ۱۹۷۲ -  ه ۱۳۹۲، منشورات مکتب علميه در مدينه منوره
مقدمة ابن الصالح فی علوم احلديث ألبی عمر و عثمان بن عبد الرمحن معروف بابن  .۳۶۲

 .لبنان، بريوت، طبع دار الکتب العلمية، الصالح
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، حتقيق از أمحد شاکر، إمساعيل بن عمر بن کثري، شرح اختصار علوم احلديث، الباعث احلثيث .۳۶۳
 .  ه ۱۳۷۰خانه  حمّمد علی صبيح و فرزندانش  چاپ مکتب و چاپ

اثر ابو عبداهللا  حمّمد بن أبی بکر بن ، جالء األفهام فی الصالة و السالم علی خري األنام .۳۶۴
 .لبنان، بريوت، دار القلم، أيوب مشهور بابن قيم جوزيه

اثر شيخ عبد الرمحن بن ، املسمی تيسري الکرمي املنان فی تفسري کالم الرمحن، تفسري السعدی .۳۶۵
 .مؤسسه سعديه، زهری النجارحمّمد :  حتقيق از، ناصر السعدی

دار الفکر للطباعة و ، اثر ابو الفداء إمساعيل بن کثري قرشی دمشقی، تفسري القرآن عظيم .۳۶۶
 . م ۱۹۷۰ -   ه ۱۳۸۹چاپ دوم ، بريوت، النشر

، تعليق از  حمّمد حميی الدين عبد احلميد، اثر عبد القاهر بن طاهر بغدادی، الفرق بني الفرق .۳۶۷
 .مصر، حمکتبة  حمّمد علی صبي

چاپ ، قاهره، دار وهدان للطباعة، علی أمحد سالوس، أثر االمامة فی الفقه اجلعفری و أصوله .۳۶۸
 .  ه ۱۴۰۲اول 

حمب الدين ، اخلطوط العريضة لألسس التی قام عليها دين الشيعة االمامية االثنی عشرية .۳۶۹
 .خانه سلفی قاهره چاپ، اخلطيب

دار املشرق ، شيخ حسني آل عصفور البحرانی، انيةاحملاسن النفسانية فی أجوبة املسائل اخلراس .۳۷۰
 .حبرين، بريوت، العربی

خانه  چاپ، حمّمد علی الشوکانی ، فتح القدير اجلامع بني فنی الرواية و الدراية من علم التفسري .۳۷۱
 .  ه ۱۳۸۳چاپ دوم ، مصر، مصطفی البابی احللبی

 .م ۲۰۰۳، لبنان، وتدار املعرفة بري ، اثر ابن کثري، النهاية فی الفنت املالحم .۳۷۲
 .أمحد أمني، ضحی اإلسالم .۳۷۳
، عبدالرمحن ترکی: حتقيق از، حمّمد عبد الواحد املقدسی ، مقدسی، النهی عن سب األصحاب .۳۷۴

 .چاپ اول، مؤسسه الرساله
 .خانه ارشاد بغداد چاپ، علی الوردی. د، حملات اجتماعية من تاريخ العراق .۳۷۵
 .بغداد، مکتب ضت، شيبیکامل ال،  الفکر الشيعی و النزعات الصوفية .۳۷۶
 .اسکندريه، دار الدعوة، مصطفی حلمی. د، نظام اخلالفة فی الفکر اإلسالمی .۳۷۷
حتقيق ، اثر ابو عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائی، خصائص أمري املؤمنني علی بن أبی طالب .۳۷۸

 .مکتبة املعالء کويت، أمحد مريين البلوشی
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، أضواء السلف، عبدايد بن سامل الشعبی الدکتور، منهج ابن تيمية فی مسأله التکفري .۳۷۹
 .م ۱۹۹۷ -  ه ۱۴۱۸. چاپ اول، عربستان

حتقيق از  حمّمد حميی الدين ، اثر ابو احلسن أشعری، مقاالت اإلسالميني و اختالف املصلني .۳۸۰
 .مکتبة النهضة املصرية، عبد احلميد

 .سلفيه خانه چاپ، حافظ ابن حجر العسقالنی، مقدمة فتح الباری، هدی الساری .۳۸۱
، مکتبة املثنی، اثر ابو احلسني  حمّمد بن أمحد امللطی، التنبية و الرد علی أهل األهواء و البداع .۳۸۲

 .م ۱۹۶۸ -  ه ۱۳۸۸بغداد 
 .  ه ۱۴۱۶، چاپ اول، رياض، دار الوطن، ناصر العقل، اخلوارج .۳۸۳
 ۱۹۹۳ ، ه ۱۴۱۳چاپ اول ، حامد عبد املاجد قويسی، الوظيفة العقيدية للدولة اإلسالمية .۳۸۴

 .دار التوزيع النشر اإلسالمية. م
 .  ه ۱۳۹۵با حتقيق حممود مهدی استانبولی ، اثر ابن جوزی، تلبيس إبليس .۳۸۵
چاپ ، رياض، دار املعارج الدولية، ناصر بن عبداهللا السعوی، دراسة و نقد ملذهبهم، اخلوارج .۳۸۶

 .م ۱۹۹۶ -  ه ۱۴۱۷اول 
، دار املأمون، حمّمد أبو عبداهللا يوسف الزيعلیمجال الدين أبو  ، نصب الراية ألحاديث اهلداية .۳۸۷

 .م۱۹۳۸ -  ه ۱۳۵۷، قاهره
 .م ۱۹۹۱، حمّمد عبدالکرمي ، ظاهرة الغلو فی الدين فی العصر احلديث .۳۸۸
 .مکتبة وهبة، علی حييی معمر، اإلباضية فی موکب التاريخ .۳۸۹
 . خانه سلفيه و مکتب آن چاپ، ابن تيميه، السياسة فی إصالح الراعی و الراعية .۳۹۰
چاپ ، دار الفکر للطباعة والنشر، عبدالرؤف املناوی، فيض القدير فی شرح اجلامع الصغري .۳۹۱

 .م ۱۹۷۲ -  ه ۱۳۹۱، دوم
چاپ ، عربستان، دار الوراق، عبدالرمحن بن معال اللوحيق. قواعد فی التعامل مع العلماء د .۳۹۲

 .م ۱۹۹۲ -   ه ۱۴۱۰.اول
 .دار املنارة جده، لسامرائینعمان عبدالرزاق ا. د، التکفري جذوره و أسبابه .۳۹۳
چاپ اول ، عربستان. مکتبه مؤسسه انتشارات جديد، امني حاج  حمّمد أمحد، ظاهرة التکفري .۳۹۴

 .م ۱۹۹۲ -  ه ۱۴۱۲
 ).۲(کتاب األمة ،  يوسف القرضاوی. د، الصحوة اإلسالمية بني اجلحود و التطرف .۳۹۵



 1373      فهرست منابع و مراجع  
 

للطيف بن عبدالرمحن بن عبدا، مصباح الظالم فی الرد علی  من من کذب علی الشيخ االمام .۳۹۶
 .رياض، دار اهلداية، حسن آل الشيخ

، حتقيق از أمحد عبدالغفور، إمساعيل بن محاد اجلوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية .۳۹۷
 .م۱۴۰۲، قاهره، چاپ دوم

املکتبة ، تأليف أمحد بن  حمّمد املقری الفيومی، املصباح املنري فی غريب الشرح الکبري رافعی .۳۹۸
 .لبنان، بريوت، العلمية

، مؤسسه چاپ و نشر عربی، فريوزآبادی: حتقيق از، اثر احلسني أمحد فارس، القاموس احمليط .۳۹۹
 .لبنان، بريوت

، بريوت، دار اجليل، عبد السالم هارون: حتقيق از، اثر ابو احلسني أمحد فارس، مقاييس اللغة .۴۰۰
 .  ه ۱۴۱۱چاپ اول 

نة اثر حافظ قوام السنة أبی القاسم إمساعيل احلجة فی بيان احملجة و شرح عقيدة أهل الس .۴۰۱
 .دار الراية، و  حمّمد بن حممود أبو رحيم، حمّمد ربيع مدخلی.  د، األصبهانی

لبنان ، دار الکتب العلمية بريوت، اثرفخر الدين الرازی، اعتقادات فرق املسلمني و املشرکني .۴۰۲
 .  ه ۱۴۰۲

 .م ۱۹۹۲ -  ه ۱۴۱۳ ،سعد اهلامشی. د، الرواة الذين تأثروا بابن سبأ .۴۰۳
 .لبنان، بريوت، دار الکتب العلمية، اثر ابو حامد الغزالی، االقتصاد فی االعتقاد .۴۰۴
حميی الدين عبد : حتقيق از، اثر شيخ اإلسالم ابن تيمية، الصارم املسلول فی شامت الرسول .۴۰۵

 .م ۱۹۸۲ -  ه ۱۴۰۲، عامل الکتب، احلميد
 .بريوت، دار املعرفة، شریجار اهللا حممود الزخم، الکشاف اثر زخمشری .۴۰۶
 .لبنان، بريوت، دار مکتبة احلياة، حمّمد مرتضی الزبيدی ، تاج العروس من جواهر القاموس .۴۰۷
 .عبد اهلادی حسينی، و عالقتها بعصمة األئمة، آية التطهري .۴۰۸
، الشافعی، حمّمد احلسني بن مسعود الفراء البغویاثر ابو ، املسمی معامل التنزيل، تفسري البغوی .۴۰۹

 .دار املعرفة بريوت، و مروان سوار، خالد عبد الرمحن العک: يق ازحتق
 .أبو مرمي بن  حمّمد بن األعظمی، احلجج الدامغة لنقض کتاب املراجعات .۴۱۰
، اثر شيخ سليمان عبداهللا بن  حمّمد بن عبد الوهاب، تيسري العزايز احلميد لشرح کتاب التوحيد .۴۱۱

 .مکتبة الرياض احلديثة
 .املکتب اإلسالمی، زهري الشاويش: حتقيق از، ثر ابن تيميةالرسالة التدمرية ا .۴۱۲
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خانه  چاپ، اثر ابو الفضل عياض بن موسی اليحصبی اندلسی، الشفا بتعريف حقوق املصطفی .۴۱۳
 .م ۱۹۵۰ -   ه ۱۳۶۹. چاپ اخري، بابی حلبی

و اثر اب، بريوت، دار الصحابة، عبداآلخر محاد الغنيمی، املنحة اإلهلية فی ذيب الطحاوية .۴۱۴
 .م ۱۹۹۷ -  ه ۱۴۱۸، مجادی الثانی

األستاد أمحد فهمی  : حتقيق از، اثر ابو الفتح  حمّمد عبدالکرمي الشهرستانی، امللل و النحل .۴۱۵
 .  ه ۱۴۱۳، چاپ دوم، دار الکتب العلمية، حمّمد

أمحد ، اختصار و حتقيق، از حافظ ابن کثري، خمتصر تفسري القرآن العظيم املسمی عمدة التفسري .۴۱۶
 .م ۲۰۰۳ -  ه ۱۴۲۴، دار الوفاء، دار طيبة، دار طيبة، شاکر

چاپ اول ، عبدالعزيز صغري دخان. د، روايات تاريخ الصحابة فی ميزان اجلرح و التعديل .۴۱۷
 .شوکانی در مين. م ۱۹۹۸

 .م ۱۹۹۶ -  ه ۱۴۱۷، دار طيبة، عبداهللا الشقاری، اليهود فی السنة املطهرة .۴۱۸
اين  (، بی طالب فی التفسري من سورة املائدة إلی سورة الناساملروی عن أمري املؤمنني علی بن أ .۴۱۹

کارشناسی ارشد دانشگاه امام   حمّمد بن سعود اسالمی است که توسط    رساله) کتاب
 .و چاپ نشده، دانشجو فهد عبدالعزيز ابراهيم فاضل نوشته شده

من البداية  مستخرج، حمّمد بن صامل السلمی.  د، رتبه و هذبه، خالفة علی بن أبی طالب .۴۲۰
 .م ۲۰۰۲ -   ه ۱۴۲۲چاپ اول ، دار الوطن، والنهاية

 .  ه ۱۴۱۵، رياض، دار الراية، حمّمد باکرمي.  د، وسطية أهل السنة بني الفرق .۴۲۱
حتقيق و برسی از  حمّمد عبداهللا زربان ، اثر ابو  حمّمد اليمنی، عقائد الثالث و السبعني فرقه .۴۲۲

 .  ه ۱۴۱۴ ،چاپ اول، مکتبة دار العلوم، الغامدی
 .  ه ۱۴۱۳، سلمان بن فهد العودة، أحکام وأحوال، العزلة و اخللطة .۴۲۳
 .قاهره، دار الفضيلة، أمحد السيد يعقوب الرفاعی، أمري املؤمنني علی بن أبی طالب .۴۲۴
 .م ۲۰۰۲ -   ه ۱۴۲۲، رياض، مکتبة املعارف، آلبانی، السلسلة الضعيفة .۴۲۵
 .دارالرسالة، دالقادر األروناؤوطشعيب و عب: حتقيق از، ابن القيم، زاد املعاد .۴۲۶
 .سوريا، دمشق، دار الفکر، حمّمد سعيد رمضان ، فقه السرية النبوية .۴۲۷
 .عبداملنعم السيد، فصول من السرية النبوية .۴۲۸
 .دار الوفاء، أمحد عبدالغنی اجلمل، و صحابته فی القرآن و السنة، هجرة الرسول .۴۲۹
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 -   ه ۱۴۱۲چاپ اول ، رزق اهللا أمحدمهدی .د، السرية النبوية فی ضوء املصادر األصلية .۴۳۰
 . های اسالمی مرکز ملک فيصل برای حتقيقات و پژوهش، م ۱۹۹۲

 .چاپ نشد، أنور عيسی، اخلليفيتان عثمان و علی بني السنة و الشيعة .۴۳۱
 .دار ابن القيم، حافظ احلکمی، مرويات غزوة احلديبية .۴۳۲
 .ار العاصمةد، حمّمد صاحل العثيمني ، القول املفيد علی کتاب التوحيد .۴۳۳
 .مؤسسة املعارف بريوت، علی معطی. د، التاريخ السياسی .۴۳۴
 .لبنان، بريوت، دار النفائس، حمّمد قلعجی ، قراءة سياسية للسرية النبوية .۴۳۵
دار احلافظ ، حمّمد عمر احلاجی.  د، علی بن أبی طالب مستشار أمني للخلفاء الراشدين .۴۳۶

 .م ۱۹۹۸، چاپ اول، بدمشق
، رضی اهللا عنها، لبطا من أم کلثوم بنت علی بن أبی، نهضی اهللا عزواج عمر بن اخلطاب ر  .۴۳۷

 .تأليف أبی معاد اإلمساعيلی، ة و ليس افرتاءيقحق
 .  ۱۹۹۰ -  ه ۱۴۱۰، الدار السعودية، صادق عرجون، عثمان بن عفان .۴۳۸
 .۱۰مشاره ، جملة البحوث اإلسالمية .۴۳۹
، بريوت، دار الغرب اإلسالمی، یأبوبکر عبداهللا بن  حمّمد املالک، رياض للنفوس اثر مالکی .۴۴۰

 .م ۱۹۸۳ -  ه ۱۴۰۳عام ، لبنان
 .سعوديه، مکتبة العبيکان، حمّمد بن عبداهللا الغبان ، فتنة قتل عثمان .۴۴۱
 .دار القلم دمشق، اخلليفة الشاکر الصابر، عثمان بن عفان .۴۴۲
 .م ۱۹۹۹ -  ه ۱۴۲۰چاپ اول ، دار القلم، حمّمد الغزالی ، ليس من اإلسالم .۴۴۳

  


