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کتاب اول
صحابیبودن و اصحاب

1


 - 1الصحبة و األصحاب :معنی لفظی :همراهبودن ،و یاران و همراهان .در اصطالح ،به مسلمانانی اطالق میشود
که رسول خدا را دیده باشند .جمع صحابی ،اصحاب است( .مترجم)

تقدیم
به آن کسی که مایۀ افتخار من است ....و چه بسا هیچ افتخاری جز او نیست
به او منتسب هستم  ....هرچند استحقاقش را ندارم
لیکن...
اگر دریا برای [نوشتن] کلمات پروردگارم مرکب شود

پیشگفتار
ب ْسم الله َّالر ْ
َّ
حیم
ح
ِ ِ ِ
من الر ِ
ِ

سپاس و ستایش از ِآن خداوند پروردگار جهانیان است

و درود و صلوات خداوند تا روز قیامت بر شریفترین مخلوقاتش ،محمد و خاندان
پاکش و هرکس راه او را در پیش گیرد.
پیش از ورود به بحث «صحابی و اصحاب» باید به سه نکتۀ اساسی اشارهای داشته
باشیم:
 .1معنای «صحابیبودن و اصحاب»؛
 .2شناخت جایگاه صحیح بخاری و نگارندهاش؛
جایگاه تکذیبکنندۀ احادیث شریف.
.3
ِ

معنی صحابیبودن و اصحاب
«الصحبه» (همراهیکردن) و «اصحاب» (یاران و همراهان) و «مصاحبة» (مصاحبت
و همراهی) همه از مصدر «ص ِحب» بهمعنی «همنشینی و معاشرتکردن» هستند؛ و به دو
معنا اشاره دارند؛ اول ،معنای لغوی ،که به آن اشاره کردیم؛ و دوم ،معنای اصطالحی .از
نظر لغوی ،هر چیزی که همراهی کند و رفاقت و همنشینی کند ـچه گیاه باشد ،چه حیوان
و چه انسانـ «صحابی» و «همراه» تلقی میشود.
شما میگویی صاحب خانه و کارگاه .خانه یا کارگاه با صاحبش ارتباط دارد و او صاحب
آنهاست .اطالق صاحب حیوان و دیگر چیزها نیز به همین ترتیب است.
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در مرافقت و همراهی بین انسانها ،وحدت عقیده یا یکسانبودن مرتبۀ معرفت و ایمان
شرط نیست .همان طور که مؤمن میتواند همنشین مؤمنی دیگر باشد ،میتواند با کافر و
فاسق نیز مصاحبت و همنشینی داشته باشد .نمونههای متعددی از این دست در کتاب خدا
وجود دارد؛ از جمله:
قال ل ُه ص ِاح ُب ُه و ُهو یح ِاو ُر ُه أ کف ْرت ِبال ِذی خلقك﴿ 1رفیقش در حالی که با او گفتوگو
میکرد به او گفت آیا به آن کس که تو را آفرید ،کفر ورزیدی؟﴾
حتی ما میبینیم قرآن ،کافران را «اصحاب رسول خدا» نامیده است .حقتعالی
ْ
میفرماید :أول ْم یتفک ُروا ما ِبص ِاح ِب ِه ْم ِم ْن ِجن ٍة ِإن ُهو ِإال ن ِذی ٌر ُم ِبی ٌن﴿ 2آیا فکر نکردند که
همراه (مصاحب) آنان ،جنون ندارد و او جز بیمدهندهای آشکار نیست؟﴾
این معنای لغوی برای «صحابیبودن» هیچ بزرگی و تقدسی در خود ندارد .باید توجه
داشت اگر به معنای اصطالحی دینی «مصاحبت و صحابیبودن» بنگریم متوجه میشویم
قداست و کرامت ،جایگاه ویژهای در آن دارد؛ بهطوری که کرامتها از رسیدن به آن قاصر
است؛ و چه فضیلتی برتر و باالتر از مصاحبت و همراهیکردن با عظیمترین خلق خدا.
آنچه ما در این تحقیق استفاده میکنیم هر دو معنای لغوی و اصطالحی است.

بخاری و صحیحش
بخاری :محمد بن اسماعیل ،حدود سال  194هجری در شهر بخارا از توابع سمرقند
دیده به جهان گشود .وی یتیم زاده شد و مادرش او را تربیت کرد.
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پیشگفتار13 ..........................................................................................................................

برای یافتن حدیث ،به مکه و مدینه و عراقین و شام و مصر سفر کرد .او تألیفاتی دارد
که برخی منتشر و برخی دیگر مفقود شدهاند؛ از جمله «األدب المنفرد»« ،رفع الیدین فی
الصالة»« ،القراءة خلف اإلمام»« ،بر الوالدین»« ،خلق أفعال العباد»« ،المسند الکبیر»،
«التفسیر الکبیر»« ،التاریخ الکبیر» و...؛ او از نظر اهلسنت و جماعت ،یکی از بزرگترین
راویان است که در مدح و ستایشش بسیار گفتهاند.
او با کتاب خود «الجامع الصحیح» که به «صحیح بخاری» معروف است ،شناخته شد
و متقدمان و متأخران آن را بسیار تحسین کردهاند؛ تا آنجا که برخی از آنان این کتاب را
بهعنوان صحیحترین کتاب بعد از قرآن توصیف کردهاند ،و از مدح و ستایشهایی که دربارۀ
آن روایت شده است میتوان کتابی کامل گردآوری کرد.
نکتهای که برای ما اهمیت دارد این است که صحیح بخاری به این دلیل «صحیح»
(بیشتر اهلسنت) باور دارند به اینکه هرآنچه در آن روایت
نامگذاری شده است که اهلسنت
ِ
شده ،صحیح است .خود بخاری نیز به این نکته اذعان نموده و گفته است:
«من [محتویات] این کتاب جامع را از حدود  600هزار حدیث استخراج کردم و آنها
را در طول شانزده سال نوشتم و طبقهبندی کردم ،و آن را حجتی بین خودم و خدای
عزوجل قرار دادم ،و جز آنچه صحیح است در آن ننگاشتم ،و برخی از صحاح را بهدلیل
1
اجتناب از اطالۀ کالم وانهادم و حدیثی در آن نیاوردم مگر». ...

آنچه در اینجا اهمیت دارد این نکته است که صحیح بخاری از نظر جماعت بسیاری،
صحیحترین کتاب حدیث به شمار میرود؛ بنابراین ،استدالل به آن ،صحیحترین استدالل
و حدیث است؛ ولی این به آن معنا نیست که دیگر کتابهای حدیث ،این احادیث را ذکر
نکرده باشند .بنده در مراجعه به احادیث صحیح بخاری از چیدمان و شمارهگذاری «ابنحجر
عسقالنی در کتاب فتحالباری شرح صحیح البخاری» استفاده ،و به متون بخاری و

 -1صحیح البخاری :ص.7
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شمارهگذاری صفحات بر اساس چاپ «دار الکتاب العربی» بیروت ،لبنان 1431 ،هـ که در
یک جلد با تحقیق و بررسی «احمد زهوه» و «احمد عنایة» استناد کردهام.

جایگاه تکذیبکنندۀ حدیث
خلق خدا به خداست و بر این اساس
باید دانست محمد سرور کائنات و نزدیکترین ِ
جعل حدیث و دروغبستن به رسول خدا بهمنزلۀ انکار بزرگترین خلق خداست؛ و این
گناه ،بزرگترین گناه در هستی شمرده میشود؛ ازاینرو جزای جعلکنندگان حدیث ،بی
هیچ تفصیل و توضیح و قید و بندی ،جهنم است .بنابراین کسانی که در نقل حدیث رسول
خدا دروغ میبندند هیچ شفاعتی نخواهند داشت؛ زیرا وی ـپناه بر خداـ به دشمنی با
شفیع خود برخاسته است.
به تواتر از سرور کائنات روایت شده است« :هرکس بهعمد بر من دروغ ببندد
جایگاهش آتش است ».و شما خوانندۀ بزرگوار با خود چنین فکر نکنید که این حدیث فقط
دربارۀ کسانی است که حدیث جعل کردهاند؛ بلکه هرکس با حدیثی روایتشده از رسول
خدا برخورد و آن را تکذیب کند مشمول این حدیث میشود؛ زیرا او با نفی حدیث
پیامبر ،رسول خدا را تکذیب کرده است؛ بنابراین ،تعصب کورکورانه ،شما را به دروغبستن
علیه پیامبرخدا ـچه بهوسیلۀ جعل حدیثی علیه او و چه بهوسیلۀ ردکردن حدیثی از پیامبرـ
نکشاند! و خداوند شاهد است که من این نکته را جز برای تقرب و نزدیکی به رسول خدا
ننوشتم.
خداوند مرا قرب و نزدیکی به خودش ،و طلب هدایت را برای امت محمد روزی عطا
فرماید! و خداوند در ورای قصدهاست ،که او برایم کافی ،و بهترین حامی است.
و سپاس و ستایش از ِآن خداوند پروردگار جهانیان است؛
و سالم و صلوات خدا بر محمد و خاندان پاک و اصحاب برگزیدهاش باد.

مقدمه
دید خوب و سالمی داشته باشد راه را خواهد دید؛ اما اگر شخص کور باشد و
اگر انسان ِ
کور دیگری نیز او را هدایت کند ،همان طور که عیسی بن مریم فرموده است هر دو در
ِ
چاه سقوط خواهند کرد.

تنها خواستۀ طالب حق آن است که به آنچه موافق کتاب خدا و سنت معصوم است
نگاه کند؛ یعنی چیزهایی که انسان را از راه هدایت خارج ،و به گمراهی وارد نمیکند؛ و این
همان خواستهای است که این تحقیق از خوانندۀ گرامی میخواهد؛ اینکه در برخورد با
مطالبی که در این تحقیق آمده و آیات قرآن و سخنان رسول خدا انصاف پیشه کند ،حتی
اگر در ارتباط با شخصیتهای بزرگی (همچون بخاری) بوده باشد .آیا همین که بگوییم
فالنی ،شخصیتی بزرگ بوده ،کافی است ،بدون آنکه در گفتار و کردار او تأملی داشته
باشیم؟!
ای مردم ،هیچ شخصیت بزرگی وجود نداشته است مگر آن کسی که با قرآن و رسول
اعظم موافق بوده باشد ،که این همان مفهوم عظمت و بزرگی در مفاهیم دینی اسالمی
است؛ بنابراین چنین شخصی باید در درجۀ اول آیات قرآن و فرمایشات رسول خدا را دربارۀ
یک موضوع معین بشناسد و بفهمد ،و در درجۀ بعد از اعمال و رفتارهای فالن شخص یا
فالن جامعه آگاهی داشته باشد؛ و فقط پس از آن است که میتوان برای انسان یا جامعه
حکم راند .هیچکس در هر زمان و مکانی که بوده باشد ـحتی در زمان رسول خداـ از این
قاعده مستثنا نبوده و نیست ،و این از جمله امور روشن و بدیهی است .مسلمانان اتفاقنظر
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دارند که در میان صحابه ،منافقینی وجود داشتهاند ،و خداوند متعال در جایگاههای متعدد
در قرآن ذکر آنها را به میان آورده است.
ُ
واقعیت این است که اسالم اموی وهابی تالش میکند دیدگاه عجیب و غریبی را
گسترش دهد ،و این دیدگاه ـبا مشارکت اسالم آمریکاییـ در تالش است تا دین را از درون
ویران کند.
مکتب اصحاب (یعنی
اهل
امروزه اسالم وهابی سعی میکند دیدگان
ِ
ِ
مردمان ِ
اهلسنت و جماعت) را ببندد ،و وهابیها ابهامات و فضایی مهآلود را در افکار آنان منتشر
میکنند تا آنها راه را پیدا نکنند؛ همان طور که بهدنبال گسترش فرهنگ «گوشهایتان را
در برابر سخنان رافضیان (یعنی شیعیان) ببندید» هستند.
ُ
ْ
گویی قرآن کریم بیان نفرموده است کهُ  :ق ْل من ی ْر ُز ُق ُکم ِّمن َّ
ات واأل ْر ِض ق ِل
او
م
الس
ِ
ُ
َّ َّ
ً
الل ُه و ِإنا أ ْو ِإیاک ْم لعلی ُهدی أ ْو ِفی ضال ٍل ُّم ِبی ٍن﴿ 1بگو کیست که شما را از آسمانها و
زمین روزی میدهد؟ بگو خدا؛ و در حقیقت یا ما ،یا شما بر هدایت یا گمراهی آشکاریم﴾.
همچنین از جمله قواعدی که این طرز تفکر را بنیان نهاده ،این قاعده است که شیعیان
یا رافضیها (آنها این نامگذاری را میپسندند) تمام صحابه را زیر سؤال میبرند و به آنان
ناسزا میگویند و اگر بخواهند استثنا قائل شوند ،تنها چهار نفر را مستثنا میکنند.
واقعیت آن است که شیعه از چنین تهمت و افترایی بهدور است؛ در حالی که
ـسبحاناللهـ کسانی را میبینیم که آنها را باور میکنند؛ حال آنکه شیعیان همگی در روز
سهشنبه با متن زیر ،امام سجاد و فرزندانش را زیارت میکنند:


 -1قرآن :سبأ ،آیه .24

مقدمه 17 .............................................................................................................................

«اللهم صل علی محمد خاتم النبیین ،وتمام عدة المرسلین ،وعلی آل بیته الطیبین
الطاهرین ،وأصحابه المنتجبین»« 1بارخدایا ،سالم و صلوات بر محمد خاتم انبیا و تمام
فرستادگان و بر خاندان پاک و مطهر و اصحاب برگزیدهاش».
این متن ،اصحاب برگزیده را در جایگاه صلوات و درود خدا قرار داده است .از این متن
بگذریم و به سراغ متن زیارت امام حسین و برادر بزرگوارش ابوالفضل میرویم؛
میبینیم این زیارتی که میلیونها شیعه با آن حرمین را زیارت میکنند چنین میگوید:
«أشهد وأشهد الله أنك مضیت علی ما مضی علیه البدریون و المجاهدون فی سبیل
الله ،المناصحون له فی جهاد أعدائه ،المبالغون فی نصرة أولیائه»« 2گواهی میدهم و خدا
را گواه میگیرم که تو درگذشتی بر روشی که اصحاب بدر و جهادکنندگان در راه خدا بر آن
درگذشتند؛ همان اندرزدهندگان در پیکار با دشمنان خدا؛ همانها که در یاری اولیای خدا
تالش کردند».
حال اگر از نظر شیعیان تمامی صحابه در خشم و غضب خداوند قرار دارند ،پس این
سخنان چه معنایی دارد؟ اهل بدر چهکسانی هستند؟ اندرزدهندگان و تالشکنندگان در راه
یاری خدا چه کسانیاند؟ حتی ابوالفضل العباس که آن ماجراهایی را که برایش اتفاق
افتاد پشت سر گذاشت؛ اما:
ً
لقد أسمعت لو نادیت حیا

ولکن ال حیاة لمن تنادی

اگر زندهای را صدا میزدی صدایت شنیده میشد اما کسی را که صدا میزنی زنده نیست

بنابراین اعتقادات شیعیان را در باب صحابه باید روشن کنیم؛ یا بهعبارت دیگر بگوییم
چه نوع افرادی در زمان پیامبر اکرم حضور داشتند .این افراد شامل سه دسته میشوند:

 -1مفاتیحالجنان :زیارت روز سهشنبه.
 -2مفاتیحالجنان :زیارت ابوالفضل العباس .باید توجه داشت این زیارت در مفاتیحالجنان ،در نوع خود ،یگانه
است؛ یعنی کسی که میخواهد زیارت کند [فقط] این متن را میخواند.
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 .1کسانی که در حقشان تحسین و تمجید روایت شده است یا به مقام رفیع شهادت نائل
شدهاند؛ بر اینان درود و رحمت خداوند باد.
 .2کسانی که در حقشان نه تمجیدی وارد شده است و نه اتهامی؛ بنابراین اتهام
واردکردن و ناسزاگویی و تحقیر آنها حرام است ،و کسی که چنین قاعدهای را رعایت نکند
در این زمینه از سنت مصطفی خارج شده است.
 .3کسانی که نکوهش و سرزنش در حق آنان وارد شده است یا سنت مصطفی را
تغییر داده یا با آن مخالفت و بدعتها را عالمانه و عامدانه و با قصد و غرض جاری کردهاند؛
اینان ،منافقان هستند .لعنت خداوند متعال و پیامبرش و مؤمنان بر آنان باد.
این اعتقاد شیعۀ امامی است.
سید احمدالحسن در قسمت «استبدال» (جایگزینی) کتاب «گوساله» دربارۀ برخی
از صحابۀ برگزیدۀ پیامبر خدا به این سخن اشاره کرده است:
«رسول خدا را قوم ،و طایفه و همشهریانش و علمای یهود و نصارا تکذیب
کردند و بزرگان و رؤسای قوم به وی ایمان نیاوردند؛ اما افراد غریبه از شهر پاک و
مبارک یثرب به او ایمان آوردند و پذیرایش شدند ،و فقرا و مستضعفان و جوانان نیز
به آن حضرت ایمان آوردند .به این ترتیب خداوند ،علمای دین ،سران قوم و برخی
کسانی را که ادعا میکردند منتظر بعثت محمد هستند با کسان دیگری که
همان یاران برگزیدۀ حضرت محمد بودند جایگزین نمود؛ همان کسانی که نبی
اکرم ایشان را پیشاپیش خود به بهشت فرستاد و بیشتر آنان در زمان زندگانی آن
حضرت استوار و مردانه جنگیدند و کشته شدند و به فیض شهادت نایل آمدند.
ُ
ٌ
ُ
ْ ْ
حقتعالی میفرمایدِ  :من ال ُمؤ ِم ِنین ِرجال صدقوا ما عاهدوا الله عل ْی ِه ف ِم ْن ُهم من
ً
ُ
قضی ن ْحب ُه و ِم ْن ُهم من ینت ِظ ُر و ما بدلوا ت ْب ِدیال( 1از میان مؤمنان مردانی هستند

 - 1احزاب.23 :

مقدمه 19 .............................................................................................................................

که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند؛ برخی از آنان به شهادت رسیدند
و برخی از آنها در انتظارند و هرگز عقیدۀ خود را تبدیل نکردند).
همچنین میفرمایدُ  :مح َّم ٌد ر ُس ُول الله و َّالذین مع ُه أش َّد ُاء علي ْال ُک َّفار ُرح ُ
ماء
ِ
ِ
ِ
ْ ً
ْ ً
ْ ُ ْ ُ ْ ُ َّ ً ُ َّ ً ْ ُ
ُ
سیماه ْم في ُو ُجوهه ْم منْ
الله و ِرضوانا
ن
م
ال
ض
ف
ون
غ
بینهم تراهم رکعا سجدا یبت
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
أثر ُّ
الس ُجود ذلک مث ُل ُه ْم في الت ْوراة و مثله ْ
جیل کز ْر ٍع أخرج شطأ ُه فآزر ُه
ن
اإل
ي
ف
م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ َّ
ُ ْ ُ َّ
ِْ ْ
ُ
ُّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َّ
فاستغلظ فاستوي علي س ِوق ِه یع ِجب الزراع ِلیغیظ ِب ِهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و
ً
ً
ْ ً
ُ َّ
حات ِم ْن ُه ْم مغ ِفرة و أ ْجرا عظیما( 1محمد فرستادۀ خداست ،و کسانی
ع ِملوا الص ِال ِ
که همراه او هستند در برابر کفار نیرومند و سرسخت و در میان خود مهرباناند،
آنان را همواره در حال رکوع و سجود میبینی که پیوسته فضل و بخشش خداوند و
خشنودی او را میطلبند ،نشانه [عبادت و خشوع] آنها در اثر سجده در رخسارشان
پیداست .این صفت آنهاست در تورات ،و صفت آنان در انجیل همانند زرعی است
که خداوند جوانه های آن را برآورده و تقویت کرده تا ستبر شود و بر ساقههای خود
ایستاده ،بهطوری که کشاورزها را به اعجاب وامیدارد ،تا بهوسیلۀ آنها کفار را به
خشم و غیظ آورد .خداوند به کسانی از آنان که ایمان آورده و عملهای شایسته
انجام دادهاند آمرزش و پاداشی بزرگ را وعده داده است).
اینان گروهی هستند که تاریخ را دگرگون و انسانیت را رو سفید نمودند؛ جعفر
بن ابیطالب ،ابودجانه انصاری ،حنظله غسیل مالئکه (غسلدادهشده توسط
مالئکه) ،زید بن حارثه ،عبدالله بن رواحه ،مقداد ،عمار ،جندب بن جناده ،سلمان
محمدی فارسیاالصل و بسیاری دیگر که چه بسا از برخی از ایشان هیچ اسم و
رسمی در تاریخ نیامده باشد؛ کسانی که با فساد و فسادگران جنگیدند و در زمین
گمنامان در
بهدنبال هیچگونه برتریجویی نبودند؛ آن شناختهشدگان در آسمان ،و
ِ

 - 1فتح.29 :
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زمین؛ خوشا به حالشان ،و چه نیکو بازگشتی داشتند .خداوند بهخاطر یاریدادن
دین خدا در زمینش و یاریدادن سرور انبیا و سرور اوصیا ،محمد و علی که سالم و
صلوات پروردگارم بر ایشان باد ،برترین پاداش اسالم و مسلمین را به ایشان عطا
1
فرماید!»
ً
اما در اینجا روی صحبت ما با کتاب یا مؤلف شیعی نیست؛ بلکه اصال هیچ اشارهای به
تشیع هم ندارد .این تحقیق به تفکرات شیخ بخاری نویسندۀ کتاب «الجامعالصحیح»
(صحیح بخاری) میپردازد و بسیار تالش کردهایم این تحقیق فقط به صحیح بخاری
بپردازد؛ پس این تحقیق ،پا را از کالم خدا و صحیح بخاری فراتر نمینهد؛ بنابراین کسی که
میخواهد بداند بخاری دربارۀ صحابه و معنای صحابیبودن چه روایت کرده است و سپس
میخواهد بداند آیا تمام صحابه منحرف هستند یا خیر ،باید به گفتار پیامبر اکرم که در
روایات بخاری آمده است توجه داشته باشد.
و در پایان :این دعوتی است برای شناخت سنت رسول خدا از صحیح بخاری در
روشنکردن مفهوم صحابی و اینکه چهکسانی اصحاب بودهاند؛ و خدا به نیات ما آگاه است؛
و پایان گفتار ما اینکه سپاس و ستایش از ِآن خداوند پروردگار جهانیان است ،و درود خدا بر
محمد و خاندان پاک و مطهر و اصحاب برگزیدهاش باد؛ و لعنت دائمی خدا بر تمام
دشمنانش از ابتدای خلقت تا روز دین.
ضیاء زیدی
25رجب االصب 1432هـ


 -1کتاب گوساله :جلد ،1سید احمدالحسن ،از انتشارات انصار امام مهدی.

مبحث اول:
صحابیبودن و اصحاب
سزاوارترین کسانی که باید به تعالیم رسول خدا عمل کنند راویان احادیث شریف
هستند؛ در غیر این صورت ،راوی تعهد خود را نسبت به آن از دست میدهد و از جملۀ
منافقین میشود .چنین شخصی از جمله کسانی است که از چیزی سخن میگویند و آن را
نقل میکنند ،در حالی که خود به آن عمل نمیکنند و به آن اعتقادی ندارند؛ و منافقان در
قعر جهنم جای دارند.
سپس وظیفۀ دوم راویان فرامیرسد؛ یعنی تحکیم سنت مصطفی در دلهای مردم،
و نشر و گسترش آن در میان آنها.
ُ ً ُ
ْ
ٌ
ُ
ُ ُ ُ
حقتعالی میفرماید :قوا أنفسک ْم وأ ْه ِلیک ْم نارا وق ُودها َّالن ُاس وال ِحجارة علیها مال ِئکة
ْ ُ
َّ
ٌ
ْ
ِغالظ ِشد ٌاد ال ی ْع ُصون الله ما أمر ُه ْم ویفعلون ما یؤم ُرون﴿ 1خود را با خانواده خویش از
آتش دوزخ نگاه دارید؛ چنان آتشی که مردم و سنگ ،آتشافروز آن است و بر آن دوزخ
فرشتگانی بسیار درشتخو و دلسخت مأمورند که هرگز نافرمانی خدا را نخواهند کرد و
آنچه به آنها حکم شود انجام دهند﴾.
ُ ِّ
ٌ
ْ َّ ً
ْ ْ
و میفرماید :وما کان ال ُمؤ ِم ُنون ِلی ِنف ُروا کآفة فل ْوال نفر ِمن کل ِف ْرق ٍة ِّم ْن ُه ْم طآ ِئفة
َّ
ْ
ْ
ِّ َّ ْ
ِّ
لیتفق ُهوا ِفی الدی ِن و ِلی ِنذ ُروا ق ْوم ُه ْم ِإذا رج ُعوا ِإلی ِه ْم لعل ُه ْم ی ْحذ ُرون ﴿ 2و شایسته نیست
مؤمنان همگی کوچ کنند؛ پس چرا از هر فرقهای از آنان ،دستهای کوچ نمیکنند تا در دین

 - ۱تحریم :آیه .۶
 - 2توبه :آیه .122
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آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی بهسوی آنان بازگشتند بیم دهند ،باشد که آنان [از کیفر
الهی ]بترسند؟﴾.
حال بیایید به چگونگی برخورد بخاری در صحیح خود با آنچه دربارۀ «صحابیبودن و
اصحاب» روایت کرده است نگاهی بیندازیم ،و ببینیم آیا امام بخاری به دیدگاهی که در
میان مسلمانان ـبهطور خاصـ و اندیشمندان ـبهصورت عامـ شناختهشده ،پایبند بوده
راوی یک سخن ،نسبت به دیگران باید به آنچه روایت میکند پایبندتر باشد).
است؟ (زیرا ِ
اصطالحی اسالمی ،معنایی عظیم و حتی بسیار
دربارۀ «صحابیبودن» در مفهوم
ِ
گسترده وجود دارد .مشرفشدن به همراهی با سرور جهانیان ،افتخاری است که باالتر از
آن افتخاری نیست؛ تا آنجا که مصطفی دربارۀ آنان میفرماید« :ال تسبوا أصحابي ،فلو
ً
انفق أحدکم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصیفه»« 1به اصحاب من ناسزا
نگویید .اگر هرکدام از شما به اندازۀ کوه احد ،طال در راه خدا انفاق کند ،به اندازۀ یک ُمد و
انفاق آنها ارزش ندارد».
حتی نصف مد ِ
آیا این مدح عظیمی که رسول خدا فرمودهاند تمام اصحابی را که در زمان رسول
خدا بودهاند ،حتی منافقین را شامل میشود؟ یا فقط به اصحاب مؤمن اختصاص دارد؟
ً
در پاسخ باید گفت قطعا شامل منافقان نمیشود؛ زیرا در غیر این صورت ،مخالف قرآن کریم
خواهد بود ،و این همان فهم و برداشت صحابه نیز بوده است و حتی در بسیاری اوقات به
آن اذعان کردهاند؛ از جمله آنچه از سلمان فارسی نقل شده است .اشعث بن قیس و جریر
بن عبدالله بجلی بهسوی او آمدند و گفتند« :دخلنا علیه (أي علی سلمان المحمدي) في
ناحیة المدائن ،فأتیا فسلما علیه وحیاه ،ثم قاال له :أنت سلمان الفارسي؟ قال :نعم ،قاال:

 - 1صحیح بخاری :کتاب فضایل أصحاب النبی ،باب  34ح  3673ص .745باید توجه داشت که بهکاربردن واژۀ
«صحیح» اعتقاد جمع بسیاری از پیروان مکتب صحابه مبنی بر درستبودن تمام مطالب آمده در آن است ،و ما نیز
بهخاطر «بخاری» این واژه را استفاده میکنیم؛ یعنی «صحیح» طبق اعتقاد «بخاری» ،وگرنه از نظر ما تمام احادیثی
که او روایت کرده است صحیح نیست؛ و سپاس و ستایش و منت از ِآن خداوند است.
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أنت صاحب رسول الله؟ قال :ال أدري ،فارتابا وقاال :لعله لیس أنت الذي نرید .قال لهما:
أنا صاحبکما الذي تریدان ،رأیت رسول الله وجالسته وإنما صاحبه من دخل معه الجنة فما
حاجتکما « 1»...در منطقۀ مدائن بر او (یعنی سلمان محمدی) وارد شدیم .بهسوی او آمدند
و به او سالم کردند و خوشامد گفتند .سپس به او گفتند :آیا تو سلمان فارسی هستی؟ گفت:
آری .گفتند :تو صحابی رسول خدا هستی؟ گفت :نمیدانم .آنها شک کردند و گفتند:
شاید تو همان کسی که ما در جستوجویش هستیم نباشی .به آنان گفت :من همان کسی
هستم که در جستوجویش هستید؛ رسول خدا را دیده و با او همنشین بودهام؛ امام
کارتان چیست». ...
همراه و صحابی او کسی است که با او وارد بهشت شودِ .
و نمونۀ دیگر ،روایتی است که بخاری در صحیح خود از عالء بن مسیب از پدرش روایت
کرده و گفته است« :لقیت البراء ابن عازب ،فقلت :طوبی لك صحبت النبي وبایعته
تحت الشجرة ،فقال :یا بن أخي ،إنك ال تدري ما أحدثنا بعده»« 2براء بن عازب را دیدم.
گفتم :خوشا به حالت برای مصاحبت با پیامبر و نیز اینکه زیر درخت با او بیعت کردی.
گفت :ای فرزند برادرم ،تو نمیدانی بعد از آن ،چه اتفاقاتی برای ما افتاد».
به همین دلیل اهلبیت برای شیعه و دوستدارانشان قاعدهای وضع کردهاند که
مضمون آن چنین است« :از ناسزاگویان و دشنامدهندگان نباشید ،بلکه اعمال آنان را شرح
دهید».
قصد
تفاوت برای خردمند ،واضح و روشن است؛ دشنامدادن ،سرزنش و رسواکردن به ِ
تحقیر است؛ اما یادآوری و شرح اعمال راهی برای روشنکردن درست از نادرست ،یا
میتوان گفت مالکی است برای مشخصکردن جایگاه هر فرد بدون آنکه بر منزلتش
افزوده ،یا از مقامش کاسته شود؛ یا بهعبارت دیگر ،نپوشاندند جامۀ تقدس مگر برای

 - ۱معجم کبیر ،طبرانی :ج  6ص 219ح ،6058تحقیق سلفی ،مطبعة الموصل ط  1990 /2م.
 - ۲صحیح البخاری :کتاب المغازی ،باب غزوه حدیبیه ح  4170ص .844
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شخص مقدس .هیچکس مقدس نمیشود مگر با اطاعت از خدا و رسول خدا و
همچنین اطاعت از کسانی که آن دو به اطاعت از آنها امر فرمودهاند.
اکنون به آنچه بخاری دربارۀ مفهوم و معنای «صحابی» به ما تقدیم کرده است
مینگریم .او «صحابیبودن» را در صحیح خود چنین معرفی کرده و گفته است:
«هر مسلمانی که پیامبر را همراهی کرده و با او همصحبت شده یا او را دیده است،
1
صحابی است».

مالحظه میکنیم بخاری در اینجا میخواهد هرکسی که پیامبر را دیده و شهادتین
را خوانده است ،در میان صحابه جای دهد؛ و همان طور که مالحظه میکنیم گفتۀ وی
صریح و روشن است؛ بهطوری که هیچ شرطی جز دیدن پیامبر و گفتن شهادتین را در
خود ندارد؛ به این ترتیب همه وارد هالۀ تقدس میشوند (صحابهبودن از نظر بخاری اینگونه
2
است ،حتی اگر از روی نفاق شهادتین گفته باشد).
واقعیت این است که بخاری در این تعریف خود برای مفهوم «صحابی» هیچ ارزشی و
اعتباری برای کالم خداوند متعال در نظر نگرفته است؛ چراکه خداوند عزوجل میفرماید:
ُ ُ
ُُ ُ
ُ َّ ُ ْ
ُْ ْ ُ
قالت ْاأل ْعر ُ
اب آم َّنا قل ل ْم تؤ ِم ُنوا ول ِکن قولوا أ ْسل ْمنا ول َّما یدخ ِل ِاإلیمان ِفی قل ِوبک ْم و ِإن
ِ
ُ ُ َّ ُ ُ ْ ُ ِّ ْ ْ ُ ْ ً َّ َّ ُ
ٌ 3
َّ
ٌ
ت ِطیعوا الله ورسوله ال ی ِلتکم من أعم ِالکم شیئا ِإن الله غفور ر ِحیم﴿ اعراب گفتند :ما ایمان
آوردیم ،بگو :شما که ایمانتان به قلب وارد نشده به حقیقت هنوز ایمان نیاوردهاید ،لیکن
بگویید ما اسالم آوردیم ،و اگر خدا و رسول او را اطاعت کنید او از اعمال شما هیچ نخواهد
کاست که بهراستی خدا بسیار آمرزنده و مهربان است﴾.

 - ۱صحیح البخاری :کتاب فضایل أصحاب النبی ،باب فضایل أصحاب النبی 29/1 ،ص.740
 - ۲الزم به ذکر است بسیاری از اهلسنت با این کاربرد مفهوم «صحابی» از دید بخاری ،موافق نیستند ،و این از
صحیح مسلم آغاز شد؛ زیرا وی ایمان ـو نه اسالمـ را برای صحابیبودن شرط کرده ،و حتی به همین بسنده نکرده
و یک دورۀ همراهی را نیز بهعنوان شرط در نظر گرفته است (اینکه همراهی او ،مدتدار بوده باشد).
 - 3حجرات :آیه .14
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خداوند این اعراب را مسلمان نامیده و از اینکه مؤمن بنامد امتناع فرموده است ،و این
در حالی است که در جایگاه دیگری مالحظه میکنیم حقتعالی آنان را به کفر توصیف کرده
ْ ُ ُّ ُ ْ ً
ً
َّ
ْ ُ
اب أشد کفرا و ِنفاقا وأ ْجد ُر أال ی ْعل ُموا ُحدود ما أنزل
است ،هرچند مسلمان بودهاند :األعر
ُ
ً
ُُ
ُ
َّ
ْ
الل ُه علی ر ُس ِول ِه والل ُه ع ِلی ٌم ح ِکی ٌم * و ِمن األ ْعر ِاب من یت ِخذ ما ی ِنفق مغرما ویتر َّب ُص ِبکم
َّ
الدوائر علیه ْم دآئر ُة َّ
الس ْو ِء والل ُه س ِمی ٌع ع ِلی ٌم﴿ 1بادیهنشینان عرب ،کفر و نفاقشان بیشتر
ِ ِ
ِ
است ،و سزاوارترند که حدود آنچه را خدا بر پیامبرش نازل کرده است ندانند؛ و خدا دانا و
حکیم است * .و بعضی از آن بادیهنشینان آنچه را انفاق میکنند خسارت میشمرند ،و برای
شما حوادث بد را انتظار میبرند .حادثۀ بد بر آنان باد و خدا شنوا و داناست﴾.
بدیهی است که «اعراب» در اینجا بهعنوان مثال آورده شده است و منظور همۀ اعراب
نیست ،و میبینیم در میان اعراب مؤمنان هم جای دارند:
ْ
ْ
و ِمن األ ْعر ِاب م ْن یؤ ِم ُن ِبالل ِه﴿ 2 ...و از اعراب کسانی هستند که به خدا ایمان
دارند.)...
بنابراین ،قرآن کریم منافقان را مسلمان نامیده است ،و مسلمانان بر این نکته اتفاقنظر
دارند؛ پس چگونه بخاری میتوانسته همه را در این شرافت بزرگ (شرافت صحابیبودن)
وارد کند ،بدون اینکه میان مؤمن و منافق تمایزی قائل شود؟
بهعالوه همۀ مسلمانان بر این نکته اتفاقنظر دارند که منافقان در زمان پیامبر اکرم

در میان مسلمین مخفی بودند ،و هیچکس جز خدا و فرستادهاش و عدهای بسیار اندک ،از
این منافقان اطالع نداشتند .از جمله کسانی که این منافقان را میشناختند حذیفة بن یمان
بود؛ همان طور که زندگینامهنویسان و تاریخنگاران او را «رازدار پیامبر دربارۀ منافقان» نام

 - 1توبه :آیات .98 – 97
 - 2توبه :آیه .99
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دستکم در قلب برخی از صحابه مثل عمر بن خطاب ،معیار
نهادهاند؛ و حذیفة بن یمان ِ
ایمان و نفاق بود.
در جایی میبینیم او از حذیفه میپرسد آیا رسول خدا نام او را در میان منافقان ذکر
کرده است؟ و جایی دیگر میبینیم او ،حذیفة بن یمان را زیر نظر میگیرد تا اگر کسی از
صحابه وفات کرد و حذیفه بر او نماز خواند ،عمر نیز بر او نماز بخواند و اگر حذیفه بر او نماز
نخواند درمییابد آن شخص یکی از منافقین بوده است.
َّ
َّ َّ
ْ
حقتعالی به فرستادهاش میفرماید :ذ ِلك ِبأن ُه ُم اتب ُعوا ما أ ْسخط الله وک ِر ُهوا ِرضوان ُه
ُُ
َّ
َّ ْ
ٌ
َّ ْ
فأ ْحبط أ ْعمال ُه ْم * أ ْم ح ِسب ال ِذین ِفی قل ِوب ِهم َّمرض أن لن یخ ِرج الل ُه أضغان ُه ْم * ول ْو نشاء
َّ
ْ
ْ
ُ
ألریناک ُه ْم فلعرفت ُهم ِب ِسیم ُاه ْم ولت ْع ِرف َّن ُه ْم ِفی ل ْح ِن الق ْو ِل والل ُه ی ْعل ُم أ ْعمالک ْم﴿ 1این عذاب
بدین سبب است که از پی راهی که موجب خشم خداست رفتند و راه رضا و خشنودی او را
خوش نداشتند؛ خدا هم اعمالشان را محو و باطل کرد * آیا آنان که در دل مرض دارند
ً
میپندارند خدا کینۀ درونی آنان را آشکار نمیسازد؟ * و اگر بخواهیم ،قطعا آنان را به تو
مینمایانیم؛ در نتیجه ایشان را به سیمای [حقیقی]شان میشناسی و از آهنگ سخن به
[حال] آنان پی خواهی برد؛ و خداست که کارهای شما را میداند﴾.
پس منافقان درون جامعۀ مسلمانان قرار داشتند ،و حتی با آنان درآمیختند و داخلشان
دستکم شرط ایمان را دربارۀ صحابیبودن ،رها
شدند؛ بنابراین ،آیا انسان عاقل میپذیرد ِ
کند؟
کمترین کار این است که انسان مقیاسی را برگیرد که مردم آن را تصدیق کنند؛ همان
طور که عمر بن خطاب ،حذیفة بن یمان 2را بهعنوان مالک و میزان خود انتخاب کرد؛ اما

 - 1محمد :آیات .30 – 28
 - 2برای شناخت علت رویگرداندن بخاری از این مالک و میزان ،باید دانست حذیفة بن یمان از پیروان امام
علی بود و با او در جنگ حضور داشت و در رکاب آن حضرت در جنگ صفین به شهادت رسید؛ بنابراین،
مالک ایمان و نفاق (حذیفه) با امویان پیکار کرد و یکی از کسانی بود که توسط بنیامیه به قتل رسید.
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بخاری از هر شرطی چشمپوشی میکند تا «صحابیبودن» را به معنای اصطالحی کلی که
همه در آن داخل هستند مطرح کند؛ تا کار را برای بنیامیه هموار کند ،حتی اگر حسین
را کشته ،و شهر رسول خدا را مباح شمرده و حتی اگر کعبۀ مشرفه را با منجنیق درهم
کوبیده و سوزانده باشند!


مبحث دوم:
آنچه بخاری روایت کرده است
در این مبحث از باور بخاری دربارۀ «صحابیبودن» ـکه در مبحث قبلی گفته شدـ به
مطالبی که وی بهطور مشخص در صحیح خود روایت کرده است منتقل میشویم ،تا میزان
مطابقت آنچه را به آن اعتقاد دارد با آنچه را از رسول خدا روایت میکند دریابیم.
اولین حدیثی که دربارهاش درنگی میکنیم حدیثی است که وی در کتاب «الرقاق» از
ابووائل ،از عبدالله ،نقل کرده است :رسول خدا فرمودند« :أنا فرطکم علی الحوض
ً
ولیرفعن رجاال منکم ثم لیختلجن دوني فأقول یا رب أصحابي؟ فیقال :إنك ال تدري ما
أحدثوا بعدك» «من پیش از شما بر حوض کوثر وارد میشوم و مردانی از شما میرسند.
سپس از نزد من رانده میشوید .من میگویم :پروردگارا ،اصحابم؟ خطاب میشود :تو
نمیدانی آنها بعد از تو بدعت نهادند».
سپس این روایت از حذیفة بن یمان ،از رسول خدا تکرار شده است« 1:أنا فرطکم
ً
علی الحوض لیرفعن إلي رجاال منکم حتی إذا اهویت ألناولهم اختلجوا دوني ،فأقول :أي
رب أصحابي ،فیقول :ال تدري ما أحدثوا بعدك»« 2من پیش از شما بر حوض کوثر وارد
میشوم و مردانی از شما خود را به من میرسانند؛ اما هنگامی که میخواهم آنها را دریابم.


 - ۱این روایت را با دو سند در صحیح بخاری مییابیم :کتاب الرقاق ،باب فی الحوض ،ح 6576ص.1334
 -2صحیح البخاری :کتاب الفتن ،باب (واتقوا فتنة  ،)...ح 7049ص.1429
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از نزد من رانده میشوید .من میگویم :پروردگارا ،اصحابم؟ خطاب میشود :تو نمیدانی
آنها بعد از تو چه بدعت نهادند».
در اینجا متن محکمی از رسول خدا میبینیم مبنی بر اینکه فرجام مردانی از
اصحابش که او آنان را میشناسد و آنها نیز وی را میشناسند ،جهنم است و آنها به
حوض رسول خدا وارد نمیشوند.
حال ،بخاری دربارۀ این سخن رسول خدا چه میگوید؟ آیا خداوند به آنان ظلم کرده
است؟ خداوند پاک و منزه است از چنین نسبتهایی؛ یا پیامبر دربارۀ آنان دروغ گفته است؟
1
پناه بر خدا از چنین نسبتهایی؛ یا اینکه آنان مستحق آتش هستند؟
واقعیت این است که این حدیث ،همان طور که «مجازات» را بیان کرده ،علت (بعد از
تو بدعت نهادند) را نیز توضیح داده است؛ و ای کاش بخاری در اینجا درنگی میکرد تا به
این ترتیب او را معذور میداشتیم یا احتمال میدادیم او نمیدانسته و آگاهی نداشته است؛
اما او بازگشته ،احادیث دیگری را برای ما نقل میکند؛ از جمله آنچه از سهل بن سعد ،از
رسول خدا نقل کرده است که فرمود« :إني فرطکم علی الحوض من مر علي شرب ومن
ً
شرب لم یظمأ أبدا .لیردن علي أقوام أعرفهم ویعرفونني ثم یحال بیني وبینهم»« 2من پیش
از شما وارد حوض میشوم .هرکس بعد از من وارد شود از آن حوض مینوشد و هرکس
بنوشد هرگز تشنه نمیشود .بر من کسانی وارد میشوند که من آنها را میشناسم و آنها
نیز مرا میشناسند .سپس میان من و آنها حائلی ایجاد میشود».
ابن ابیعیاش حدیث زیرا را از ابوسعید خدری ،از رسول خدا نقل کرده است ،فرمود:
ً
ً
سحقا لمن ِّ
غیر
« ...فأقول إنهم مني ،فیقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ،فأقول :سحقا

 - 1کسانی که از علم جرحوتعدیل (شاخهای در علوم حدیث) شناخت دارند میدانند متن این حدیث از نظر آنان
«بیان علت» آمده است.
یکی از معتبرترین متون است؛ زیرا حدیثی است که در آن ِ
 - 2صحیح البخاری :کتاب الرقاق ،باب فی الحوض ،ح 6083ص.1335
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بعدي» ...« 1میگویم آنها از من هستند ،خطاب میشود :نمیدانی آنها بعد از تو چه
بدعت نهادند .میگویم :لعنت و نفرین بر آن کس که بعد از من تغییری ایجاد کرده باشد».
از خوانندۀ گرامی میخواهم ابتدا به «آنها را میشناسم و آنها نیز مرا میشناسند» و
سپس به «کسانی» و سپس به عبارت «لعنت و نفرین» از رسول اعظم و در نهایت به
عبارت «بعد از من تغییری ایجاد کرده باشد» توجه کند.
دربارۀ این الفاظ و منظور و مقصود از آنها بیندیشید؛ اما ما باز هم به بیان روایاتی که
بخاری در صحیح خود روایت کرده است ادامه میدهیم .این بار حدیثی از ابوهریره ،از رسول
خدا را میآوریم که فرمودند« :یرد علي یوم القیامة رهط من أصحابي فیحلؤون عن
الحوض ،فأقول :یا رب أصحابي ،فیقول :إنك ال علم لك بما أحدثوا بعدك ،إنهم ارتدوا علی
أدبارهم القهقري»« 2در روز قیامت گروهی از اصحاب من بر من وارد میشوند ،و از حوض
رانده میشوند .من میگویم :ای پروردگار من ،اینان اصحاب من هستند! پروردگار می-
فرماید :تو نمیدانی آنان بعد از تو چه کردند .آنان بعد از تو مرتد شدند و به گذشتۀ خود
بازگشتند».
کالمی واژگانی که در حدیث رسول خدا آمده
در اینجا نیز خواننده باید در عمق ُبعد
ِ
است به کاوش بپردازد؛ از جمله ،شکل مجهول عبارت «رانده میشوند» ،و همچنین عبارت
پیامبر«:آنان به گذشتۀ خود بازگشتند» ،و هماهنگی دو عبارت «پس از تو چه کردند» و
«مرتد شدند» .انشاءالله روی همین نکات درنگی خواهیم کرد.
تا اینجا برای ما روشن شد که بزرگان صحابه احادیث متفاوتی را از پیامبر اکرم با
چنین مضمونی روایت کردهاند و واقعیت این است که چنین مضمونی از حدیث شریف در

 - ۱صحیح البخاری :کتاب الرقاق ،باب فی الحوض ،ح 6584ص.1335
 - ۲صحیح البخاری :کتاب الرقاق ،باب فی الحوض ،ح 6585ص.1335
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میان صحابه شایع بوده است .سعید بن مسیب که یکی از «تابعین» 1بود ،این حدیث را
بهدلیل شهرتش در میان اصحاب ،از پیامبر نقل میکند« :یرد علي الحوض رجال من
أصحابي فیحلؤون عنه ،فأقول :یا رب أصحابي ،فیقول :إنك ال علم لك بما أحدثوا بعدك،
إنهم ارتدوا علی أدبارهم القهقری»« 2گروهی از اصحاب من بر من وارد میشوند و از کنار
حوض رانده میشوند .من میگویم :ای پروردگار من ،اینان اصحاب من هستند .پروردگار
میگوید :تو نمیدانی آنان بعد از تو چه پدید آوردند .آنان بعد از تو مرتد شدند و به گذشتۀ
خود بازگشتند».
تمام این احادیث ،متون صریحی از رسول خدا هستند که ـهمان طور که در مقدمه
گفته شدـ نشان میدهد جایگاه برخی از اصحاب پیامبر ،آتش است؛ و علت آن را نیز رسول
خدا روشن فرموده است« :آنها بعد از او مرتد شدند» ،و حتی این حرکت ارتدادی ،تا
قبل از رسیدن به حوض برای عامۀ مردم آشکار نمیشود .به حدیث قبلی توجه کنید« :من
پیش از شما بر حوض کوثر وارد میشوم و مردانی از شما خود را به من میرسانند؛ اما
هنگامی که میخواهم آنها را دریابم ،از نزد من رانده میشوند .من میگویم :پروردگارا
3
اصحابم؟ خطاب میشود :تو نمیدانی بعد از تو چه پدید آوردند».


 - 1تابعین :مسلمانانی هستند که با یک یا چند تن از صحابه پیامبر اکرم مالقات یا مصاحبت داشتهاند یا آنها
را درک کردهاند؛ ولی خود پیامبر را ندیدهاند( .مترجم)
 - 2صحیح بخاری :کتاب الرقاق ،باب فی الحوض ،ح 6586ص .1335و دربارهاش آمده است« :این حدیث از
اصحاب پیامبر نقل شده است ».و بالفاصله بعد از آن ،حدیث ابوهریره آورده شده است.
 - 3صحیح البخاری :کتاب الفتن ،باب واتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة ،ح 7049ص.1429
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درنگی کوتاه برای روشنشدن برخی داللتهای احادیث
 .1این احادیث شریف با ساختار مجهول بیان شدهاند؛ باید به این نکته توجه کرد و هدف
فاعل حذفشده چهکسی است؟ و
و مقصود از آن را بشناسیم تا متوجه شویم این ِ
چرا بهصورت مجهول آمده؟ و چرا فاعل حذف شده است؟
 .2بیشتر صحابه بعد از وفات پیامبر مشمول این احادیث میشوند ،نه به آن صورت
که عدهای تصور میکنند آنها فقط گروه اندکی هستند؛ و دلیل آن هم الفاظ و
عبارات احادیثی است که از رسول خدا به ما منتقل شده است؛ از جمله جامع
ً
بودن کلمۀ «اصحابم»؛ بنابراین روایات بهصورتی ذکر نشده که مثال بگوید آنان یک
شخص یا گروهی از اصحابم هستند یا عباراتی شبیه اینها ،و برخی از آن کلمات
بهصراحت به عموم و کثرت داللت دارند؛ مثل لفظ «قومها» که جمع «قوم» است.
قوم به گروهی از مردم گفته میشود .گویی پیامبر گفته است «دسته دسته» و این
تعبیری بسیار دقیق از سوی پیامبر خدا است؛ به این دلیل که ورود آنان به جهنم
به چندین دلیل صورت گرفته که کلمۀ «مرتد شدند» تمام این دالیل و اسباب را در
خود جای میدهد.
 .3مالحظات مربوط به کلمۀ «تغییر دادند» یا «پدید آوردند» یا «مرتد شدند»؛ به این معنا
که این صحابه ،بدعتی را پدید آوردند و سنت مصطفی را از بین بردند ،و به جای
آن سنتی را بدعت نهادند؛ و این نکتهای است که عبارتهای پیشین نبوی به آن
اشاره میکنند« :تغییر دادند»« ،پدید آوردند»« ،مرتد شدند».
«تبدیل» بهمعنای قراردادن چیزی بهجای چیزی دیگر است؛ همچنین در این
جایگاه ،بهمعنای تغییردادن است؛ و روشن است که «پدیدآوردن» بهمعنای
ایجادکردن چیز جدیدی است که در زمان پیامبر شناختهشده نبوده ،و امکان
ندارد این موضوع ،پس از گفتن حقتعالی ،توسط رسول خدا وضع یا تدوین نشده
ُ ُ ْ
ْ
ُ
ْ ْ ُ ُ
ُ ْ ُ
باشد :الی ْوم أ کملت لک ْم ِدینک ْم وأتم ْمت علیک ْم ِن ْعم ِتی ور ِضیت لک ُم ِاإل ْسالم
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ِدی ًنا﴿ 1امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و دین
اسالم را برایتان برگزیدم﴾.
 .4نکتۀ آخر در گفتار پیامبر خدا این عبارت است« :بعد از تو» .از طرفی این متن
میتواند پنجرهای به روی نشانهها و مفاهیم آیندهنگرانه و منافقانه باز کند ،و نیز از
ُبعدی دیگر حتی وجود ترتیب صعودی برای اعمال ریاکارانه و منافقانه را نیز برای
ما بیان میکند.
ً
اکنون باید نتیجۀ این مبحث و نکاتی را که قبال ذکر شد ،بر اساس احادیثی که بخاری
روایت کرده است مرتب کنیم .اول ،صحیحنبودن تعریفی که بخاری از «صحابی» ارائه کرده
است؛ زیرا دیدیم بیشتر آنان بعد از وفات پیامبر مرتد میشوند و جز عدۀ اندکی از این
ارتداد جان سالم به در نمیبرند؛ و سبب ارتداد آنان و خروج از دین مصطفی و
داخلشدنشان به جهنم ،تبدیل و تغییر سنت پیامبر ،و ایجاد بدعتی است که بعد از
پیامبر آن را بهعنوان سنت وضع میکنند؛ و این تغییر و تبدیل ،باعث میشود شفاعت
پیامبر اکرم شامل حال آنان نشود و حتی پیامبر تحمل نزدیکشدن به آنان را ندارد
و مشاهده میکنیم میفرماید« :لعنت و لعنت بر شما».
سنت هالککننده که باعث و سبب ارتداد صحابه بعد از رسول خدا
در نهایت ،این ِ

میشود ،به یک مرد مشخص اختصاص دارد؛ ولی با این وجود ،تا قبل از رحلت پیامبر
خدا نمیتواند جنبۀ عملی به خود بگیرد ،و این همان نکتهای است که روایات پیشگفته
به آن اشاره کردهاند«:بعد از تو» یا «پس از تو».
بنابراین ،چیزی که میان «صحابۀ مرتد» و حوض رسول خدا حائل میشود ،مردی
صاحب حق است که حق او را بعد از وفات پیامبر غصب میکنند ،و مشخص خواهد
شد که او علی بن ابیطالب است و به همین دلیل است که این عبارتها بهصورت

 - ۱مائدة :آیه .3
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مجهول آمدهاند .اگر پیامبر خدا در این احادیث از این فرد بهصراحت یاد میکرد ،این
احادیث به ما نمیرسید؛ به این ترتیب آنچه سوز تلخی را التیام میبخشد بهطور مشخص
در توضیح این نکته به ما رسید و مکر و حیلۀ این کسانی که سنت مصطفی را تغییر دادند
شکست خورد.
ْ
ُ
ُ
وی ْمک ُرون وی ْمک ُر الل ُه والل ُه خی ُر الم ِاک ِرین ﴿ 1نیرنگ میزنند و خداوند نیز [در
پاسخشان] نیرنگ میزند و خداوند بهترین نیرنگزنندگان است﴾.
2

در حالی که آنان نمیدانند مکرشان علیه خودشان آشکار میشود.
ْ
ُ ٌ
ْ
اس ال ی ْعل ُمون﴿ 3و خداوند
حقتعالی میفرماید :والله غ ِالب علی أم ِر ِه ول ِکن أ کثر الن ِ
بر کار خود غالب است اما بسیاری از مردم آگاه نیستند﴾.
و میفرماید :وم ْک ُر ُأ ْولئك ُ
ُ ُ 4
فریب اینان بهکلی نابود خواهد شد﴾.
و
مکر
و
﴿

ور
ب
ی
و
ه
ِ
ِ



 - ۱أنفال :آیه .30
 - ۲برای شناخت این آیۀ مبارکه به کتاب متشابهات و (روشنگریهای از دعوتهای فرستادگان) از سید
احمدالحسن مراجعه کنید.
 - ۳یوسف :آیه .21
 - ۴فاطر :آیه .10

مبحث سوم:
آیا بیش از این هست؟
آتش جهنم در حال حاضر با اعمال بندگان ،و فردا با بدنهایشان شعلهور خواهد شد؛
ْ
زفیر جهنم رهایی بخشد؟ هل ِم ْن م ِزی ٍد﴿ 1آیا بیشتر
آیا خردمندی هست که خود را از ِ
وجود دارد؟﴾.
ای مردم ،هرکس با رسول خدا دشمنی کند جایگاهش جهنم است ،چه خویشاوند
رسول خدا بوده باشد و چه غریبه ،و چه همعصر رسول خدا بوده باشد بود و چه
نباشد؛ و شریعت سید و سرور فرستادگان بر همه جاری است و هیچ تفاوتی میان عرب و
عجم وجود ندارد ،مگر بهواسطۀ تقوا؛ و تقوا ،یعنی پیروی و اطاعت از رسول خدا؛ در غیر
این صورت جایگاهش آتش جهنم است .رسول خدا فرموده است« :کل أمتي یدخلون
الجنة إال من أبی ،قالوا :یا رسول الله ،ومن یأبی؟ قال :من أطاعني دخل الجنة ،و من
عصاني فقد أبی»« 2همۀ امت من وارد بهشت میشوند مگر آن کس که ابا کند و نخواهد.
گفتند :ای رسول خدا چهکسی نمیخواهد؟ فرمود :کسی که مرا اطاعت کند وارد بهشت
میشود و کسی که از من نافرمانی کند ،نخواسته است [وارد بهشت شود]».


 -1ق :آیه .30
 -2صحیح بخاری :کتاب اعتصام به کتاب و سنت :ح 7280ص.147
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صحابۀ پیامبر از این قاعدۀ رسول خدا مستثنا نیستند ،و گزافه نگفتهام اگر بگویم
آنان نسبت به این قاعده اولویت دارند؛ زیرا خطاب پیامبر خدا به طور مستقیم متوجه
آنان بوده است ،و پس از آنان ،متوجه کسانی است که تا روز قیامت بعد از آنها میآیند.
ً
روایاتی که قبال گفتیم این قاعده را روشن کردهاند؛ اینکه چون آنان تبدیل و تغییر ایجاد
کردند ،جایگاهشان آتش جهنم شد ،نه حوض .برای روشنتر شدن این موضوع ،روایاتی را
در اینجا نقل میکنیم که بخاری در صحیح خود بیان کرده است ،تا هیچ عذر و بهانهای
ً
برای شخص بهانهگیر باقی نماند؛ هرچند او سعی کرده است آن را از «باب حوض» که قبال
مروری بر آن داشتیم ،دور نگه دارد .این بار از سعید بن جبیر ،از ابنعباس ،از رسول خدا
ً
ً
ً
نقل کرده است« :إنکم محشورون حفاة عراة غرال ،ثم قرأ﴿ :کما بدأنا أول خلقا نعیده وعدا
ً
علینا إنا کنا فاعلین﴾ ،وأول من یکسی یوم القیامة إبراهیم ،وإن أناسا من أصحابي یؤخذ بهم
ذات الشمال ،فأقول :أصحابي أصحابي ،فیقال :إنهم لم یزالوا مرتدین علی أعقابهم منذ
ً
فارقتهم ،فأقول کما قال العبد الصالح :وکنت شهیدا علیهم ما دمت فیهم  ...إلی قوله
ْ
الحکیم»« 1شما در روز قیامت پابرهنه ،عریان و ختنهنشده برانگیخته میشوید :کما بدأنا
ُ
ْ ُ ُ ً
أول خل ٍق ن ِعید ُه و ْعدا عل ْینا ِإنا کنا ف ِاع ِلین( همانگونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم،
دوباره آن را بازمیگردانیم .وعدهای است برعهدۀ ما ،که ما انجامدهندۀ آنیم)؛ و اولین کسی
که روز قیامت [لباس] پوشانده میشود ابراهیم است .آگاه باشید از اصحاب من کسانی
هستند که بهسمت چپ [جهنم] گرفته [و برده] میشوند .پس میگویم :یارانم یارانم! در
پاسخ خطاب میآید :آنها از زمانی که تو از آنان جدا شدی [وفات یافتی] پیوسته بر گذشتۀ
ُ ُ
ً
خود بازگشتند .بنابراین همان طور که عبد صالح گفت ،میگویم :وک ْنت عل ْی ِه ْم ش ِهیدا ما
ُ ْ
ُ
ُد ْمت ِف ِیه ْم فلما توف ْیت ِني ک ْنت أنت الر ِقیب عل ْی ِه ْم( و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه



ً
 -1صحیح بخاری :کتاب احادیث انبیا ،باب سخن حقتعالی« :واتخذ الله إبراهیم خلیال» ،ح 3349ص.680
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بودم؛ پس چون روح مرا گرفتی ،تو خود بر آنان نگهبان بودی) ...تا انتهای سخن
حقتعالی)».
و در حدیث دوم ،با سندی دیگر از ابنعباس ،رسول خدا ،مردم را خطاب کرده و
ً
فرموده است« :أیها الناس ،إنکم محشورون إلی الله حفاة عراة غرال ،ثم قال﴿ :کما بدأنا
ً
أول خلق نعیده وعدا علینا إنا کنا فاعلین﴾ إلی آخر اآلیة ،ثم قال :أال وأن أول الخالئق
یکسی یوم القیامة إبراهیم ،أال وأنه یجاء برجال من أمتي فیؤحذ بهم ذات الشمال ،فأقول:
یا رب أصحابي ،فیقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ،فأقول کما قال العبد الصالح :وکنت
علیهم ما دمت فیهم فلما توفیتني کنت أنت الرقیب علیهم؛ فیقال :إن هؤالء لم یزالوا
مرتدین علی أعقابهم منذ فارقتهم» « 1ای مردم ،شما در روز قیامت پابرهنه ،عریان و
ْ
ُ
ْ ُ ُ ًْ
ختنهنشده برانگیخته میشوید :کما بدأنا أول خلق ن ِعید ُه وعدا عل ْینا ِإنا کنا ف ِاع ِلین
ٍ
(همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم ،دوباره آن را بازمیگردانیم .وعدهای است
برعهدۀ ما ،که ما انجامدهندۀ آنیم)  ...تا آخر آیه؛ سپس فرمود :و اولین کسی که روز قیامت
[لباس] پوشانده میپوشد ابراهیم است .آگاه باشید از اصحاب من کسانی هستند که
بهسمت چپ [جهنم] گرفته [و برده] میشوند .پس میگویم :پروردگارا یارانم! گفته
میشود :تو نمیدانی آنها بعد از تو چه بدعتی نهادند .پس من همان طور که عبد صالح
ُ
ْ
ُ
ُ ُ
ً
گفت ،میگویم :وک ْنت عل ْی ِه ْم ش ِهیدا ما ُد ْمت ِف ِیه ْم فلما توف ْیت ِني ک ْنت أنت الر ِقیب
عل ْی ِه ْم( و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتی ،تو خود
بر آنان نگهبان بودی) .گفته میشود :آنها از زمانی که تو از آنان جدا شدی [وفات یافتی]
پیوسته بر گذشتۀ خود بازگشتند)».
در سومین روایت از ابنعباس با سندی متفاوت از آنچه پیشتر از رسول خدا نقل
شده ،پیامبر خطبه خواند و فرمود« :إنکم محشورون إلی الله حفاة عراة غرال﴿ ،کما بدأنا أول

 -1صحیح بخاری :کتاب التفسیر ،باب «تا هنگامی که در میانشان بودم مراقبشان بودم» ،ح 4625ص.936
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ً
خلق تعیده وعدا علینا إنا کنا فاعلین﴾ ،ثم إن أول من یکسی یوم القیامة إبراهیم ،أال أنه یجاء
برجال من أمتي فیؤخذ به ذات الشمال ،فأقول :یا رب أصحابي ،فیقال :ال تدري ما أحدثوا
ً
ً
بعدك ،فأقول کما قال العبد الصالح :وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیه؛ إلی قوله«:شهیدا»،
فیقال :إن هؤالء لم یزالوا مرتدین علی أعقابهم منذ فارقتهم»« 1بهراستی شما در روز قیامت
ْ
ً
ْ ُ ُ
پابرهنه ،عریان و ختنهنشده برانگیخته میشوید :کما بدأنا أول خل ٍق ن ِعید ُه و ْعدا عل ْینا ِإنا
ُ
کنا ف ِاع ِلین( همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم ،دوباره آن را بازمیگردانیم.
وعدهای است برعهدۀ ما ،که ما انجامدهندۀ آنیم) .سپس اولین کسی که روز قیامت
[لباس] پوشانده میشود ،ابراهیم است .آگاه باشید از اصحاب من کسانی هستند که
بهسمت چپ [جهنم] گرفته [و برده] میشوند .پس میگویم :پروردگارا یارانم! گفته
میشود :تو نمیدانی آنها بعد از تو چه بدعتی نهادند .پس من همان طور که عبد صالح
ُ
ْ
ُ
ُ ُ
ً
گفت ،میگویم :وک ْنت عل ْی ِه ْم ش ِهیدا ما ُد ْمت ِف ِیه ْم فلما توف ْیت ِني ک ْنت أنت الر ِقیب
عل ْی ِه ْم( و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتی ،تو خود
بر آنان نگهبان بودی) .گفته میشود :آنها از زمانی که تو از آنان جدا شدی [وفات یافتی]
پیوسته بر گذشتۀ خود بازگشتند)».
این حدیث مشهور است و بهشکل مستفیض از پیامبر روایت ،و تکرار شده است تا
کسی مدعی نشود همۀ صحابه در بهشت جای دارند؛ و اما نکتهای که در این حدیث سهگانه
توجه ما را جلب میکند این فرمودۀ پیامبر است:
«اینان پیوسته از زمانی که از آنان جدا شدی مرتد بودند».
«آنان پیوسته بر گذشتۀ خود بازگشتند».


 - 1صحیح بخاری :کتاب التفسیر ،باب «همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم ،دوباره آن را
بازمیگردانیم» ،ح 4740ص.974
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یعنی آنان از این بدعتی که بعد از رسول خدا آن را سنت نهادند ،یا همان طور که
پیشتر مرور کردیم ،پدید آوردند ،توبه نکردند و از آن بازنگشتند «پیوسته بودند ...از زمانی
که از آنان جدا شدی»؛ یا بهمعنای دیگر از نظر آنان تبدیل به سنتی شد ،و حتی از جمله
اعتقادات و باورهایی شد که آن را پاس میداشتند؛ نه از آن توبه میکنند و نه به صورت
صریح و روشن برای همگان روشن میشود ،مگر هنگامی که آنان را از حوض دور میکنند.
و چندین بار این عبارت را مشاهده کردیم« :حتی إذا أهویت ألناولهم» « 1هنگامی که
خواستم آنان را بگیرم ».و انشاءالله بیان شافی و وافی در خصوص این نکته خواهد آمد.
حال به روایت جدیدی میپردازیم که بخاری در صحیح خود روایت کرده است؛ این مرتبه
از عطاء بن یسار ،از ابوهریره روایت شده است که رسول خدا فرمودند« :بینا أنا قائم إذا
زمرة حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بیني وبینهم ،فقال :هلم .فقلت :أین .قال :إلی النار
والله .قلت :وما شأنهم ،قال :إنهم ارتدوا بعدك علی أدبارهم القهقری ،فال أراه یخلص منهم
إال مثل همل النعم»« 2در حالی که من [کنار حوض ایستادهام] ناگاه عدهای میآیند .تا
من آنها را میشناسم مردی میان من و آنان قرار میگیرد و میگوید :بروید .میپرسم:
[اینها را ] به کجا میبرید؟ میگوید :به خدا قسم بهسوی آتش .میپرسم :مگر اینها چه
کردهاند؟ میگوید :اینها بعد از رحلت تو مرتد شدند و به دوران جاهلیت برگشتند .پس
میبینم از این صحابه جز تعداد اندکی ،از جهنم خالصی نمییابند».
باید به خواننده خاطرنشان کنم این حدیث گواه روشنی است که همۀ نکات گفتهشده را
در خود جمع کرده است؛ نکات که در اغلب میان صراحت ،و ایما و اشاره در نوسان بودهاند.
نکات زیر قابلتوجه است:


 -1به مبحث سابق مراجعه کنید.
 -2صحیح بخاری :کتاب الرقاق ،باب «در حوض» ،ح 6587ص.1336 – 1335
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مات
 .1خارجشدن صحابه از دین خدا بهصورت گروهگروه یا دستهدسته بوده ،و در این تقسی ِ
گروهی (دستهدسته) عدالت الهی قابلمشاهده است .توضیح این نکته در ادامه
خواهد آمد.
ً
 .2اگر انسان دربارۀ نوع این گناه یا این بدعتی که آنها به وجود آوردهاند تفکر کند قطعا
خواهد دید بدعتی دربارۀ اصل اعتقادات بوده است؛ زیرا ،نتیجۀ این گناه ،خارجشدن
آنان از دین و مرتدشدنشان است؛ بنابراین مجازاتش «به خدا سوگند ،بهسوی آتش و
جهنم» است .چه بسا خواننده بپرسد چگونه آنها اصل و منشأ عقیده را تغییر دادند،
در حالی که صحابه ،ذات و صفات الهی و نبوت و آنچه به آن مربوط میشود یا معاد
و جزئیات روز قیامت را انکار نکردهاند؟ پاسخ خواهد آمد.
 .3ما در اینجا با تغییر عبارات حدیث ،متوجه تغییر سبک بالغی (اسلوب بیانی) متن
میشویم .بهجای ساختار مجهول ـدر احادیث قبلی مشاهده میکردیمـ در اینجا به
استفاده از اثر مشخص پرداخته است؛ هرچند این اثر مشخص همچنان دارای ابهام
ً
است .بنابراین ،بهجای پنهانکردن فاعل بهطور کلی ،در اینجا آن را با عنوان «رجال»
«مردی» مشاهده میکنیم .درست است که پیامبر خدا بهطور صریح این فاعل را
مشخص نمیکند اما روشن میفرماید او یک انسان است که اصحاب پیامبر را بهسوی
آتش سوق میدهد ،و جز تعداد اندکی ،از جهنم خالصی نمییابند1.
برای روشنتر شدن مطلب میگویم :بعد از وفات رسول خدا ـهمان طور که رسول
ارتداد جمعی ر خ داده است .پس جز تعداد
خدا در این احادیث میفرمایدـ یک حرکت
ِ
اندکی ،از آنان در امان نمیمانند؛ و «بعد از تو» بهطور مشخص یعنی بعد از رسول خدا،

 -1منظور از «همل النعم» (تعداد اندکی) موجود در حدیث شریف بهمعنای چهارپایان و دامهایی است که از گلۀ
خود خارج میشوند و راه خود را گم میکنند .شما میتوانید نسبت پایین آنها را تصور کنید و رسول خدا در اینجا
میفرماید نسبت کسانی که از ارتداد در امان هستند به مقدار «همل النعم» است؛ یعنی به نسبت دامهایی است که
از گلۀ خود جدا میشوند ،که بسیار اندک است.
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و این موضوع به امر خالفت و جانشینی مربوط میشود؛ زیرا چنین اختالفی رخ نمیدهد
مگر بعد از وفات رسول خدا .به همین دلیل در روایات آمده است که «مردی» آنان را
حق او ،و امر آن متعلق به او بوده است ،و
بهسوی آتش سوق میدهد؛ زیرا آن خالفتِ ،
گناهی که آنها مرتکب شدهاند بهطور مشخص در رابطه با این مرد بوده است .گناهان
بندگان از این دو حالت خارج نیست:
اول :گناه میان بنده و پروردگارش است ،که در این صورت به خودش ظلم کرده است.
دوم :گناه میان بنده و شخص دیگری است ،که در این صورت به دیگری ظلم کرده
است.
نوع اول شامل شفاعت رسول خدا میشود ،اما نوع دوم مشمول شفاعت نیست؛
زیرا ،مرتبط و متعلق به مظلوم است ،و کمترین چیزی که میتوان دربارۀ احادیث قبلی گفت
این است که گناه ،از نوع دوم است .به همین دلیل شفاعت مصطفی شامل حالشان
نمیشود و حتی برعکس ،میبینیم رسول خدا میفرماید« :لعنت و نفرین بر کسی که
بعد از من تغییر و تبدیل ایجاد کرد».
اکنون به جمعبندی خالصۀ احادیث مصطفی میپردازیم:
 .1پس از رحلت پیامبر جنبشی ارتدادی اتفاق افتاد.
 .2این حرکت ارتدادی ،بر اثر تغییر سنت پیامبر و بدعتنهادن سنتی بوده است که
پیامبر آن را به وجودش نیاورده بود؛ بنابراین آنان سنتی به وجود آوردند و بدعتی را بنیان
نهادند.
اصل اعتقاد و ایمان رخ داده است.
 .3این جنبش ارتدادی ،در ِ
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 .4این جنبش ارتدادی ،بیشتر صحابه را شامل شده بود؛ بنابراین بهصورت دستهدسته یا
گروهگروه مرتد میشدند؛ بهطوری که جز تعداد اندکی ،از این ارتداد ،جان سالم به در
نبردند.
 .5صحابه بهطور کلی ،و امت بهطور کلیتر ،از این گناهی که سبب ارتدادشان بود توبه
نکردند« :آنان پیوسته پس از وفات تو مرتد ماندند».
 .6آنان مستحق غضب و طرد از رحمت خدا شدند و شفاعت پیامبر خدا شامل حالشان
نمیشود؛ زیرا دربارۀشان فرموده است« :لعنت و نفرین بر آنان».
 .7رسول خدا میفرماید« :و تو بر آنان شاهد بودی ».یعنی این گناه به جانشین و خلیفۀ
وی مربوط میشود در حالی که او بعد از پیامبر بهطور کلی بر امت و بهطور خاص
بر صحابه ،شاهد بوده است.
 .8این خلیفه یا وصی یا ولی یا شاهد ،همان «مردی» است که مرتدشدگان را بهسوی آتش
جهنم سوق میدهد.
پس از این میگوییم :ای خوانندۀ گرامی ،سعی کن این نکات را در یک گن ِاه بهخصوص
جمع کنی ،تا بدانی صحابه چه گناهی مرتکب شدند که منجر به ارتداد از دین و بازگشت به
گذشتهشان شد ،تا ما بتوانیم از قرارگرفتن در این گناه پرهیز کنیم و به همان فرجامی که
آنان در آن سقوط کردند نرسیم .هیچ گناه خاصی را نمییابیم که جامع تمام این نکات باشد
که رسول خدا ذکر کرده است مگر مسئلۀ خالفت و جانشینی رسول خدا ،یا والیت
امیرالمؤمنین ،که رسول خدا آن را ابالغ ،و در برابر همگان در غدیرخم اعالن
فرمود.
جانشینی مطلق وجود ندارد ،مگر پس از کسی که جانشین را تعیین میکند؛ بنابراین
چنین چیزی مطرح نخواهد شد مگر بعد از پیامبر؛ و این سنت الهی است که رسول
خدا بهصراحت آن را بیان فرمود (والیت الهی)؛ سنتی که صحابه پس از رحلت پیامبر
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آن را تغییر دادند و بدعت «شورا و انتخابات» را پدید آوردند و به این ترتیب سنت رسول
خدا( یعنی والیت الهی)را تباه کردند؛ پس بار گناه این عمل و کسانی که تا روز قیامت به
آن عمل میکنند بر دوش آنهاست.
میدانیم منصب والیت عام ،جزو اصول عقیده است ،و این نکتهای است که اهل سنت
و شیعه بر آن اتفاقنظر دارند ،هرچند دربارۀ اشخاص ،اختالفنظر داشتهاند .پس این امر،
جزو اصول عقیدتی است و عامل انجام این گناه از اهل آتش است .این گناهی است که
تمامی صحابه بعد از پیامبر مرتکبش شدند مگر کسانیکه خداوند آنها را حفظ کرده
ِ
است .اما ارتداد آنها بهصورت گروهگروه یا دستهدسته به این علت است که عدالت الهی
اقتضا میکند میان بنیانگذاران این ارتداد ،و کسانی که در پیادهکردن آن تالش میکنند،
و کسانی که آن را میپذیرند و به آن رضایت میدهند ،و کسانی که سکوت میکنند بدون
اینکه اعتراضی به آن داشته باشند ،برابری وجود نداشته باشد .این همان دلیل محشورشدن
گروهی و چندبارۀ آنها به جهنم است و احادیث نفرمودهاند که آنها یکباره 1به جهنم
هدایت میشوند؛ و خداوند دانا و حاکم است.
مرتدین بعد از
اما دربارۀ نکتۀ قبلی ،بهدلیل اینکه اعتقاد این امت همان بدعتی شد که
ِ
رسول خدا برایشان تشریع کردند ،بنابراین اهلسنت 2اعتقاد دارند اصل شورا و انتخابات
همان قاعدهای است که رسول خدا آن را سنت نهاد و ترویج کرد؛ در حالی که اغلب
نمیدانند این همان بدعتی است که باعث ارتداد صحابه شد و باعث شد آنان سنت صحیح
(والیت الهی) را نابود کنند و به همین دلیل است که آنها توبه نکردهاند.

 -1اشارات دیگری در این خصوص از رسول خدا وجود دارد؛ با این حال این معنا به این نکته اختصاص دارد.
 -2منصفانه است اشارهای داشته باشیم به این نکته که آنچه اهلسنت در دوران نخستین گرفتارش شدند انکار
وصیت رسول خدا ،و اولی ِن اوصیا علی بن ابی طالب بود؛ بنابراین از دین مصطفی مرتد شدند و این
همان وضعیتی است که شیعه در آخرالزمان در دامش گرفتار شده ،و منکر نیمۀ دوم وصیت رسول خدا در اقرار
به مهدیون از ذریۀ امام مهدی شدهاند که اولین آنان سید و سرور ما امام احمدالحسن است.
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بنده معتقدم هرکس نکات گفتهشده را مطالعه و بررسی کند به این نتیجه قطع و یقین
ً
پیدا میکند .در اینجا باز هم یادآوری میکنم این احادیث صرفا از کتاب محمد بن اسماعیل
بخاری در کتاب «الجامع الصحیح» معروف به «صحیح بخاری» آورده شدهاند.
در پایان این مبحث مایلم متذکر شوم این حرکت ارتداد در امت محمد مادام که در
خط بدعت شورا حرکت میکنند و از سنت والیت الهی رویگردان هستند همچنان ادامه
دارد.
و شما خوانندۀ گرامی تصور نکنید رسول خدا به این مسئله هشدار ندادهاست.
بخاری از ابیملیکه ،از اسماء نقل کرده است که پیامبر اکرم فرمودهاند« :أنا علی
الحوض انتظر من یرد علي فیؤخذ بناس من دوني ،فأقول :أمتي ،فیقول :ال تدري مشوا
علی القهقری»« 1من در کنار حوض هستم در حالی که منتظرم بهسوی من بیایند .مردمی
را از من دور خواهند کرد .پس میگویم :امتم .و او میگوید :تو نمیدانی آنها بر مسیر
عقبگرد حرکت کردند».
در این حدیث بیان و تعبیر رسالت ِی متفاوتی وجود دارد؛ اینکه کسی که بهسوی جهنم
سوق داده میشود امت محمد است ،و سبب آن ،اعتقاد امت به بدعت و نابودکردن
سنت است ،که پیشتر بیان کردیم؛ همچنین در این حدیث یک قرینۀ مرتبط برای این
موضوع وجود دارد؛ یعنی جملۀ« :آنها بر مسیر عقبگرد حرکت کردند».
اختالف در مخاطب ،اختالف در گفتار را الزم میکند .از آنجا که در اینجا تعبیر به امت
تعبیر «آنان بر مسیر عقبگرد حرکت کردند» آمده است ،در حالی که عبارت
اختصاص داردِ ،
«آنان به دین گذشتگان خود بازگشتند» را در احادیث قبلی دیدیم که به صحابه اختصاص
داشت و صحابه بعد از وفات پیامبر حکم پیامبر را در میان خود دگرگون ،و آن را با سنتی

 -1صحیح بخاری :کتاب الفتن ،باب آنچه در باب این سخن حقتعالی روایت شده است« :واتقوا فتنة ال تصیبن
الذین ظلموا منکم خاصة» ،ح 7048ص.1429
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(که به وجود آوردند و بنیانش نهادند) جایگزین کردند «تغییر دادند»؛ به همین دلیل عبارت
«مرتد شدند» آمده است؛ اما دربارۀ امت بعد از صحابه ،نمیتوان گفت آنان مرتد شدند؛ زیرا
آنها بهطور مستقیم از پیامبر دربارۀ امامت علی بن ابیطالب چیزی نشنیدهاند؛
بلکه دربارۀ آنان تعبیر شده است که آنان بر راه ارتداد پیشین ،راه پیمودند یا به تعبیر پیامبر
که هزاران درود و سالم بر او باد« :مشوا علی القهقری» «آنان بر مسیر عقبگرد حرکت
کردند»؛ و این همان گناهی است که آنان را وارد جهنم میکند؛ و نیازی به تکرار نیست که
این حدیث دوباره با ساختار مجهول آمده؛ زیرا پیامبر ،آن مرد (وصی) را بهجهت محافظت
از حدیث ذکر نمیفرماید.


مبحث چهارم:
چه کسی ولی است؟
شکی نیست که خطوط این تحقیق مشخص و روشن است ،و بهصورت واضح و آشکار
روشن شد که بخاری از راه درست منحرف شده است و صحابۀ پس از پیامبر ،ـبهطور
عام و نه مطلقـ مرتد شدند؛ زیرا آنها متعرض چیزی شدند که برایشان حرام بود؛ یعنی
سلب خالفت از علی بن ابیطالب .در اینجا ما میخواهیم روشنگریهای بیشتری از
صحیح بخاری بهطور مشخص دربارۀ این نکته ،یعنی والیت علی بن ابیطالب داشته
باشیم .بیایید پاسخ را از آنچه مصعب بن سعد از پدرش نقل کرده است بیاوریم و ببینیم
رسول خدا به علی چه فرموده است« :أال ترضی أن تکون مني بمزلة هارون من
موسی إال أنه ال نبي بعدي»« 1آیا راضی نمیشوی نسبت تو با من مانند نسبت هارون به
موسی باشد با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست؟»
سپس بخاری در جایی دیگر از صحیح خود از پیامبر خدا نقل میکند« :أما ترضی
أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی»« 2آیا راضی نمیشوی نسبت تو با من مانند نسبت
هارون به موسی باشد؟» این متن مقدس ،نکات بسیاری در خود دارد که ما در اینجا به
برخی از آنها اشاره خواهیم کرد و انشاءالله بررسی بخش دوم را به ایستگاه دوم با بخاری
یعنی «وصیت رسول خدا در صحیح بخاری» موکول میکنیم .میتوان نکات زیر را در این
حدیث مشاهده کرد:

 -1صحیح بخاری :کتاب المغازی ،باب غزوه تبوک ،ح 4416ص.889 – 888
 -2صحیح بخاری :کتاب فضایل اصحاب النبی ،باب علی بن أبیطالب ،ح 3706ص.753
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 .1وصیت رسول خدا به علی بن ابیطالب که نکتهای واضح و روشن است.
هارون ،وصی و وزیر و جانشین موسی در میان قومش بود و این یک واقعیت تاریخی و
قرآنی ثابتشده است و نمیتوان آن را انکار کرد.
ْ ُْ
َّ
حقتعالی میفرماید :وقال ُموسی أل ِخی ِه ه ُارون اخلف ِنی ِفی ق ْو ِمی وأ ْص ِل ْح وال تت ِب ْع
ْ ْ
س ِبیل ال ُمف ِس ِدین﴿ 1موسی به برادرش هارون گفت :در میان قوم من جانشینم باش ،و
اصالح کن ،و راه فسادگران را پیروی مکن﴾.
ً
ِّ
حقتعالی در حکایت از موسی میفرماید :و ْاجعل لی و ِزیرا ِّم ْن أ ْه ِلی * ه ُارون أ ِخی
ً
ً َّ ُ
ُْ
ْ ْ
ُ
ْ ُ
* اشد ْد ِب ِه أ ْز ِری * وأش ِرک ُه ِفی أ ْم ِری * کی نس ِّبحك ک ِثیرا * ونذکرك ک ِثیرا * ِإنك کنت ِبنا
ْ ُ
ً
ْ
ب ِصیرا * قال قد أو ِتیت ُسؤلك یا ُموسی﴿ 2و از اهلبیت من یکی را وزیر و معاون من قرار
بده * هارون برادرم * پشت مرا به او محکم کن * و او را در امر من شریک ساز * تا دائم به
ستایش و سپاس تو بپردازیم * و تو را بسیار یاد کنیم * که همانا بس تویی بینا به احوال ما *
پروردگار فرمود :ای موسی آنچه را از ما خواستی همه به تو اعطا شد﴾.
«جانشین من در میان قومم باش» چه معنایی دارد؟ و معنای «برای من وزیر و معاون
قرار بده» چیست؟ واقعیت آن است که کسی که کتابهای احادیث پیامبر را مطالعه کند
بهطور قطع میپذیرد که این دو لفظ از طرف پیامبر در حق علی است ،و همراه با
اینها لفظ وصی نیز وارد شده است .احادیثی که الفاظ سهگانۀ «خلیفه»« ،وصی» و «وزیر»
را روایت کردهاند توسط این استادان و بزرگان راویان مثل حاکم در المستدرک علی
الصحیحین ،احمد بن حنبل در مسند خود ،ترمذی در سنن ،ابیداوود در سنن ،طبرانی در
کتاب فرهنگ لغت بزرگش ،و الهندی در کتاب کنزالعمال و  ...روایت شده است.


 -1اعراف :آیه .142
 -2طه :آیات .36 – 29
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این کلمات سهگانه توسط مورخانی مثل طبری در کتاب تاریخ خود ،ابناثیر در کتاب
کامل ،مسعودی در کتاب مروج ،یعقوبی در کتاب تاریخش ،و خطیب بغدادی در کتاب
تاریخ خود ،ابنعساکر در کتاب تاریخ ،و ابنکثیر در کتاب البدایه ،بازگو شده است.
در میان زندگینامهنویسانی چون ابنهشام در کتاب سیرهاش ،و حلبی شافی در کتاب
زندگینامهاش ،میتوان این سه کلمه را در احادیث رسول خدا در حق علی بن
ابیطالب یافت .همین نکته را در تفسیرهای قرآن کریم مثل طبری ،ثعالبی ،سیوطی،
1
و ابنکثیر ،و در علوم قرآن و اسباب نزول آن و  ...نیز میتوان دید.
 .2از نکات دیگری که این احادیث به آن اشاره میکنند این است که ایمان به پیامبر
خدا معنا نخواهد داشت ،مگر با پذیرفتن و ایمانآوردن به هارون این امت ،یعنی امام
هارون بنیاسرائیل ثابت کرده است.
علی و این همان نکتهای است که قرآن کریم برای
ِ
حقتعالی داستانی را دربارۀ بنیاسرائیل نقل میکند که نشان میدهد آنها این نکته را
ُ ْ
ْ
درک کردهاند:قالوا آمنا ِبر ِب ٱلعال ِمین * ر ِب ُموسی وه ُارون﴿ 2گفتند به خدای جهانیان
ایمان آوردیم * خدای موسی و هارون﴾.
آنها فقط به ذکر نام موسی بسنده نکردند؛ بلکه باید بهصورت آشکارا نام هارون

را نیز میگفتند و اقرار میکردند ،و حتی در جایی مشاهده میکنیم نام هارون را پیشتر
آوردهاند:
ً ُ
ُْ
ُ
فأل ِقی السحرة ُسجدا قالوا آمنا ِبر ِب ها ُرون و ُموسی﴿ 3پس ساحران به سجده افتادند
و گفتند :به خدای هارون و موسی ایمان آوردیم﴾.

 -1به اذن الهی از ذکر منابع با توجه به موجودبودنشان خودداری کردیم .زیرا این تحقیق فقط دربارۀ بخاری است
وگرنه دانستن منابع آن آسان است ،انشاءالله.
 -2اعراف :آیات .122 – 121
 -3طه :آیه .70
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در این مقدمشدن نام هارون ،رمز و رازی وجود دارد .شاید یکی از وجوه حکمت این
سخن آن باشد که متوجه شویم آنها میدانستند راه ورود به مدینۀ رضای خدا و چگونگی
سیرابشدن از فیض الهی را چهکسی میداند؛ وگرنه چگونه میتوان به این شهر وارد شد،
جز از طریق دروازهاش؟ هارون همان درب ورود برای اطاعت از موسی است .بر
این اساس ایمانداشتن به امام علی بن ابیطالب ،برای ایمانداشتن به رسول
خدا،الزم و ضروری است؛ و به همین دلیل مشاهده میکنیم در احادیث سابق ذکر شده
است که آنها از دین برگشتند و مرتد شدند ،و رسول خدا بر این عبارت و این معنا در
بیش از یک حدیث ،تأ کید کرده است .از جمله« :أنا مدینة العلم وعلي بابها»« 1من شهر
علم هستم و علی دروازۀ آن است ».و حتی بیعت با رسول خدا جز با تصدیق حق علی
بن ابیطالب محقق نمیشود و این نکته از صحیح بخاری خواهد آمد.
 .3از جمله نکاتی که حدیث قبلی رسول خدا به آن اشاره دارد واجببودن اطاعت از
علی بن ابیطالب است .همۀ امت باید از هرآنچه علی فرمان دهد اطاعت کنند،
َّ
همان طور که خداوند پیروی از هارون را برای امتش واجب کرده بود :قال ال تخافا ِإن ِنی
ُ
ُ ْ
معکما أ ْسم ُع وأری﴿ 2گفت :نترسید من همراه شما هستم ،میشنوم و میبینم﴾ ،ث َّم بعثنا
ِمن ب ْع ِد ِهم ُّموسی وه ُارون ﴿ 3...سپس بعد از آنها موسی و هارون را مبعوث کردیم ،﴾...
ْ ُْ
وقال ُموسی أل ِخی ِه ه ُارون اخلف ِنی ِفی ق ْو ِمی ﴿ 4...و موسی به برادرش هارون گفت
جانشین من در قومم باش .﴾...
دهم آنچه را اهلسنت از گفتههای رسول
اگر بخاری انصاف داشت ِ
دستکم یک ِ
خدا در حق علی نقل کردهاند برای ما نقل میکرد؛ ولی خداوند اجازه نمیدهد جز

 -1توحید ،صدوق :ص ،307مستدرک ،حاکم نیشابوری :ج 3ص.127 – 126
 -2طه :آیه .46
 -3یونس :آیه .75
 -4اعراف :آیه .142
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آنکه نور خود را کامل کند .بنابراین ،بخاری را مییابیم بهصورتی که خودش متوجه نیست
آنچه را خدا در حق اطاعت از علی بن ابیطالب دستور داده است برای ما نقل میکند.
او از ابوهریره ،از رسول خدا نقل کرده است که فرمود« :من أطاعني فقد أطاع الله ،ومن
1
عصاني فقد عصا الله ،ومن أطاع أمیري فقد أطاعني ،ومن عصی أمیري فقد عصاني»
«کسی که مرا اطاعت کند بهراستی خدا را اطاعت کرده ،و کسی که مرا نافرمانی کند خدا
را نافرمانی کرده است ،و هرکس از امیر من اطاعت کند مرا اطاعت کرده ،و هرکس امیرم
را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است».
در اینجا الزم است به نشانههای داللت لفظی و معنوی موجود در این حدیث اشارهای
داشته باشیم .دربارۀ داللت معنوی باید گفت این حدیث نشان میدهد پیامبر خدا معصوم
از خطا است؛ چراکه اطاعت از فرمان نادرست ،بهروشنی نهی شده است .رسول خدا
فرموده است« :السمع والطاعة علی المرء فیما أحب وکره ما لم یؤمر بمعصیة ،فإذا أمر
بمعصیة فال سمع وال طاعة»« 2تا وقتی انسان به معصیت امر نشده باشد ،سمع و طاعت
(فرمانبرداری) دربارۀ هرآنچه دوستش بدارد یا ناپسندش بدارد ،بر او واجب است؛ اما اگر به
معصیت امر شود ،نه گوش دهد و نه اطاعت کند ».و اگر انسانها امرکننده به گناه و منکر
ً
را اطاعت کنند حتی در آتش جهنم جاودانه خواهند بود« :لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما
الطاعة فی المعروف»« 3اگر وارد آن شدند هرگز از آن خارج نخواهند شد .بهراستی اطاعت
فقط در معروف است».


 -1صحیح بخاری :کتاب احکام ،باب اول ،ح 7137ص.1443
 -2صحیح البخاری :کتاب االحکام ،باب السمع الطاعة لألمیر ما لم یأمر بمعصیة ،ح 7144ص.1444
 -3اشاره به حدیث نقلشده از رسولالله فی صحیح البخاری :کتاب االحکام ،باب السمع والطاعة ،ح7145
ص.1444
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به همین دلیل کسی که بهشکل مطلق ،اطاعت از او اطاعت از رسول خدا ،و نافرمانی
از او نافرمانی از رسول خداست ،باید فردی معصوم باشد؛ بهگونهای که مردم را از راه هدایت،
خارج و در گمراهی وارد نکند؛ درست مثل هارون پیامبر که به این صورت بود.
اما از نظر داللت لفظی ،اتصال «ی» در کلمۀ «امیری» (امیر من) بهدلیل منتسببودن
به رسول خدا است و توجه ذهنی اقتضا میکند کسی که رسول خدا منصوبش کرده
شخصیت این امیر مشخص
است ،معین و مشخص بوده و از قبل تعیین شده باشد؛ یعنی
ِ
بوده باشد ،و این نکتهای است که راویان بزرگ و مشهور احادیث اهلسنت ،مثل حاکم در
«المستدرک علی صحیحین» و ذهبی در «التخلیص» ،در حدیث زیر دربارۀ تصریح بر علی
بن ابیطالب روایت کردهاند .آنها از رسول خدا روایت کردهاند« :من أطاعنی فقد
ً
ً
أطاع الله ،ومن عصانی فقد عصا الله ،ومن أطاع علیا فقد أطاعنی ،ومن عصی علیا فقد
عصانی»« 1هرکس مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و هرکس مرا نافرمانی کند خدا را
نافرمانی کرده است؛ و هرکس علی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و هرکس علی را نافرمانی
کند مرا نافرمانی کرده است».
این نکتهای است که رسول خدا در مناسبتهای بسیاری به آن اشاره فرموده است؛
از جمله اشارۀ آن حضرت در این گفتهاش است« :من کنت ولیه فعلی ولیه»« 2هرکس من
ولی اوست».
ولی او بودهام پس علی ِ
این نکتۀ سوم از اشاراتی است که این گفتۀ رسول خدا برای علی در خود دارد:
«أما ترضی أن تکون منی بمنزلة هارون من موسی؟» «آیا راضی و خشنود نمیشوی که تو
نسبت به من ،بهمنزلۀ هارون نسبت به موسی باشی؟»

 -1المستدرک علی الصحیحین ،حاکم نیشابوری :ج 3ص121؛ ذهبی ،در تلخیص .و به صحیحبودن آن بر اساس
شروط دو شیخ مسلم و بخاری تصریح کرده است ولی آن دو آن را روایت نکردهاند.
 -2مسند احمد :ج 5ص ،350سنن کبری ،نسائی :ج 5ص.45
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ترین آفریدگان در برابر سرور فرستادگان
 .4بهراستی که علی بن ابیطالب مطیع ِ
بود؛ همان طور که هارون مطیعترین انسانها در برابر موسی کلیم بود؛ به همین دلیل
موسی خودش را برای استغفار یاد نمیکرد مگر اینکه هارون را نیز بههمراه خود یاد
ْ
ْ
ْ
میکرد :قال ر ِب اغ ِف ْر ِلی و ِأل ِخی وأ ْد ِخلنا ِفی ر ْحم ِتك وأنت أ ْرح ُم الر ِاح ِمین﴿ 1گفت:
ترین مهربانان
خدایا من و برادرم را بیامرز و ما را وارد رحمت خود بگردان که تو مهربان ِ
هستی﴾.
و حتی موسی به مالکبودن هارون و فناشدن هارون در موسی اقرار
ْ
ُ
دارد ،و اینکه هرگونه بخواهد میتواند دربارۀ او رفتار کند:قال ر ِب ِإ ِنی ال أ ْم ِلك ِإال نف ِسی
ْ ْ
ْ ْ
وأ ِخی فاف ُرق بیننا وبین الق ْو ِم الف ِاس ِقین﴿ 2گفت :پروردگارا بهجز خودم و برادرم اختیار کسی
را ندارم؛ پس میان ما و مردم فاسق جدایی انداز﴾.
رسول خدا چندین مرتبه این فضیلت را با ایما و اشاره برای امیرالمؤمنین ثابت کرده
است؛ از جمله حدیثی است که ما در صدد آن هستیم( :بهمنزلۀ هارون نسبت به موسی).
بلکه رسول خدا به ایما و اشاره بسنده نمیکند و عامدانه تصریح میفرماید؛ همان گونه
3
که بخاری سخن پیامبر به امام علی را برای ما روایت میکند« :أنت منی وأنا منك»
«تو از من هستی و من از تو».
و رسول خدا در حدیثی طوالنی که از براء نقل شده است میفرماید« :وقال لعلی:
أنت منی وأنا منك»« 4و به علی فرمود :تو از من هستی و من از تو هستم».


 -1اعراف :آیه .151
 -2مائده :آیه .25
 -3صحیح البخاری :کتاب فضایل أصحاب النبی ،باب مناقب علی بن أبیطالب ،الحدیث األول ص.752
 -4صحیح بخاری :کتاب المغازی ،باب عمرة القضاء ،ح 4251ص.858 – 857
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برای عرب زبانها روشن است که این تعبیر رسول خدا عمق بیشتری نسبت به
«جایگاه هارون نسبت به موسی» در آیۀ پیشگفته دارد؛ زیرا سمتوسو و جهتگیری در این
آیه ،با رجوع هارون بهسوی موسی یکطرفه است ،اما حدیث پیامبر سمتوسوی
دوجانبه دارد (علی به پیامبر) و (پیامبر به علی) .و انشاءالله در قسمت بعدی به این حدیث
خواهیم پرداخت .اگر مایل باشید ما دالیل قطعی و یقینی و حتی بیش از آن را برای اثبات
جایگاه وصی موسی ،برای امیرالمؤمنین علی نسبت به رسول خدا تقدیم میکنیم.
ْ ْ ُْ
ْ ْ
حقتعالی میفرماید:فم ْن حآجك ِفی ِه ِمن ب ْع ِد ما جاءك ِمن ال ِعل ِم فقل تعال ْوا ند ُع أ ْبناءنا
ْ
ْ ْ ْ
ُْ ُ ُ
ُ ُْ
ُ
1
وأ ْبناءک ْم و ِنساءنا و ِنساءک ْم وأنفسنا وأنفسک ْم ثم ن ْبت ِهل فنجعل ل ْعنت الل ِه علی الک ِاذ ِبین
﴿پس هرکه در این [باره] پس از دانشی که تو را آمده ،با تو محاجه کند ،بگو :بیایید پسرانمان
و پسرانتان ،و زنانمان و زنانتان ،و ما خویشان خود و شما خویشان خود را فراخوانیم؛ سپس
مباهله کنیم ،و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم﴾.
و ما به کسانی که فقط به کتاب خدا ایمان دارند میگوییم :این شهادتی است از سوی
خداوند مبنی بر اینکه علی بن ابیطالب همان نفس رسول خدا است ،آیا شما ایمان
دارید؟
مسلمانان اتفاقنظر دارند بر اینکه «فرزندان ما» در این آیه به امام حسن و
حسین و «زنان ما» به صدیقۀ طاهره حضرت زهرا و عبارت «نفسهای ما» به علی
بن ابیطالب اشاره دارد؛ و هرکس این مطلب را انکار میکند به او میگوییم :مباهله
میکنیم پس لعنت خدا بر دروغگویان!
با وجود این شهادت و گواهی از جانب خداوند چگونه ممکن است خردمندی که به عقل
خود احترام میگذارد ،شخصیتی را ـهرکس که میخواهد باشدـ بر علی بن ابیطالب مقدم
بدارد و برتر بداند؟! در حالی که او طبق شهادت قرآن ،خود پیامبر بوده است؟! پس

 -1آلعمران :آیه .61
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ُ
برحذر باشید از اینکه از زمرۀ کسانی باشید که مصداق این آیه قرار میگیرد :وقال َّالر ُسول
ً
َّ ُ
ُْ
َّ
یا ر ِّب ِإن ق ْو ِمی اتخذوا هذا الق ْرآن م ْه ُجورا﴿ 1و پیامبر فرمود :پروردگارا همانا قوم من قرآن
را رها کردند﴾.
 .5از جمله نکات موجود در حدیث شریف این نکته است که علت ارتداد صحابه (که
البته پیشتر متون آنها از صحیح بخاری تقدیم شد) بهدلیل نافرمانی از امام علی بوده
ً
است و این دقیقا همان نکتهای است که ما در ِپی آن هستیم .قرآن کریم قصۀ ارتداد
بنیاسرائیل را بهگونهای که هیچ شکوتردیدی در آن نیست برای ما بازگو میکند؛ زیرا آنان
وصی موسی را پس از غیبت موسی نافرمانی کردند:
هارونِ 
ُ
ْ ُ
وما أ ْعجلك عن ق ْو ِمك یا ُموسی * قال ُه ْم أوالء علی أث ِری وع ِجلت ِإلیك ر ِّب ِلت ْرضی
ً
ْ
* قال فإ َّنا ق ْد فت َّنا ق ْومك من ب ْعدك وأض َّل ُه ُم َّ
الس ِام ِری * فرجع ُموسی ِإلی ق ْو ِم ِه غضبان أ ِسفا
ِ
ِ
ِ
قال یا ق ْوم أل ْم یع ْد ُک ْم ر ُّب ُک ْم و ْع ًدا حس ًنا أفطال علی ُک ُم ْالع ْه ُد أ ْم أر ُّدت ْم أن یح َّل علی ُک ْم غضبٌ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ً
ْ
ُ
ْ
ِّ َّ ِّ ُ ْ ْ ْ
ْ
ُ
َّ
ُ
ِّ
َّ
ِّ
ْ
ْ
ْ
ْ
من ربکم فأخلفتم مو ِع ِدی * قالوا ما أخلفنا مو ِعدك ِبمل ِکنا ول ِکنا حملنا أوزارا من ِزین ِة القو ِم
ُ
ً
ُ
ً ُ
ْ
فقذ ْفناها فکذلك أ ْلقی َّ
الس ِام ِری * فأخرج ل ُه ْم ِع ْجال جسدا ل ُه خو ٌار فقالوا هذا ِإل ُهک ْم و ِإل ُه
ِ
َّ
ً
ً
ْ
ً
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُموسی فن ِسی * أفال یر ْون أال ی ْر ِجع ِإلی ِه ْم ق ْوال وال ی ْم ِلك له ْم ضرا وال نفعا * ولقد قال له ْم
ُ
ُ
َّ ُ
َّ
َّ ُ ُ
ُ
ه ُارون ِمن ق ْبل یا ق ْو ِم ِإنما ف ِتنتم ِب ِه و ِإن ر َّبک ُم َّالر ْحم ُن فات ِب ُع ِونی وأ ِطی ُعوا أ ْم ِری * قالوا لن
َّ
ُّ
ْ
َّ
َّ
ُ
ن ْبرح علی ِه ع ِاک ِفین حتی ی ْر ِجع ِإلینا ُموسی * قال یا ه ُارون ما منعك ِإذ رأیت ُه ْم ضلوا * أال
ْ
ُ
ْ
ُْ ْ
ُ
ِّ
ُ
َّ
تت ِبع ِن أفعصیت أ ْم ِری * قال یا ْابن أ َّم ال تأخذ ِب ِل ْحی ِتی وال ِبرأ ِسی ِإنی خ ِشیت أن تقول ف َّرقت
ُ
بین ب ِنی ِإ ْسرا ِئیل ول ْم ت ْرق ْب ق ْو ِلی﴿ 2و ای موسی بازگو که چرا بر قومت سبقت گرفته و با
شتاب به وعدهگاه آمدی؟ * موسی عرضه داشت هماینک قوم از ِپی من هستند و من خود
برای خشنودی تو تعجیل کردم و بر آنها تقدم جستم * خدا فرمود :همانا ما قوم تو را پس
از آمدن تو آزمایش کردیم و سامری آنان را گمراه کرد * موسی [که از فتنۀ سامری آگاه شد]

 -1فرقان :آیه .30
 -2طه :آیات .94 – 83
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متأسف و غضبناک بهسوی قوم بازگشت و گفت :ای قوم! مگر پروردگارتان شما را وعدۀ
نیکو نداده بود؟ آیا این مدت به نظرتان طوالنی نمود ،یا خواستید غضب خدا شما را بگیرد
که از وعدۀ من تخلف کردید؟ * گفتند :ما به ارادۀ خود از وعدۀ تو تخلف نکردیم ،اما
محمولههایی از زیور فرعونیان با خود برداشته بودیم که در آتش افکندیم و همچنین سامری
نیز بیفکند * و برای آنها مجسمه گوسالهای را ساخت که صدای گوساله داشت .گفت:
این خدای شما و خدای موسی است ،و ایمان را رها کرد * آیا نمیدیدند آن گوساله سخنی
به آنها بازنمیگوید و برای ایشان سود و زیانی ندارد؟ * هارون از پیش به آنها گفته بود:
ای قوم! گوسالهپرستی فریبتان داده است ،پروردگارتان فقط خدای رحمان است ،مرا پیروی
کنید و مطیع فرمانم شوید * گفتند :ما همچنان او را عبادت میکنیم تا موسی به نزد ما
برگردد * گفت :ای هارون وقتی دیدی ایشان گمراه شدند مانع تو چه بود؟ * که از من
متابعت کنی؟ چرا فرمان مرا عصیان کردی؟ * گفت :ای پسر مادرم! ریش و سر مرا مگیر،
من بیم داشتم بگویی میان بنیاسرائیل تفرقه انداختی و مراعات گفتار مرا نکردی﴾.
سخن دربارۀ این بحث را انشاءالله به مبحث هفتم موکول میکنیم.


مبحث پنجم:
علت ارتداد و بازگشت به گذشته
چیست؟
اکنون به بررسی مطالبی که در مباحث گذشته تقدیم کردیم ادامه میدهیم؛ یعنی
بررسی علت ارتداد و بازگشت به عقب که پیامبر خدا صحابۀ خود را به آن توصیف فرموده
است .پیشتر یکی از ابعاد آن روشن شد که بهدلیل شکستن عهد و پیمان والیت علی بن
ابیطالب بوده است؛ همان عهدی که رسول خدا در جایگاههای بسیاری از آنها
ستانده بود ،همه را در غدیر خم 1یکجا جمع فرمود.
آنجا که ایشان فرمود« :ألست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا :بلی یا رسول الله قال:
فمن کنت مواله فهذا علی مواله اللهم والی من وااله و عادی من عاداه« 2»...آیا من به شما
از خودتان سزاوارتر نیستم؟ گفتند :آری ای فرستادۀ خدا .فرمود :پس هرکس من موال و
سرور او هستم ،علی موالی اوست .بار الها ،هرکه علی را دوست بدارد ،او را دوست بدار و
هرکه را که با او دشمنی کند ،دشمن بدار». ...

 -1غدیر خم :برکهای است در مسیر حجاج که در آنجا آب جمع میشود .این رویداد در حجةالوداع اتفاق افتاد و در
ْ
ُ
ْ ْ ُ ُ
ُ ْ ُ
آن آیۀ ﴿ال ْیوم أ کملت لک ْم ِدینک ْم وأتم ْمت علیک ْم ِن ْعم ِتی﴾ ﴿امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم و نعمتم را بر شما
تمام کردم﴾ نازل شد .مفسران بر آن اتفاق نظر دارند و برای کسی که تشنۀ نوشیدن است در غدیر خم نهایی شده
است.
 -2دربارۀ اینکه بخاری در اینجا روایت آورده است یا نه ،صحبت خواهیم کرد ،و ارتباط با این موضوع بهطور مفصل
خواهد آمد و ارتباط میان روایات حوض و ارتداد پس از پیامبر انشاءالله در جلد بعدی (وصیت رسول خدا در
صحیح بخاری) شرح داده خواهد شد.
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با توجه به اینکه این روایت از روایات متواتر در میان اهلسنت است ،به همین دلیل،
میبینیم روایات پیشگفتۀ حوض با توجه به عبارت «آنها پس از تو مرتد شدند» به قرینۀ
لفظی متصل آمدهاند؛ و همان طور که پیشتر گفته شد ،از آنجا که این ارتداد به خالفت و
جانشینی رسول خدا ارتباط دارد ،بنابراین فقط بعد از درگذشت پیامبر رخ خواهد داد
و این همان نکتهای است که قرینۀ لفظی موجود در روایات حوض به آن اشاره دارد« :تو
نمیدانی پس از تو چه کردند ».زیرا رسول خدا در زمان حیات خود از آنها عهد و پیمان
گرفت ،ولی آنها کسانی بودند که بعد از وفات رسول خدا عهد را شکستند؛ و این همان
گناهی است که از آن توبه نکردهاند .چراکه آنها برای سلب خالفت ،اصل شورا و انتخابات
را بنیان نهادند ،و کالم رسول خدا به این مطلب اشاره دارد« :از همان روزی که از آنها
جدا شدی ،آنها پیوسته در ارتداد بودند».
در آنچه پیشتر گفته شد روشن شد امت محمد پس از پیامبر یکسان نبودهاند؛
بلکه میان آنها ـبین مؤسس ارتداد ،و دیگر مردمـ تفاوت وجود دارد؛ پس میبینیم رسول
خدا میفرماید« :یارانم ،یارانم» و علت ارتداد را در خود این حدیث برای ما بازگو
میفرماید« :آنها پس از تو به گذشتۀ خود بازگشتند [مرتد شدند] ».بنابراین آنها کسانی
هستند که کالم رسول خدا را شنیدند و او از آنها عهد و پیمان گرفت ولی عهدشکنی
کردند و «بعد از تو» «تبدیل و تغییر ایجاد کردند».
اما هنگامی که نوبت به کسانی میرسد که راه این تبدیلکنندگان را در پیش گرفتهاند
رسول خدا را میبینیم که میفرماید« :پروردگارا ،امتم؟» و میبینیم ارتداد ،علت دیگری
غیر از آنچه بررسی شد دارد« :آنها بر مسیر عقبگرد حرکت کردند».
نتیجۀ این [ارتداد امت] و آن [ارتداد اصحاب] این میشود که کسی از امت رسول
خدا بعد از ایشان نجات نمییابد مگر عدهای اندک همچون چهارپایانی که از گله
جدا میشوند.
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دوباره تأ کید میکنم تمامی اینها در صحیح بخاری آمدهاند نه در یک کتاب شیعی یا
توسط نویسندۀ شیعی یا کسی که متمایل به تشیع بوده است تا بتوان بهسادگی از آنها ایراد
گرفت؛ بهعالوه اینها یک یا دو روایت نیست ،بلکه تعداد زیادی روایت را در بخاری شامل
میشوند؛ بهطوری که نمیتوان اشکالی از این نظر بر آنها گرفت و حتی در میان صحابه
مشهور بودهاند .حتی رسول خدا برای مردم خطبه ایراد نمود و میبینیم سعید بن مسیب
میگوید دربارۀ اصحاب رسول خدا صحبت میکردیم و . ...
تا اینجا شباهتهایی میان امت سرور رسالت ،محمد مصطفی و امت موسی
کلیم در عدم اطاعت از وصی یافتیم ،و حتی شباهت امت رسول خدا در این
خصوص ،قطعی است .حال برای اینکه بتوانیم مباحث سوم و چهارم را جمعبندی کنیم
هارون امت سرور فرستادگان« علی بن
باید جزئیات بیشتری را دربارۀ شباهتهای میان
ِ
ابیطالب »و هارون بنیاسرائیل بررسی کنیم ،تا وسعت شباهت و یکسانبودن ارتداد
صحابه از علی بن ابیطالب را درست همانند امت موسی که از هارون مرتد
نخستین این شباهتها این نکته است که رسول خدا میان
شدند مشخص کنیم.
ِ
مهاجر ین و انصار پیمان برادری برقرار کرد ،و در میان آنها علی را برای خود برگزید ،و
1
این افتخار از ِآن هیچ کس دیگری غیر از علی نشد.
از جمله وجوه تشابه که رسول خدا بر آن تأ کید میکرد آن است که وقتی از علت
نامگذاری حسن پرسید جبرئیل به ایشان گفت :اسم فرزند هارون« شبر» را روی او
بگذار .به او فرمود :دوست من ای جبرائیل ،زبان من عربی است .پس به ایشان گفت :نام

 -1برای مثال :حاکم نیشابوری با سند خود روایت میکند« :عبدالله بن عمر گفت :همین که رسول خدا به
مدینه وارد شد میان اصحاب خود اخوت و برادری برقرار کرد .علی با چشمان گریان آمد و گفت :ای رسول خدا،
میان اصحابت برادری برقرار کردی و مرا با کسی برادر نکردی .فرمود :ای علی ،تو در دنیا و آخرت برادر من هستی».
مستدرک ج  ۳ص۱۴
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او را حسن بگذار .همچنین نامگذاری حسین که معادل «شبیر» از فرزندان هارون

است.

1

از جمله وجوه شباهتها این نکته است که ذریۀ موسی کلیم از فرزندان هارون
خود موسی ذریه و امتدادی نداشت مگر از پشت برادرش هارون .ما این
بودند و ِ
شباهت را دربارۀ ذریۀ رسول خدا که از فرزندان علی بودهاند مشاهده میکنیم .به
همین دلیل میبینیم پیامبر همیشه تأ کید میفرمود« :این فرزند من است»« ،فرزند
بسیار دیگری که از بیانشان خودداری میکنیم؛
من»« ،این دو فرزندان من هستند» و دالیل ِ

 -1شیخ صدوق روایت میکند ...-۳ /۲۰۹( :از زید بن علی از پدر بزرگوارش علی بن حسین نقل کرده است
که فرمود« :هنگامی که فاطمه وضع حمل نمود و امام حسن متولد شد ،به علی عرض کرد :نامی برای
این مولود بگذار .حضرت فرمود :من در نامگذاری بر این مولود از رسول خدا پیشی نمیگیرم .رسول خدا وارد
شد .مولود را در پارچهای زرد پیچیدند و به محضرش آوردند .حضرت فرمود :مگر من نهی نکرده و سفارش نکرده
بودم نوزاد را در پارچۀ زرد نپیچید؟! سپس پارچه را از او باز کرد و او را در پارچهای سفید پیچید .سپس به علی
فرمود :آیا نامی برایش گذاردهاید؟ علی فرمود :من در نامگذاری بر شما پیشی نخواهم گرفت .پیامبر فرمود:
من نیز در نامگذاری این طفل بر پروردگار عزوجل پیشی نخواهم گرفت .پس حقتعالی به جبرئیل فرمود :فرزندی به
محمد داده شده ،پایین برو و سالم و تهنیت مرا به او برسان و بگو :علی نسبت به تو بهمنزلۀ هارون
نسبت به موسی است ،پس این مولود را به نام فرزند هارون اسم بگذار .جبرئیل به زمین آمد و تهنیت خدای
تعالی را به پیامبر گفت و سپس عرضه داشت :حق جلجالله شما را امر میکند که این مولود را به اسم فرزند هارون
نام بگذاری .پیامبر فرمود :نام فرزند هارون چیست؟ جبرئیل عرضه داشت :شبر .حضرت فرمود :زبان من عربی
است نه عبری .جبرئیل عرض کرد :نامش را حسن بگذار .پس پیامبر او را حسن نامید .و هنگامی که امام
حسین متولد شد خدای تعالی به جبرئیل فرمود :فرزندی به محمد داده شده ،پایین برو و به او سالم و
تهنیت بگو و عرض کن :علی نسبت به تو بهمنزلۀ هارون نسبت به موسی است؛ پس این مولود را به نام فرزند
هارون اسم بگذار .جبرئیل به زمین آمد و تهنیت خدای تعالی را به پیامبر گفت و سپس عرضه داشت :حق
جلجالله شما را امر میکند این مولود را به اسم فرزند هارون نام بگذاری .پیامبر فرمود :نام فرزند هارون چیست؟
جبرئیل عرضه داشت :شبیر .حضرت فرمودند :زبان من عربی است نه عبری .جبرئیل عرض کرد :نامش را حسین
بگذار ».امالی :ص .198
ذهبی با سند خود از پیامبر روایت کرده است« :من دو فرزندم را به نام دو فرزند هارون ،شبر و شبیر نامیدم».
سیر اعالم النبالء ج ۳ص.۲۴۷
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چراکه گواهی و شهادت خداوند سبحان برای اینکه آنها فرزندان رسول خدا هستند
ُْ
ُ
ْ
وجود دارد؛ آنجا که میفرماید :فقل تعال ْوا ند ُع أ ْبناءنا وأ ْبناءک ْم ﴿ 1پس بگو بیایید
فرزندانمان را و فرزندانتان را دعوت کنیم﴾.
از جمله وجوه شباهتها دربارۀ حدیث پیشگفته از رسول خدا ـمنظورم حدیث
منزلت است که بخاری روایتش کرده استـ و از جمله متونی که پیامبر خدا میخواست
با آن این عقیده را در وجود اصحاب بهطور خاص و امت بهطور عام تثبیت و تحکیم کند،
دعایی است که پیامبر میخواند ،آنجا که اسماء بنت عمیس نقل میکند :شنیدم وقتی
ً
ْ
رسول خدا فرمود الل ُه َّم اجعل لی وزیرا ِم ْن اهلی( خداوندا ،برای من وزیری از خاندانم
قرار بده) رسول خدا پروردگارش را دعا کرد و فرمود« :بارالها! من از تو همان را تقاضا میکنم
که برادرم موسی تقاضا کرد :خداوندا ،برایم وزیری از اهلم قرار بده ،علی برادرم را ،و با
2
او پشتم را محکم کن».
ً
ْ
اما هنگامی که این آیه نازل شد :واجعل لی وزیرا ِم ْن اهلی﴿ 3و از خاندانم ،جانشینی
برای من قرار ده﴾ رسول خدا فرمود« :خداوندا با برادرم علی ،پشتم را استوار ساز ».پس
خداوند او را اجابت فرمود؛ همان طور که سیوطی آن را در تفسیر این آیه 4روایت کرده است
و مالحظه میکنیم که به شرح و توضیح بیشتری نیاز ندارد.
برای روشنتر شدن مطلب و برای نشاندادن استواری و تحکیم این عقیده در وجود
صحابه ،و حتی بزرگان صحابه از نظر اهلسنت ،یعنی عمر خطاب ،مثالی از صحیح بخاری
میآوریم .پس از آنکه خبر وفات پیامبر به او میرسد میبینیم او هرکسی را که خبر وفات
پیامبر را به او میدهد کتک میزند و تهدیدش میکند ،و حتی سوگند یاد میکند که

 -1آلعمران :آیه .۶۱
 -2شواهد تنزیل حسکانی :ج۱ص.۴۸۰
 -3طه :آیه .۲۹
 -4الدر المنثور :ج ۴ص.۲۶۵
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رسول خدا نمرده و از غیبت خود بازخواهد گشت ،و اینکه یک امتحان است همان طور
که بنیاسرائیل با غیبت موسی آزموده شدند ،پیامبر بازخواهد گشت و دست و پای
منافقین را قطع خواهد کرد ،و حتی وقتی ابوبکر چندین مرتبه او را سرزنش میکند عمر به
او گوش نمیدهد.
موضعگیری عمر در اینجا تنها برای تثبیت مشابهت و رفتارهای یکسان میان امت سید
مرسلین با امت بنیاسرائیل بود؛ و از آنجا که عمر ،بنیانگذار اصل و اعتقاد شورا بود،
بنابراین او اولین کسی است که در برابر «والیت الهی» یا همان وصی پیامبر ایستاد .پس
1
دربارۀ این وجوه تشابه و جایگاه علی در نهایت علم و آگاهی قرار داشت.
ُ
ْ
ُ ْ ُ
ِ إ ِنی خ ِشیت أن تقول فرقت بین ب ِنی ِإ ْسرا ِئیل ول ْم ت ْرق ْب ق ْو ِلی﴿ 2من ترسیدم بگویی
میان بنیاسرائیل جدایی انداختی و سخنم را حفظ نکردی﴾.
حق هارون غصب و غارت شد و کالمش شنیده نشد .اینجا نیز حق علی بن
ً
ابیطالب غارت خواهد شد ،و قطعا برای سلب خالفت از او ،نقشهای طرحریزی شده
ترتیب
بود و همان طور که پیش از این گفتیم از جمله اشارات احادیث حوض ،شواهد وجود ِ
تصاعدی در کارهای منافقانه است.

 -1از جمله عجایب ،جسارت و گستاخی این اشخاص در برابر خداوند عزوجل است که خالفت را در طول دوران
سلب میکنند .آنها حق ولی را بهخوبی میشناسند و حتی در وجودشان ریشه دوانده است؛ درست مثل موضعگیری
خلیفۀ دوم که گفته شد .بنده بشخصه یکی از آنها را به چشم خود دیدم (مقصودم حیدر مشتت است) .وی بعد از
اینکه بههمراه جماعت خود ،با امام زمان خود (احمدالحسن )مخالفت و دشمنی کرد ،و به سید
در مسجد گفت« :تو مثل جدت علی بن ابی
احمدالحسن در نزدیکی مسجد سهله و بهطور مشخص نزدیک ِ
طالب هستی ،پس در خانۀ خود بنشین و مانند علی در را به روی خود ببند ».اما افسوس و افسوس ،که
ْ
ْ
ُ
ْ
این همان روز بزرگ خداست﴿ ،و ویأبی الل ُه ِإال أن ِیتم نور ُه ول ْو ک ِره الک ِاف ُرون﴾ ﴿ ولی خداوند اجازه نمیدهد؛ تا اینکه
نور خود را کامل کند ،هرچند کافران را خوش نیاید﴾.
 -2طه :آیه .94
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بهمعنای دیگر ،در زمان پیامبر زمینهسازی برای سلب خالفت ،از پیش طراحی شده
بود؛ سپس هرچه زمان وفات پیامبر نزدیکتر میشد این آمادگی و زمینهسازی روزبهروز
افزایش مییافت .سرپیچی از سپاه اسامة بن ز ید که پیامبر آنها را به پیوستن به آن
فرمان داده بود قسمتی از این طرح و نقشه بود .در نهایت ،این نقشه عملی ،و خالفت
رسول خدا غصب شد.
به صحیح بخاری بازمیگردیم تا این کالم را که هم عایشه همسر پیامبر و هم
ابنعباس روایت کردهاند متوجه شویم:
«ان ابابکر خرج و عمر یکلم الناس ،فقال :اجلس ،فابی ،فقال اجلس ،فابی ،فتشهد
ابوبکر فمال الیه الناس و ترکوا عمر»« 1ابوبکر خارج شد در حالی که عمر با مردم سخن
میگفت .گفت :بنشین .او مخالفت کرد .گفت :بنشین .او مخالفت کرد .ابوبکر شهادت
داد و مردم بهسوی او روی برگرداندند و عمر را رها کردند».
جا دارد بپرسیم عمر چه میگفت که ابوبکر او را وادار به سکوت کرد؟
برای فهمیدن این مطلب به حدیثی که بخاری از عایشه روایت کرده است مراجعه
میکنیم« :ان رسول الله مات و ابوبکر بالسنح فقام عمر یقول والله مامات رسول الله قالت
و قال عمر والله ماکان یقع فی قلبی اال ذلک و لیبعثنه والله فلیقطع ایدی رجال و
ارجلهم« 2»...پیامبر وفات کرد و ابوبکر در سنح بود .عمر برخاست در حالی که میگفت:
به خدا سوگند رسول خدا نمرده است .گفت :عمر گفت :به خدا سوگند جز این چیزی در
قلبم واقع نشده است که خدا او را برمیانگیزد ،و دست و پاهای مردان [منافق] را قطع
میکند». ...

 -1صحیح بخاری :کتاب الجنائز ،فصل واردشدن بر میت بعد از مرگ هنگامی که در کفن پیچیده شد .ح -۱۲۴۲
 ۱۲۴۲ص.۲۵ -۲۵۲
 -2صحیح بخاری :کتاب فضایل اصحاب پیامبر ،فصل ۳۴ح  ۳۶۶۷ص.۷۴۳

 ...........................................66انتشارات انصار امام مهدی ،تأمالتی بر صحیح بخاری ،قسمت اول

حال به این جملهها توجه کنید«:پیامبر خدا نمرده است»« ،به خدا سوگند جز این چیزی
در قلبم واقع نشد»« ،خداوند او را برمیانگیزد»« ،و دست و پاها را قطع میکند».
واقعیت این است که هرکدام از این جملهها و عبارتها ،به مفاهیم عمیق معنوی و
عقیدتی اشاره دارد که ما از آنها گذر میکنیم ،همان طور که از علت سکوت عمر ،هنگامی
که ابوبکر او را به خاموشی و سکوت امر کرد ،با وجود عدمسکوتش در فرمان اول از سوی
ابوبکر در سقیفۀ بنیساعده ،گذر میکنیم؛ چراکه توضیح آن ،ما را از موضوع این تحقیق
خارج میکند.
بار دیگر به عمر بعد از وفات پیامبر بازمیگردیم و میبینیم ،وقتی در اعتقاد به اینکه
پیامبر نمرده است و بازخواهد گشت ،زیادهروی میکند ،ابوبکر به عمر میگوید« :أیها
الحالف علی رسلك»« 1ای کسی که به رسوالن سوگند یاد میکنی».
اینجا استواری این اعتقاد در روح و روان عمر برای ما روشن میشود (اعتقاد به وجود
این مشابهت که هرچه در امت موسی بود در این امت نیز خواهد بود) .بهراستی این
بهتر ین محملی است که عمر میتواند باری رویش سوار کند؛ وگرنه او از آیههای قرآن کریم
ً
اطالعی ندارد؛ یعنی گویی اصال قرآن نخوانده است! نه اینکه نسبت به یک یا دو آیه جاهل
باشد ،بلکه از شریعت سرور فرستادگان اطالعی ندارد ،و گویی آن هنگام رسول خدا مکرر
بیان میکرد که فرستادۀ پروردگارم بیاید« :یوشك أن یدعی فأجیب» «نزدیک است خوانده
شوم و من اجابت کنم»« ،ما أری اال قرب أجلی» «چیزی جز نزدیکی اجلم را نمیبینم» و
ً
بسیاری سخنان دیگر ،اصال بههمراه پیامبر نبوده است؛ و عذر و بهانهتراشی او و هرکس
که برای همراهی با لشکر اسامه بهانهتراشی کرده است دروغی بیش نیست؛ و موارد بسیار
دیگری که در اینجا مایل نیستیم به آنها بپردازیم.

 -1صحیح بخاری :ح.3667
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چه بسا شخصی بگوید :سخن عمر خطاب پیش از تحویلگرفتن خالفت توسط ابوبکر
بود؛ پس جایی برای استدالل نیست؛ اما هرکسی که مطالب گفتهشده را مطالعه کرده باشد
متوجه بطالن این گفته خواهد شد .شواهد و دالیل بسیاری برای بطالن این گفته وجود
دارد .اول اینکه ابوبکر و عمر بالفاصله پس از وفات پیامبر به سقیفۀ بنیساعده رفتند و
پیامبر خدا را در حالی که هنوز در لباسهایش بود و دفن نشده ،و حتی غسل داده نشده
بود رها کردند.
حال اگر ما بازگشت آنها از سپاه اسامه و رهاکردن جنازۀ پیامبر ،و رفتنشان به
بنیساعده و نزاع صوری که میان ابوبکر و عمر و ابوعبیده اتفاق افتاد را یکجا جمعبندی
کنیم ،تصویر برایمان روشنتر میشود؛ اینکه سرور جهانیان رها ،و فرمانروایی و حکومت به
او ترجیح داده میشود!
با این حال ،به آنچه میگویم گوش دل بسپار و راه برونرفت را بر خود نبند :اینکه اگرچه
ً
ً
خالفت در زمان پیامبر عمال غصب نشده بود ،در واقع عمال خلع شده بود؛ و به معنای
ُ
کم یک مسروقه بود؛ چراکه از
دیگر اگرچه سلب خالفت بهظاهر محقق نشده بود ،در ح ِ
پیش طراحی و برایش برنامهریزی شده بود؛ و این همان انگیزهای است که عمر را وادار
کرد به سرور جهانیان بگوید« :إن النبی یهجر»( 1پیامبر هذیان میگوید).
ً
این گفته را فعال برای بحثی مفصلتر رها میکنیم .اگر ما جنبهای دیگر را بررسی کنیم
توطئۀ سلب خالفت برایمان آشکار خواهد شد؛ توطئهای که اجرای آن پس از وفات
پیامبر صورت گرفت؛ و از آنجا که شرط کردیم منابع از صحیح بخاری باشد بنده از حدیثی
طوالنی ،قسمتی را که به این موضوع ارتباط دارد میآورم:


 -1سخن عمر بن خطاب را بهطور مفصل در فصل دوم از «تأمالتی بر صحیح بخاری» (وصیت رسول خدا در
صحیح بخاری) بررسی میکنیم.
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«فحمد الله ابوبکر و اثنی علیه و قال :من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات و

َّ

ٌ

َّ

ُ

من کان یعبد الله فان الله حی الیموت و قال تعالیِ  :إنك م ِّیت و ِإن ُه ْم م ِّیتون و

ُ
ٌ ا ٌ ْ ْ
ُ ْ ُ
ْ
قال  :و ما ُمح َّمد ِإال ر ُسول قد خلت ِم ْن ق ْب ِل ِه ُّالر ُسل أ ف ِإن مات أ ْو ق ِتل انقل ْبت ْم
ْ ً
ا
ْ ْ ُ
ْ
ْ ُْ ْ ْ ْ
اکر ین
علی أعق ِابکم و من ینق ِلب علی ع ِقبی ِه فلن یض َّر اهّٰلل شیئا و سیج ِزي اهّٰللُ الش ِِ

(آل عمران )144 ،قال :فنشج الناس یبکون قال :و اجتمعت االنصار الی سعد بن عباده
فی سقیفه بنی ساعده بنی سعد فقالوا «منا امیر و منکم امیر» فذهب الیهم ابوبکر و عمر
ابن الخطاب و ابو عبیده بن الجراح فذهب عمر یتکلم فأسکته ابوبکر و کان عمر یقول:
و الله ما اردت بذلك اال أنی قد هیأت کالما یعجبنی خشیت أن ال یبلغه ابوبکر ثم تکلم
1
ابوبکر فتکلم ابلغ الناس فقال فی کالمه »...
«ابوبکر ،خدا را سپاس گفت و ستایش کرد و گفت :هرآنکه محمد را میپرستید،
اینک محمد مرده است و هر آنکه خدا را میپرستید پس خداوند زندهای است که
نمیمیرد .خداوند میفرماید﴿ :بدون شک ،تو خواهی مرد و آنها نیز میمیرند﴾ و

میفرماید﴿ :محمد جز یک فرستاده نیست که پیش از او نیز فرستادگانی بودند و
درگذشتند ،آیا اگر او به مرگ یا شهادت درگذشت شما باز به دین جاهلیت خود
بازخواهید گشت؟ پس هرکه مرتد شود به خدا ضرری نخواهد رسانید ،و البته خدا
جزای نیک به اعمال شکرگزاران عطا میکند﴾ (آلعمران .)۱۴۴ ،گفت :پس مردم
بلند گریه کردند .گفت :و انصار نزد سعد بن عباده در سقیفۀ بنیساعده جمع شدند و
گفتند« :امیری از ما و امیری از شما ».ابوبکر و عمر بن خطاب و ابوعبیدة بن جراح
بهسوی آنها رفتند .عمر میرفت در حالی که سخن میگفت .ابوبکر او را ساکت کرد.
عمر میگفت :بهخدا سوگند از آن سخن قصد و غرضی نداشتم مگر اینکه سخنی آماده
کردم که از آن خوشم آمده بود .ترسیدم ابوبکر آن را نرساند .سپس ابوبکر سخن گفت و

به بلیغترین شکل سخن گفت؛ و در کالم خود گفت». ...

 -1صحیح بخاری :کتاب فضایل اصحاب پیامبر ،فصل ۳۴پیرو فضایل ابیبکر ح  ۳۶۶۸ص۷۴۴
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حال قدمی بهسوی آنچه گفته شد و بهطور دقیق به سخن عمر برمیداریم و او را نگران
ً
و مضطرب خواهیم دید در حالی که سخنی نادرست و اساسا در تضاد با اسالم میگوید؛
بهطوری که ابوبکر او را چندین بار ساکت میکند.
چه بسا بگوییم دلیل آن ،وقوع مصیبت وفات پیامبر بود!
و بگوییم این مصیبت برای او بسیار سخت و دشوار بود؛ بهطوری که عقلش را از دست
داد و گفت آنچه را که گفت!
اما ناگهان او ما را با سخنی جدید غافلگیر میکند .به گفتۀ او توجه کنید« :فقط سخنی
آماده کردم که از آن خوشم آمده بود».
حال باید بپرسیم عمر چه وقت ،خطبهای را آماده میکند که از آن خوشش آمده است؟
آیا هنگام مصیبت و ضربهای که به او وارد شده بود؟! یا پیش از آن؟!
این نکته به کنار؛ بیایید روی ُبعد لغوی کلمۀ «أعجبنی» (از آن خوشم آمد) تأمل کنیم،
تا برای ما روشن شود عمر ،روی این خطبه کار کرده است .او آن را مرور و ارز یابی کرده بود
و روی جمالتی که میخواست بیانشان کند تأمل کرده بود تا آنجا که عبارت «کالم أعجبنی»
«سخنی بود که به دلم نشست و از آن خوشم آمده بود» بر آن اطالق شود؛ وگرنه ممکن
نیست عبارت «به دلم نشسته بود» یا «از آن خوشم آمده بود» بر آن اطالق شود؛ و این نکته
برای هرکسی که زبان عرب را میفهمد بدیهی و روشن است.
ً
حقیقتا در این گفته ،امور شگفت و عجیبی وجود دارد که نمیخواهم واردشان شوم .به
خدا سوگند هیچکس این حق را انکار نمیکند مگر انسان ستمکار یا کسی که در وجودش
بهرهای برای شیطان وجود داشته باشد .پس از این دیگر چیزی ندارم جز اینکه کالم خداوند
سبحان را برای شما تالوت کنم:
ُُ
َّ َّ
ْ ُ
ُّ
أفال یتد َّب ُرون ْال ُق ْرآن أ ْ
وب أقفالها * ِإن ال ِذین ْارتدوا علی أ ْدب ِار ِه ْم ِم ْن ب ْع ِد ما
ل
ق
ی
ل
ع
م
ٍ
َّ
الش ْیط ُان س َّول ل ُه ْم وأ ْملی ل ُه ْم * ذلک بأ َّن ُه ْم ق ُالوا ل َّلذین کر ُهوا ما ن َّزل َّاللهُ
تب َّین ل ُه ُم ْال ُ
ی
د
ه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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ْ َّ
ْ
ُ
ُ ْ
َّ ْ
األم ِر والل ُه ی ْعل ُم ِإ ْسرار ُه ْم * فک ْیف ِإذا توفت ُه ُم المال ِئکة یض ِر ُبون
س ُن ِط ُیعک ْم ِفی ب ْع ِض
َّ
َّ َّ
ْ
ُو ُجوه ُه ْم وأ ْدبار ُه ْم * ذ ِلک ِبأن ُه ُم اتب ُعوا ما أ ْسخط الله وک ِر ُهوا ِرضوان ُه فأ ْحبط أ ْعمال ُه ْم * أ ْم
ُُ
َّ
ْ
َّ ْ
ٌ ْ
ح ِسب ال ِذین ِفی قل ِوب ِه ْم مرض أن ل ْن ُیخ ِرج الل ُه أضغان ُه ْم ﴿ 1آیا در قرآن نمیاندیشند؟! یا
بر دلهایشان قفلهایی است؟! * بیتردید کسانی که پس از روشنشدن هدایت برای آنان
[به همان عقاید باطل و کردار ناپسندشان] برگشتند ،شیطان زشتیهایشان را در نظرشان
آراست و آنان را در آرزوهای دور و دراز انداخت * این بهسبب آن است که آنان به کسانی که
نازلشدن وحی را خوش نداشتند گفتند[ :ما] در بعضی از امور از شما اطاعت خواهیم کرد.
در حالی که خدا اسرارشان را میداند * پس حال و وضعشان زمانی که فرشتگان جانشان
را میگیرند در حالی که بر صورت و پشتشان [تاز یانۀ عذاب] میزنند چگونه خواهد بود؟! *
این عذاب برای این است که آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروی کردند و خشنودی او
را خوش نداشتند؛ در نتیجه اعمالشان را تباه و بیاثر کرد * بلکه کسانی که در دلهایشان
بیماری است گمان کردند خدا کینههایشان را آشکار نخواهد کرد؟﴾.



 -1محمد :آیات .۲۹-۲۴

مبحث ششم:
برترین مخلوقات
از مطالب گفتهشده روشن شد قرآن کر یم و احادیث شریف ،به ارتداد صحابه حکم
ٌ َّ
ٌ ْ ْ
ُ ْ
میدهند .حقتعالی میفرماید:وما ُمح َّمد ِإال ر ُسول قد خلت ِم ْن ق ْب ِل ِه ُّالر ُسل أف ِإن مات أ ْو
َّ
ُ َّ
ُ
ُ ْ ُ
ق ِتل انقل ْبت ْم علی أ ْعق ِابک ْم وم ْن ی ْنق ِل ْب علی ع ِقبی ِه فل ْن یض َّر الله شی ًئا وسی ْج ِزی الل ُه
َّ
الش ِاک ِرین﴿ 1محمد جز یک فرستاده نیست که پیش از او فرستادگانی بودند و درگذشتند.
آیا اگر او به مرگ یا شهادت درگذشت شما باز به دین جاهلیت خود بازخواهید گشت؟ پس
هرکه مرتد شود به خدا ضرری نخواهد رسانید ،و البته خدا جزای نیک به شکرگزاران عطا
فرماید﴾.
از احادیث حوض که بسیارند ،حدیثی را که بخاری از ابوهریره روایت کرده است
میآور یم؛ رسول خدا فرمود« :بینا أنا قائم إذا زمرة حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بیني
وبینهم ،فقال :هلم .فقلت :أین .قال :إلی النار والله .قلت :وما شأنهم ،قال :إنهم ارتدوا
بعدك علی أدبارهم القهقری ،فال أراه یخلص منهم إال مثل همل النعم»« 2در حالی که من
[کنار حوض ایستادهام] ناگاه عدهای میآیند .تا من آنها را میشناسم مردی میان من و
آنان قرار میگیرد و میگوید :بروید .میپرسم[ :اینها را] به کجا میبرید؟ میگوید :به خدا
قسم بهسوی آتش .میپرسم :مگر اینها چه کردهاند؟ میگوید :اینها بعد از رحلت تو مرتد
شدند و به دوران جاهلیت برگشتند .پس میبینم از این صحابه جز تعداد بسیار اندکی ،از
جهنم خالصی نمییابند».

 -1آلعمران :آیه .۱۴۴
 -2صحیح بخاری :کتاب الرقاق ،باب «در حوض» ،ح 6587ص.1336 – 1335
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همان طور که پیشتر گفتیم این حدیث دربارۀ اکثریت صحابه بعد از پیامبر مصداق
دارد نه همهشان ،و بهرغم عمومیتداشتن لفظ آیه «برمیگردید» این لفظ به «کثرت نزدیک
به عموم» اشاره دارد ،و حدیث نیز این نکته را بیان کرده است« :پس میبینم از این صحابه
جز تعداد بسیار اندکی ،از جهنم خالصی نمییابند».
حال باید بپرسیم :افراد پیروزمند چهکسانی هستند؟ و به تعبیری دیگر :برتر ین
مخلوقات در زمان خود چهکسانی هستند؟ و معیار و مالک این پیروزی چیست؟ و دلیل آن
چیست؟
برترین مخلوقات در هر زمان ،کسانی هستند که از کسی پیروی کنند که خدا و رسولش
خود رسول خدا
اطاعت از او را واجب کردهاند .این شخص ،پس از رسول خدا ،عین ِ
است؛ همان طور که قرآن به آن گواهی میدهد «و از خودمان» که منظور علی بن
ابیطالب است .این همان شخصیتی است که رسول خدا وی را هنگام نزول آیۀ:
ُ
ُ
ْ
ُ
ات أول ِئك ُه ْم خی ُر الب ِری ِة﴿ 1بهراستی کسانی که ایمان
ِ إن ال ِذین آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
آوردند و کارهای نیک انجام دادند ،آنها بهتر ین مخلوقات هستند﴾ بهصورت قطعی معرفی
کرده است .رسول خدا به علی فرمود« :هو أنت و شیعتك ،تأتی أنت و شیعتك یوم
ً
القیامة راضین مرضیین و یأتی عدوک غضبانا مقمحین» «منظور ،تو و شیعیان تو هستند
که وارد صحرای محشر میشوید ،در حالی که شما از خدا راضی هستید و خدا نیز از شما
2
راضی است؛ و دشمنان تو غضبناک با دستهایی که به گردنشان بسته است خواهند آمد».

 -1بینه :آیه .۷
 -2مراجعه کنید به «الصواعق المحرقه» :ص .۹۶
عجیب اینکه ابنحجر وقتی این حدیث را در کتاب «صواعق المحرقه» روایت و به صحت و درستیاش اعتراف کرده
است چندان درنگی روی آن نمیکند و فقط یک توجیه ساده ارائه میدهد و چیزی به این مضمون میگوید:
«شیعیان علی ،رافضیان نیستند ،بلکه آنها اهلسنت و جماعت هستند ».بنده نمیدانم چطور چنین چیزی ممکن
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بنابراین کسی از این ارتداد نجات نمییابد مگر آنکه از علی پیروی کند؛ چرا که او و
شیعیانش بهترین خالیق هستند ،و دالیل آن گفته شد ،و پیروز و رستگار نمیشود مگر
کسی که این والیت و اعتقاد برای او ُمهر شود .به همین دلیل رسول خدا فرموده است:
«إصبروا حتی تالقونی علی الحوض»« 1صبر پیشه کنید تا مرا بر حوض مالقات کنید».
در اینجا رسول خدا روی «حوض» تأ کید میفرماید ،و در روایات حوض که پیشتر
بررسی شد مشاهده کردیم و بخاری برخی از آنها را تحت عنوان «در حوض» جمعآوری
کرده است ،علت این تأ کید روی «حوض» برای ما روشن میشود؛ زیرا صاحب والیت الهی
میان حوض و کسی که والیت را غصب کرده است حائل میشود .پس هرکس از این گردنه
گذر کند پیروز ،و هرکس در آن بلغزد هالک شده و سزاوار هالکت و نفرین از سوی رسول
خدا است.
چه بسا اشخاصی باشند که بگویند «صبر پیشه کنید تا مرا بر حوض مالقات کنید» یک
حدیث عمومی است و هیچ ارتباط خاصی با این موضوع (والیت الهی) ندارد .میگوییم
شتاب نکنید! شرح و تفصیل آن خواهد آمد.
اما به حدیث رسول خدا که سهل بن سعد آن را روایت کرده است بازمیگردیم .گفت:
رسول خدا فرمود:
ْ ْ
ْ
ُ ُ
ً
«أنا فرطک ْم علی الح ْو ِض فم ْن ورد ُه ش ِرب ِم ْن ُه وم ْن ش ِرب ِم ْن ُه ل ْم یظمأ ب ْعد ُه أبدا لی ِر ُد
ْ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
عل َّی أقو ٌام أ ْع ِرف ُه ْم وی ْع ِرف ِونی ث َّم ُیحال ب ْی ِنی وب ْین ُه ْمقال أ ُبو ح ِاز ٍم فس ِمع ِنی ُّالن ْعمان ْب ُن أ ِبی
ُ ِّ ُ
ً ُْ ُ
ْ ُ
ع َّی ٍاش وأنا أحدث ُه ْم هذا فقال هکذا س ِم ْعت س ْهال فقلت نع ْم قال وأنا أشهد علی أ ِبی س ِع ٍید
ُ ُ
َّ ُ
ً
ُ َّ
َّ
ْ
ُ
ُْ ْ
ُ
الخد ِر ِّی لس ِم ْعت ُه ی ِزید ِف ِیه قال ِإن ُه ْم ِم ِّنی ف ُیقال ِإنك ال تد ِری ما بدلوا ب ْعدك فأقول ُس ْحقا

است ،در حالی که شیعیان علی در زمان رسول خدا بر تمام انسانها برتری داشتند و مقدم بودهاند مثل وضعیت
سلمان محمدی ،ابوذر غفاری ،مقداد ،عمار و...
 -1صحیح بخاری :کتاب الفتن ،فصل سخن پیامبر« :بعد از من اموری را مشاهده خواهید کرد که آن را انکار
میکنید» ،حدیث اول ص .۱۴۲۹
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ً
َّ
ُس ْحقا ِلم ْن بدل ب ْع ِدی»« 1من پیشاپیش شما بر حوض منتظرتان هستم .هرکس به آن وارد
شود از آن خواهد نوشید و هرکس از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد .اقوامی بر من وارد
میشوند که من آنان را میشناسم و آنان نیز مرا میشناسد ،ولی میان من و آنان جدایی
میافتد .ابوحازم گفت :نعمان بن ابیعیاش در حالی که من این سخن را به آنها میگفتم،
گفتههایم را شنید .گفت :ای سهل اینگونه شنیدی؟ گفتم :آری و ابوسعید خدری را گواه
میگیرم که به آن چنین افزود :آنها از من هستند .به او گفته میشود .تو نمیدانی بعد از
تو چه تغییری ایجاد کردند .پس میگویم :نفر ین و نفرین بر کسی که پس از من تغییر ایجاد
کرد».
ُ
اینجا وعدهگاه خداوند متعال آشکار میشود :ی ْوم ت ْبیض ُو ُج ٌوه وت ْسو ُد ُو ُج ٌوه فأما ال ِذین
َّ
ُ ُ ُ ْ
ُ ُ ُْ
َّ ْ
ُ
ْاسود ْت ُو ُج ُ
وه ُه ْم أ کف ْرت ْم ب ْعد ِإیم ِانک ْم فذوقوا العذاب ِبما ک ْنت ْم تکف ُرون * وأ َّما ال ِذین ْابیضت
َّ
ُ
ُو ُج ُ
وه ُه ْم ف ِفی ر ْحم ِة الل ِه ُه ْم ِفیها خ ِالدون﴿ 2روزی که صورتهایی سفید و نورانی ،و
صورتهایی سیاه میشوند .پس کسانی که روسیاه شدند [از آنان پرسیده میشود ]:آیا بعد
از ایمانتان کفر ورزیدید؟! پس بهخاطر کفرتان عذاب الهی را بچشید * و اما آنان که روسفید
شدند ،غرق در رحمت خدا هستند و در آن جاودانهاند﴾.
بنابراین دیدار حوض برای همه و بهشکل علنی برای هرکسی که دربارۀ حق علی

به ستیز برخیزد آشکار خواهد شد ،و اگر این نکته را با آنچه پیشتر گفته شد یکجا جمع
کنیم ،دلیل مقدمکردن در آیۀ فأما الذین ْاسود ْت ُو ُج ُ
وه ُه ْم﴿ و اما کسانی که روسیاه
ِ
ْ
یضت ُو ُج ُ
وه ُه ْم﴿ کسانی که روسفید شدند﴾ مشخص خواهد شد؛
شدند﴾ را بر ال ِذین اب
زیرا اکثریت در این امتحان شکست خوردند و فقط تعداد بسیار اندکی پیروز شدند .پس این
آیه نشاندهندۀ میزان گستردگی تطابق آن در جامعۀ اسالمی است؛ و خداوند ،دانا و حکیم
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است .مشخص شد هرکس در امر خالفت با اهلش به نزاع برخیزد از دین خارج شده و به
مرگ جاهلیت مرده است .این عهدی بستهشده از رسول خدا است و بخشی از آن بیان
شد.
ْ
به آنچه تقدیم شد حدیث جنادة بن ابیامیه را اضافه میکنیم .وی گفت« :دخلت علی
َّ
َّ
ِّ ْ
الصامت ،وهو مری ٌضُ ،ق ْلت له ْ
ُعبادة بن َّ
أصلحك الل ُه ،حدثنا ح ِدی ٍث ی ْنف ُعك الل ُه به ،س ِم ْعت ُه
ِ ِ
ِ
َّ
َّ
وسلم ،قال :دعانا النبی ص َّلی ُ
من النب ِی ص َّلی ُ
وسلم فبای ْع ُ
ناه ،فقال ِفیما
الله علیه
الله علیه
ِ
ً
َّ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
أخذ علینا :أن بایعناه علی السم ِع والطاع ِة ،فی منش ِطنا ومکر ِهنا ،وعس ِرنا ویس ِرنا وأثرة علینا،
َّ
ُ
ٌ
األمر ْأهل ُهَّ ،إال ْأن تر ْوا ُک ْف ًرا ب ً
وأ ْن ال ُنناز ع ْ
واحاِ ،ع ْندک ْم ِمن الل ِه فیه ُب ْرهان»( 1بر عبادة بن
ِ
صامت ،در حالی که بیمار بود ،وارد شدم .به او گفتم :خداوند تو را اصالح کند .سخنی از
پیامبر برای ما بیان کن که خداوند بهخاطر آن تو را سود برساند .گفت :رسول خدا
ما را خواند ،پس با او بیعت کردیم؛ و دربارۀ آنچه عهدش را از ما گرفت گفت :بیعت کردیم
که بشنویم و اطاعت کنیم در خوشی و ناخوشی ،سختی و آسانی ،و اینکه آن را بر خود
ترجیح بدهیم ،و در امر خالفت با صاحبش به نزاع برنخیزیم و مطیع باشیم ،مگر آنکه از او
کفر آشکاری را ببینید که در آن از سوی خداوند برهانی داشته باشید».
بر خوانندۀ خردمند پوشیده نیست که داللت معنوی و لفظی در حدیث در حد یکسانی
قرار دارد .تنها نظر خواننده را به این نکته جلب میکنم که جناده از عباده به این صورت
سؤال کرد« :برای ما حدیث و سخنی بیاور که خداوند بهخاطر آن به تو سود برساند ».پس
عباده این سخن را برای اصالح آخرت خود اختیار نموده بود .بلکه عبادة بن صامت در ابتدا
به این حدیث تصریح نمود؛ همان طور که در حدیثی دیگر که بخاری آن را روایت کرده،
َّ
چنین گفته است« :بای ْعنا رسول الله ـصلی الله علیه وسلمـ علی َّ
السمع والطاعة فی الم ْنش ِط
ْ
ُ
ُ
ُ
ِّ
والمکره ،و أن ال نن ِاز ع األ ْمر أ ْهله وأن نقوم و نقول بالحق حیث ما ک َّنا ،ال نخاف ِفی الله
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ل ْومة ال ِئ ٍم»« 1بیعت کردیم که در خوشی و ناخوشی بشنویم و اطاعت کنیم .و در امر خالفت
با اهل آن به نزاع برنخیزیم و هرکجا باشیم با حق بایستیم و سخن حق بگوییم و در راه خدا
از سرزنش کسی نهراسیم».
به کسانی که میگویند و اعتقاد دارند که محمد فرستادۀ خداست ،میگویم :شما را
به خدا ،منظور پیامبر از این دو حدیث چیست؟ «و در امر خالفت با اهل آن نزاع نکنید».
این حدیث با قرائن متصل ،به کسی اختصاص دارد که پس از رسول خدا به خالفت
میرسد .حال با توجه به اینکه بخاری این سخن را با این معنا فهمید و در فصل «چگونه
مردم با امام بیعت کنند» آن را ذکر کرده است دیگر نیازی برای شرح و بسط آن باقی
نمیماند ،و نهتنها بخاری بلکه برداشت صاحبان حدیث نیز اینچنین بوده است.
دوباره به حدیث بازمیگردیم و میبینیم رسول خدا ،اقرار به نبوت را مقارن اقرار به
والیت الهی میداند .یا همان طور که ذکر شد ،اقرار به محمد همان اقرار به هارون این
امت است ،یا بهعبارت دیگر انکار وصی (این امر را از صاحبش دور کردند) بهطور مشخص،
خروج از والیت پیامبر است و او دیگر شهادتی نخواهد داشت؛ یا میتوان گفت بهطور
مشخص ،عدم اقرار به وصی ،به این معناست که از او ،بیعتی برای رسول خدا گرفته
نشده و. ...
پس امر امامت در مفهوم اسالمی ،از دو حالت خارج نیست:
 .۱تنصیب و جانشینی؛ یعنی این امر برای شخص معینی باشد.
 .۲شورا یا انتخابات؛ یعنی این امر به دست مسلمانان باشد؛ یعنی هرکسی را که خودشان
بخواهند تعیین کنند.
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راه و طریق شیوۀ اول را شیعیان ،و شیوۀ دوم را اهلسنت در پیش گرفتند ،و شرح و
تفصیل آن را در مبحث دوم با صحیح بخاری بررسی کردیم.
رسول خدا در اینجا در این دو حدیث ،در بیعت خود (اینکه او رسول خداست) شرطی
معین فرموده است (اینکه با صاحب این امر نزاع نکنند) و کسی که این شرط را قبول نکند
در واقع بیعت از او پذیرفته نمیشود و با پیامبر بیعتی نکرده است.
حال آیا رسول خدا وصیت کرده است؟ یا این امر را برای شورا و انتخابات رها کرده
است؟ هرکدام را که خود میخواهی انتخاب کن ،اما بدون شک رسول خدا در اقرار به
نبوتش ،این شرط را مشخص فرموده است.
این موضوع را رها میکنیم و در شرحی دیگر از رسول خدا که بخاری آن را در کتاب
خود از جابر بن سمره روایت میکند توقف و تأمل میکنیم .از رسول خدا روایت شده
است ،فرمود« :یکون إثنا عشر أمیر فقال کلمه لم اسمعها ،فقال أبی إنه قال :کلهم من
قریش»« 1دوازده امیر خواهد بود .پس کالمی گفت که آن را نشنیدم .پدرم گفت :ایشان
فرمود :همۀ آنها از قریش هستند».
اگر حدیث قبل را با این حدیث جمعبندی کنیم «با صاحب امر نزاع نکنید» و «دوازده
امام» یا «امیر» مقصود و مراد رسول خدا برایمان روشن میشود ،و اینکه با توجه به آنچه
پیشتر از صحیح بخاری گفته شد و آنچه گفتیم ،به امیرالمؤمنین و فرزندانش
امامت علی بن
اختصاص دارد .بهرغم تمام تالش و کوشش بخاری برای عدم ذکر
ِ
ابیطالب در کتاب خود ،ما در ایستگاه دوم بههمراه صحیح بخاری بهطور مفصل روی
این معنا توقف و تأمل خواهیم کرد.
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در اینجا بنده مایلم با خواننده همراه شوم و بپرسم :آیا رسول خدا به آنچه پس از
خودش اتفاق خواهد افتاد بهشکل واضح و صریح خبر داده است یا خیر؟ بدون اینکه مثل
وضعیتی که در روایات حوض دیدیم ،ما استنتاجی کرده باشیم؟
یح بخاری آمده است؛ آری؛ رسول خدا بهشکل واضح و صریح،
و پاسخ آن در صح ِ
در روایتی که زید بن وهب از عبدالله بیان کرده ،این موضوع را بیان کرده و فرموده است:
ً
«انکم سترون بعدی اثره و امور تنکرونها»« 1قطعا شما پس از من انحصارطلبی و اموری
خواهید دید که آنها را انکار خواهید کرد».
میدانیم «االثره» به معنای «انحصارطلبی و تصاحب چیزی» است؛ و اینجا یعنی
تصاحب امر امامت بعد از رسول خدا است .تأ کید رسول خدا در اینجا بر روی کلمهی
«بعد از من» پاسخ این پرسش و کلید گشایش متن احادیث گفتهشده (احادیث حوض) را در
خود دارد؛ همان طور که تعبیر رسول خدا« آن را انکار خواهید کرد» بسیار دقیق است؛
زیرا ایشان ،به معنایی قلبی و علمی باطنی اشاره میفرماید که جز با انکاری قلبی و عملی
به وقوع نمیپیوندد ،وگرنه میتوانست بفرماید« :ستنکرونها» (آن را انکار خواهید کرد) یا
«تستنکرونها» (اظهار بیاطالعی خواهید کرد) یا نظایر این تعبیرها؛ و این نکتهای است که
مطالب گفتهشده آن را تأیید میکنند؛ مطالبی مثل واردشدن به جهنم یا آتش به صورت
گروهگروه و مرحلهبهمرحله؛ زیرا آنها در انجام این گناه در سطح یکسانی قرار نداشتهاند.
این حدیث منظور و مقصود خود را بهروشنی بیان میکند؛ اینکه آنها با صاحبان این
امر به نزاع بر خواهند خاست ،و حتی «آن را به تملک خود خواهند آورد» در حالی که مطابق
ً
سنت رسول خدا نیست؛ زیرا آنها «آن را انکار میکنند» و عمال اعتراضی به این کار
[تصاحب و انحصارطلبی] نمیکنند؛ پس این حدیث ،توضیحدهندۀ احادیث حوض است؛
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بلکه حق و حقیقت در کالم رسول خدا واضح و روشن است ،که با توجه به اینکه بخاری
از عبدالله بن زید بن عاصم از رسول خدا روایت کرده ،این حدیث از جمله احادیث حوض
َّ ُ
َّ
اصب ُروا حتی تلق ِونی علی الحوض»« 1شما پس از من
استِ « :إنکم ستلقون ب ِ
عدی أثرة ف ِ
ُ
حقکشی و انحصارطبی را خواهید دید؛ پس صبر کنید تا مرا بر حوض مالقات کنید».
حال حدیث رسول خدا را بازخوانی میکنیم« :پس صبر کنید تا مرا بر حوض مالقات
کنید» که پیشتر از آن گذر کردیم ،و ما با ارائۀ احادیث بهطور متوالی از صحیح بخاری و
شرح این حقیقت ،ادامه خواهیم داد؛ حقیقتی که در حدیث شریف از چنان لطافت تعبیری
برخوردار است که غیر از آن تعبیر دیگری را نمیتوان برداشت کرد .این بار از ابوهر یره روایت
ً
َّ ُ
ُ ُ
شده است که رسول خدا فرمودِ « :إنک ْم ست ْح ِر ُصون علی ِاإلمار ِة ،وستکون ندامة ی ْوم
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ ُْ
اطمة»« 2شما برای رسیدن به فرمانروایی و ریاست بسیار
ال ِقیام ِة ،ف ِنعم الم ْر ِضعة ،و ِبئس ِت الف ِ
تالش خواهید کرد؛ ولی روز قیامت باعث پشیمانیتان خواهد شد .ریاست ،چه شیردهندۀ
خوبی است ،اما از شیرگرفتنش چه دردناک است».
در اینجا کالم رسول خدا به سه قسمت بخش تقسیم میشود:
 .۱حرص و ولع برای امامت پس از پیامبر.
 .۲این حرص و آز در روز قیامت سبب پشیمانی است.
 .۳توصیف «امارة» (فرمانروایی) به «شیردهندۀ خوب ،و از شیرگرفتن سخت و
دردناک»و


 -1صحیح بخاری :کتاب جنگها ،فصل (جنگ طائف) ح  ۴۳۳۰ص.۸۷۱
 -2صحیح بخاری :کتاب احکام ،فصل «مایکره من الحرص علی االماره» ،ح ۷۱۴۸ص ۱۴۴۵-۱۴۴۴با دو سند.
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حرص و ولع در معنا و مفهوم اسالمی ،دو نوع است :یا حرص و ولع بر حق است ،یا
ً
حرص و ولع به غیرحق .در اینجا در این دو حدیث قطعا از نوع دوم (بهغیر از حق) است؛
شدن سخت و دردناکی نداشت.
وگرنه پشیمانی در کار نبود و جدا ِ
از سوی دیگر ،این احادیث اکثریت افراد را شامل میشود؛ وگرنه اکثریت را به آنچه بر
آن حرص و ولع خواهند داشت تعمیم نمیداد و فقط گروه اندکی را شامل میفرمود.
نتیجه اینکه «حقکشی و انحصارطلبی» در امامت و فرمانروایی به وقوع خواهد پیوست
و همان طور که پیشتر گفته شد آثار و نتیجۀ این حرص و ولع ،خروج از دین بهصورت
گروهگروه و دستهدسته است .آری ،آنها در دنیا ،پس از پیامبر ،از آن بهره خواهند برد
(چه نیکو شیردهندهای است) تا زمانی که در این دنیا هستند؛ ولی در روز قیامت برای آنها
حسرتی خواهد بود؛ چرا که امامت و فرمانروایی ،فقط به صاحبانش تعلق داشته است و برای
هیچ مؤمن به رسول خدا جایز نیست در این خصوص با صاحبانش به نزاع برخیزد؛ و همان
طور که گفته شد کسی که آن را تحویل میگیرد باید معصوم باشد؛ بهگونهای که مردم را از
راه راست خارج ،و به گمراهی وارد نکند .به همین دلیل است که مشاهده میکنیم رسول
خدا میفرماید« :بهراستی که خداوند با رضای امیر من خشنود میشود و با خشم او،
خشمگین ».حال اگر خشم و غضب امیر برای باطل ،و رضایت و خشنودیاش برای
غیرحق باشد ،چنین توصیفی شایسته نخواهد بود و رسول خدا او را اینچنین توصیف
نمیکرد؛ در حالی که ایشان ـهمان طور که بخاری روایت کرده استـ شخصیتی است که
1
سخنان موجز و جامع به ایشان عطا شده است.



 -1صحیح بخاری :کتاب جهاد و سیرهها ،باب سخن پیامبر «نصرت بالرعب مسیرة شهر» (یاری با رعب در مسیر
یک ماه» ح  ۲۹۷۷ص.۶۰۴

مبحث هفتم:
یک شبهه و پاسخ آن
پیشتر گفتیم امام باید معصوم باشد ،و نیز این فرمایش پیامبر را دیدیم که
میفرماید« :کسی که مرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده ،و کسی که مرا نافرمانی کند خدا
را نافرمانی کرده است ،و کسی که امیر مرا اطاعت کند مرا اطاعت کرده ،و کسی که امیر
مرا نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است».
چه با کلنجاررفتن با روایت بخاری بهخصوص با واژۀ «امیری» (امیر من) بپردازیم و چه
این کار را نکنیم ،باید همواره توجه داشته باشیم که رسول خدا در حدیثی صحیح
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
فرمودهاند« :م ْن اطاع ِنی فقد اطاع الله ،وم ْن عص ِانی فقد عصی الله ،وم ْن اطاع ع ِل ًّیا فقد
ً
ْ
اطاع ِنی ،وم ْن عصی ع ِل ًّیا فقد عص ِانی» «هرکس مرا اطاعت کند قطعا خدا را اطاعت کرده،
و هرکس مرا نافرمانی کند خدا را نافرمانی کرده است ،و هرکس علی را اطاعت کند مرا
اطاعت کرده و هرکس او را نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است ».که پیشتر مروری بر این
حدیث داشتیم.
این معنا را میتوان در روایات بسیاری که بخاری نقل کرده است لمس نمود؛ اما چگونه
میتوان شبهۀ سرزدن خطا و اشتباه از امام را در سخن رسول خدا که بخاری آن روایت
کرده است پاسخ داد؟ از ابنعباس« :من کره من أمیره شیئا فلیصبر فإنه من خرج عن
السلطان شبرا فیموت اال مات میته جاهلیه» «هرکس چیزی از امیرش دید که بر او ناپسند
1
آمد صبر پیشه کند؛ زیرا هرکس از حکومت او خارج شود اگر بمیرد بر جاهلیت مرده است».

 -1صحیح بخاری :کتاب احکام فصل السمع و الطاعة ح ۷۱۴۳ص.۱۴۴۴
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و رسول خدا در حدیث دیگری فرموده است« :من رأی من أمیره شیئا یکرهه فلیصبر
فإنه لیس احد یفارق الجماعه شبرا فیموت اال مات میته جاهلیه» « 1هرکس چیزی از
امیرش دید که بر او ناپسند آمد باید صبر پیشه کند؛ زیرا هرکس بهاندازۀ یک وجب از حاکم
فاصله بگیرد اگر بمیرد ،بر جاهلیت مرده است».
حال چگونه میتوان خطا و اشتباه امام را که رسول خدا به صبر بر آن فرمان میدهد،
با عصمت که در احادیث قبلی ـبهویژه حدیث پیشینـ خواندیم جمع نمود؟
پاسخ این است که ما از همان ابتدا گفتیم ما به هرچه در صحیح بخاری آمده است اقرار
نمیکنیم و برای ما الزامآور نیست ،ا گرچه برای دیگران الزامآور باشد؛ با این حال این دو
حدیث ،به وجوب اطاعت از هرچه امام میگوید اقرار کردهاند ،و هرکه از اطاعت آنها خارج
شود در صورتی که بمیرد ،بر مرگ جاهلیت مرده است؛ و این همان عصمت است .آری،
صاحبان حدیث ،این حدیث را بهصورت دیگری روایت کردهاند که از نظر لفظی به آن
نزدیکتر است« :من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة» «هرکس بمیرد و امام
زمانش را نشناسد بر مرگ جاهلیت مرده است».
و نزدیک به همین مضمون ،مسلم در صحیح خود ،از نافع ،از عبدالله ،از رسول خدا

ً
روایت کرده است که ایشان فرمودند« :من خلع یدا من طاعة لقی الله یوم القیامة وال
حجة له ،ومن مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة»« 2هرکس دستی از اطاعت
خارج کند خداوند را روز قیامت در حالی خواهد دید که هیچ دلیل و عذری ندارد؛ و هرکس
بمیرد در حالی که بیعتی بر گردن نداشته باشد بر جاهلیت مرده است».

 - 1صحیح بخاری :کتاب الفتن ،فصل «پس از من چیزهایی خواهید دید که انکارشان میکنید» ،ح 7053
ص .1429یمانی موعود ما را آموزش داده است که هیچ حدیثی از آنها را رد و انکار نکنیم ،و بر ماست که
حدیث را برای آنها شرح و ارجاع دهیم تا درستی آن را آشکار کنیم.
 -2صحیح مسلم :ح.۱۸۵۱
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بنابراین هرکس بمیرد و بیعتی برای امام بر گردن نداشته باشد بر جاهلیت مرده است؛
و امامان طبق آنچه بخاری و مسلم روایت کردهاند ،دوازده نفر هستند ،و همان گونه که در
یت بخاری آمده است محدود به اهل و خاندان رسول خدا است ،و منازعه با صاحبان
روا ِ
امر شایسته نیست؛ اما دربارۀ اشکال در لفظ حدیث رسول خدا که بخاری آن را روایت
ً
کرده« :هرکس از امیر خود چیزی دید که بر او ناپسند آمد باید صبر پیشه کند ».حقیقتا
چنین اشکالی صحیح نیست ،و نهایت آنچه این حدیث به آن اشاره میکند مالحظات روحی
و روانی برخی از صحابه است؛ و این همان سبک و روشی است که رسول خدا و قرآن
1
آن را در پیش گرفتهاند.
برخی از صحابه ،تحمل ذکر و یاد امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب را نداشتند و
شواهد ز یادی برای آن وجود دارد؛ و اگر این مسئله در نفسهای برخی از صحابه ،رخنه
نکرده بود ،علی آشکارا بر منابر لعن و نفرین نمیشد .برخی از صحابه در زمان حیات
خود بخاری از عبدالله
پیامبر نفرت خود را از علی آشکار میکردند .یکی از آنها را ِ
بن بریده ،از پدرش روایت کرده است« :پیامبر علی را بهسوی خالد فرستاد تا خمس را
بگیرد و من [بریده] نسبت به علی بغض داشتم .او غسل کرده بود .به خالد گفتم :آیا به این
توجه نمیکنی؟ هنگامی که نزد پیامبر آمدیم ،آن قضیه را برای ایشان گفتم .فرمود:


 -1حقتعالی میفرماید﴿ :و لو کنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولک﴾ ﴿اگر خشن و سنگدل بودی ،از اطراف
ْ
تو پراکنده میشدند﴾؛ و نیز میفرماید﴿ :وم ْن ید ُع مع الل ِه ِإل ًها آخر ال ُب ْرهان ل ُه﴾ ﴿ و هرکس با خدا معبودی دیگر را
بخواند که دلیلی بر آن ندارد﴾ .آیا ممکن است خدایی به همراه «الله» وجود داشته باشد (استغفرالله) و آیا امکان دارد
برهان و دلیلی برای وجود خدایی در کنار الله بیاورند؛ و هرگز چنین نیست .اگر به حدیث پیشگفته در مبحث ششم
بنگریم (اال تروا کفرا بواحا من الله فیه برهان) (آیا کفر آشکاری نسبت به خدا دیدهاید که با برهانی باشد) به این معنا
نیست که معصوم میتواند این کفر آشکار را بیاورد؛ اما رسول خدا برای آن ضابطهای معین میفرماید ،گرچه
امکان حدوث و وقوع آن وجود نداشته نباشد؛ همان طور که قرآن در آیه ای که گفته شد آن را مطرح کرده است.
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ای بریده ،آیا تو بغض علی را داری؟ گفتم :بله .فرمود :بغض او را نداشته باش ،سهم او از
1
خمس بیش از آن است».
این یک نمونۀ آشکار از بسیاری از این نمونههاست .حتی مشاهده میکنیم یکی از زنان
پیامبر نیز همین ویژگی را دارد و البته او موضعگیریهای مشهورتری دارد که الزم به
ذکرشان نیست .آنچه را از بخاری روایت شده ،میآوریم .از عمره بنت عبدالرحمن در حالی
ً
َّ
که در خانۀ عایشه همسر پیامبر بود ،از عایشه نقل شده است« :أن ا َّلن ِبی بعث ر ُجال ِفی
ْ ُ
ْ ُْ
َّ ٌ
س ِری ٍة فکان یقرأ ِأل ْصحا ِب ِه ِفی صال ِت ِه ْم فیخ ِت ُم ِبقل ُهو الل ُه أحد فل َّما رج ُعوا ذک ُروا ذ ِلك للنبي
ُ
َّ َّ
ُ
ُ
َّ
صلی الل ُه علی ِه و ِآل ِه فقال سل ُوه ِألی شی ٍء ی ْصن ُع ذ ِلك فسأل ُوه فقال ِأل نها ِصفة ا َّلر ْحم ِن فأنا
ُ
ْ ْ
َّ َّ
َّ َّ
ْ
أ ِح ُّب أن أقرأ ِبها فقال ا َّلن ِبی صلی الل ُه علی ِه و ِآل ِه أخ ِب ُر ُوه أن الله تعالی ی ِح ُّب ُه» «پیامبر مردی
را بهعنوان فرماندۀ یک دستۀ نظامی اعزام کرد و او برای یاران خود امامت میکرد و نماز را
با قل هو الله احد پایان میداد .هنگامی که بازگشتند ماجرا را برای پیامبر تعریف کردند.
فرمود :از او بپرسید چرا آن کار را انجام داد .از او پرسیدند .گفت :زیرا صفت الرحمن است
ً
و من دوست دارم آن را قرائت کنم .پیامبر فرمود :به او بگویید قطعا خداوند او را دوست
2
میدارد».
و این مرد کیست؟!
مردی است که رسول خدا دربارهاش میفرماید :بهراستی که خداوند او را دوست
میدارد .حال چگونه است که نام او را ذکر نمیکند؟! و آیا ممکن است فراموش کرده
باشد؟!
حدیث به ما نمیگوید عایشه اسم را فراموش کرده ،بلکه از او یادی نمیکند؛ اما چرا؟!

 -1صحیح بخاری :بخش المغازی (غزوهها) فصل اعزام علی بن ابیطالب و خالد ،ح  ۴۳۵۰ص .۸۷۶- ۸۷۵
 -2صحیح بخاری :بخش توحید فصل دعای پیامبر برای امت خود برای توحید و یکتاپرستی خدا ،ح ۷۳۷۵
ص.۱۴۸۸
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به خدا سوگند هیچ عاقلی نیست که باور کند عایشه همۀ حدیث را به یاد دارد و این جملۀ
رسول خدا که «بهراستی خداوند او را دوست میدارد» را نیز به یاد داشته باشد ولی اسم این
مرد را فراموش کرده باشد!
آری ،آن را فراموش کرده ،یا خود را به فراموشی زده ،و آن را به یاد نمیآورد؟ چراکه او
علی بن ابیطالب است ،گویی عایشه میگوید ،توان آن را ندارم که این فضیلت را برای
علی یاد کنم.
و حتی بخاری با صراحت بیشتری ،حذف عامدانۀ نام علی بن ابیطالب توسط
عایشه را روایت کرده است؛ از عبیدالله بن عبدالله ،از عایشه روایت شده است ،گفت« :ل َّما
ْ
َّ ْ َّ
ْ
ث ُقل النبی ص َّلی ُ
الله علیه وسلم واشتد به وج ُع ُهْ ،استأذن ْأزواج ُه فی أن یم َّرض فی بی ِتی،
َّ
فأذ َّن له ،فخرج النبی ص َّلی ُ
األرض ،بین ع َّ
وسلم بین ر ُجلین ،ت ُخ ُّط ر ْجال ُه فی ْ
اس
ب
ه
ی
عل
الله
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
َّ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ْ ْ
اس بالذی قالت عائشه فقال عبدالله بن
ورج ٍل آخر .قال عبید الل ِ ُه :فأخبرت ُعبد الل ِه بن عب ٍ
ُ
ْ
عباس :أتد ِری م ِن َّالر ُجل اآلخ ُر؟ قلت :ال .قال :هو ع ِلی ُبن ابیطالب»« 1هنگامی که
بیماری رسول خدا سخت شد و دردش شدت یافت ،از همسرانش اجازه خواست تا در
خانۀ من دورۀ بیماریاش را سپری کند .آنها به ایشان اجازه دادند .سپس خارج شد در
حالی که آن حضرت میان عباس بن عبدالمطلب و مرد دیگری بود ،پاهایش را روی
زمین میکشید .عبیدالله گفت :آنچه عایشه گفت را به عبدالله خبر دادم .سپس عبدالله بن
عباس به من گفت :آیا میدانی آن مرد دیگری که عایشه نامش را نمیگوید چهکسی است؟
راوی گوید :گفتم نه .ابنعباس گفت :او علی بن ابیطالب است).

 -1بخاری آن را در جاهای زیادی در صحیح ذکر کرده است .به بخش وضو مراجعه کنید :فصل غسل و وضو ،ح
 ۱۹۸ص ۵۶بخش اذان ،فصل حد المریض ان یشهد الجماعه ،ص  ،۱۴۲کتاب هبه ،فصل هدیهدادن مرد به
همسرش ح  ۲۵۸۸ص  ۵۱۸بخش فریضۀ خمس :فصل آنچه در منزل همسران پیامبر آمده ،ح  ۳۰۸۹ص ۶۲۸
بخش المغازی (جنگها) فصل بیماری پیامبر و وفات ایشان ح  ۳۰۹۹ص ۶۲۸بخش طب :فصل  ،22ح ۵۷۱۴
ص .۱۱۸۶
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این روایت به طرق مختلفی روایت شده است و در موارد متعدد ،همۀ آنها در مسئلۀ
حذف نام علی بن ابیطالب و تعمد عایشه در نامنبردن از او اشترا ک داشتهاند .حال با
وجود چنین روایتی ،دیگر چگونه امید داشته باشیم عایشه نام آن کسی را که در روایت
پیشین در حقش آمده «خداوند او را دوست دارد» به زبان بیاورد؟
ً
از اصل حدیث و گفتۀ ابنعباس عبور میکنیم که «ان عائشه التطلب له نفسا بخیر»
(عایشه برای او [علی ]خیرخواهی طلب نمیکند)؛ آنچنان که در طبقات ابنسعد و
مسند احمد بن حنبل نیز هست .اگر این حال و روز عایشه ،همسر پیامبر باشد پس
چگونه کسی در میان آنان نباشد که ـهمان طور که دیدیمـ کینهاش را دربارۀ علی علنی
نکند؟ و چگونه این بغض و کینه در دلهای ضعیفان اثر نکند و از حکومت علی کراهت
نداشته باشند؟ همسر پیامبر با علی با زبان و شمشیر میجنگد ،و جنگ جمل لکۀ
ننگی در تار یخ امت سرور رسوالن میشود ،و حتی عایشه تا آخر ین لحظۀ زندگانی
امیرالمؤمنین از این رفتار خود دست برنداشت و شواهد بسیاری در این خصوص وجود
دارد که ما روایت مسروق را از میان آنها برگز یدیم؛ آنجا که گفته است« :کنت عند عائشه
فقالت :من قتل ذالثدیه ـو هو کبیر الخوارج الذین قاتلهم امیرالمؤمنین فی آخر حیاته و
قتلهمـ قلت علی بن ابیطالب فقالت عایشه لعن الله عمروبن عاص فانه کذب علی یخبرنی
انه قتله باالسکندر یه اال انه ال یمنعنیما فی نفسی ان اقول ما سمعته من رسول الله فیه
سمعته یقول :یقتله خیر امتی بعدی»« 1نزد عایشه بودم .گفت :چه کسی ذوالثدیه را کشت؟
ـاو بزرگ خوارج بود که امیرالمؤمنین در آخر حیات خود با آنها جنگید و آنها را کشتـ
گفتم :علی بن ابیطالب .عایشه گفت :خداوند عمرو بن عاص را لعنت کند ،زیرا او به من
دروغ گفت و به من خبر داد که خودش او را در اسکندر یه به قتل رسانده است .آنچه در دل


 -1شرح نهجالبالغه :ابن ابیحدید معتزلی ،ج  ۲ص .۲۶۸
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دارم مانعم نمیشود آنچه را که از پیامبر شنیدهام بازگو کنم .شنیدم میفرمود :بهتر ِین امتم
پس از من او را خواهد کشت».
به این گفتۀ صر یح عایشه همسر پیامبر توجه کنید« :آنچه در دل دارم مانعم
نمیشود ».در این حدیث دقت کنید؛ تناقض موجود در او را خواهید دید .چه بسا هرکسی
که این حدیث را بخواند بگوید عایشه با گفتن این فضیلت بزرگ برای علی ،دربارهاش
انصاف روا داشته است؛ اما واقعیت این است که روی سخن ما دربارۀ کینه و دشمنی با
علی است ،و اینکه عامل و سبب سلب خالفت از علی و در نهایت ارتداد صحابه
چهچیزی است؟ سخن ما دربارۀ این گفتۀ عایشه «آنچه در دل دارم» دربارۀ علی است؛
همان کسی که پیامبر در حدیثی که در اول این تحقیق آوردیم برای او اعتبار قائل شد؛
اما با این حال عایشه از همان اول با علی منصفانه رفتار نکرد ،و برای دانستن حقیقت،
حدیث قبل را با حدیث زیر جمع میبندم« :عن مسروق قال :قالت لی عائشة إنک من ولدی
و من أحبهم إلی فهل عندک علم من المخدج فقلت نعم قتله علی بن ابیطالب علی نهر
یقال ألعاله تامرا و ألسفله النهروان بین لخاقیق و طرفاء قالت ابغنی علی ذلک بینة فأقمت
رجاال شهدوا عندها بذلک قال فقلت لها سألتک بصاحب القبر ما الذی سمعت من رسول
الله فیهم فقالت نعم سمعته یقول إنهم شر الخلق و الخلیقة یقتلهم خیر الخلق و الخلیقة
و أقربهم عند الله وسیلة»« 1از مسروق روایت شده است ،گفت :عایشه به من گفت :تو از
فرزندان من ،و از محبوبتر ِین آنها نزد من هستی .آیا از مخدج خبر داری؟ گفتم :علی
بن ابیطالب او را بر رودی کشت که به باالی آن تامر و به پایین آن نهروان میگویند و میان
لخاقیق و طرفا هست .عایشه گفت :برای این گفته دلیل و بینهای بیاور .من افرادی را
آوردم که در حضور او به آن شهادت دادند .پس از آن به او گفتم :تو را به صاحب این قبر
(قبر پیامبر) قسم میدهم دربارۀ آنها از پیامبر چه شنیدهای؟ گفت :آری شنیدم

 -1تنزیه االنبیاء :شریف مرتضی.۲۰۲
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پیامبر فرمود :آنها بدترین مردم هستند که بهترین و نزدیکترین مردم به خدا آنها را
خواهد کشت».
این چه تناقض عجیبی است! از یک سو دانستن این سخنان که «خداوند او را دوست
میدارد» و «بهترین امتم بعد از من» و «بهترین خلق و مخلوقات» و «نزدیکترین آنها به
خداوند» ،و از سوی دیگر فرماندهی جنگ جمل علیه او ،و در بین مردم و معتقدان به او
آشکارا گفتن چنین عبارتی «آنچه در دل دارم مانعم نمیشود» ،و بهغیر از این «اما علی،
دربارۀ او چیزی نمیگویم»! انا لله و انا الیه راجعون!
حال اگر همسر پیامبر ،نفرت و جنگ علیه امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب را
آشکار کند ،در حالی که او خلیفهای است که به او تصریح شده و هرکس او را انکار کند
مرتد است ،پس دربارۀ کسانی که علی در جهاد با پیامبر ،آنها را با کشتن پدران،
برادران و فرزندانشان عزادار و بیکس کرد چه میتوانیم بگوییم؟ علی قاتل قهرمانان
عرب بود؛ و این نکتهای است که کینه و دشمنی نسبت به علی را در سینههای مردم
ـچه ظاهری و چه باطنیـ پدید آورده بود؛ تا آنجا که این عداوت و دشمنی ،به تکفیر علی
بن ابیطالب و دشنامدادن و ناسزاگویی به ایشان بر منابر مسلمانان ـهمچون کاری که
بنیامیه کردندـ منجر شد .به همین دلیل برای دورکردن مردم از اسباب گمراهی ،پیامبر
فرموده است« :هرکس از امیر خود چیزی ناپسند ببیند باید صبر پیشه کند .هرکس چیزی
از امیرش را ناپسند بداند باید صبر پیشه کند».
گویی پیامبر فرموده است عیب و ایراد در توست ،نه در حکم امیر.
شاعر میگوید:
و عین الرضا عن کل عیب کلیله ولکن عین السخط تبدی المساویا
چشم دوست از دیدن هر عیبی ناتوان است ،اما چشم عداوت و دشمنی ،بدیها را آشکار میکند
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شاعر همچنین میگوید:
قد تنکر العین ضوءالشمس من رمد و قد ینکر الفم طعم الماء من سقم
ً

قطعا چشم ،روشنایی خورشید را بهخاطر خاکستری که در آن است انکار میکند.
و دهان نیز طعم گوارای آب را بهخاطر تلخی دهان انکار میکند.

پس رسول خدا با این سخن میخواهد بگوید کینه و دشمن ِی ریشهدوانده در جانها
ـچه خواسته و چه ناخواستهـ محرک انسان ،و در تصمیمگیری او مؤثر است؛ پس رسول
خدا این جنبه را مدنظر داشته است.
تا اینجا مشخص شد بهتر ِین مخلوقات ،امیرالمؤمنین و هرکسی است که راه او را
در پیش گرفته ،و هرکس از او جدا شود وارد جایگاهی میشود که آنها واردش نشدند.


مبحث هشتم:
آنچه قرآن میفرماید
از مباحث گفتهشده دانستیم یک حرکت ارتداد ِی جمعی در امت سرور رسوالن اتفاق
افتاد؛ مگر برای آنان که خدا حفظشان کرد و تعداد این عده بهقدری اندک بوده است که
چهارپایان جداشده از گله تشبیه میفرماید.
میبینیم رسول خدا این افراد را به
ِ
دانستیم این حرکت ارتدادی بعد از وفات پیامبر رخ داد و دلیل این ارتداد ،نزاع با
صاحب حق در امر والیت ،علی بن ابیطالب بود؛ و دیدیم رسول خدا اصحاب خود
را در بیعت با او ،ملزم کرد به اینکه با صاحبان امر نزاع نکنند ،و اینکه هرکس عهدشکنی
کند با رسول خدا بیعتشکنی کرده است .انشاءالله این نکته را بهطور مفصل بررسی
خواهیم کرد.
همچنین از آنچه گذشت دانستیم صاحبان امر «دوازده نفر» و همگی از «قریش»
هستند و باز هم تکرار میکنم تمامی این مطالب تنها از صحیح بخاری است ،نه از یک
نویسنده یا کتاب شیعی یا شخص متمایل به تشیع.
پس از تمامی اینها ،و با توجه به شرط پیشین خودمان که تمامی دالیل فقط از قرآن و
صحیح بخاری باشد ،به سراغ دلیل جدید دیگری میرویم؛ و این دلیل ،روایتی است که از
ابوهریره ،از رسول خدا روایت شده است که ایشان فرمود« :ال تقوم الساعه حتی تاخذ
ً
امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر و ذراع بذراع فقیل یا رسول الله کفارس و الروم؟ فقال:
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و من الناس اال اولئك»« 1ساعت [قیامت] برپا نمیشود تا وقتی که امتم قدمبهقدم پا در
جای پای امتهای گذشته بگذارند .صحابه عرض کردند :ای رسول خدا یعنی حتی مثل
ایرانیها و رومیها؟ فرمود :مگر غیر از آنان کس دیگری هم هست».
سپس در روایت دیگری از ابوسعید خدری ،از رسول خدا روایت میکند که ایشان

فرمود« :لتتبعن سنن من کان قبلکم شبرا شبرا و ذراعا بذراع حتی لو دخلوا حجر ضب
تبعتموهم قلنا یا رسول الله الیهود و النصاری؟ قال :فمن؟»« 2بیشک قدمبهقدم و موبهمو
از راه و روش پیشینیان پیروی میکنید؛ تا آنجا که اگر به النۀ سوسماری داخل شده باشند
شما هم وارد آن میشوید .گفتند :ای رسول خدا ،آیا منظور [از پیشینیان] یهود و نصاراست؟
فرمود :پس منظور چهکسانی هستند؟»
سپس بخاری روایت سومی با این مضمون برای ما روایت میکند« :لتتبعن سنن من
کان قبلکم شبرا شبرا و ذراعا بذراع حتی لو دخلوا حجر ضب لسلکتموه قلنا یا رسول الله،
الیهود و النصاری؟ قال :فمن؟»« 3بیشک قدمبهقدم و موبهمو از راه و روش پیشینیان
پیروی میکنید تا جایی که اگر آنها به النۀ سوسماری داخل شده باشند شما هم وارد
میشوید .گفتند :ای رسول خدا آیا منظور ،یهود و نصاراست؟ فرمود :پس منظور چهکسانی
هستند؟»


 -1صحیح بخاری :بخش اعتصام به کتاب و سنت ،فصل «بی شک از سنت امتهای پیشین پیروی خواهید کرد»،
ح  ۷۳۱۹ص .۱۴۷۸
 -2صحیح بخاری :بخش اعتصام به کتاب و سنت ،فصل «بی شک از سنت امتهای پیشین را پیروی خواهید
کرد» ،ح ۷۳۲۰ص.۱۴۷۸
 -3صحیح بخاری :بخش احادیث انبیا ،فصل «آنچه از بنیاسرائیل ذکر شده است» ،ح ۳۴۵۶ص.۷۰۶
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واقعیت این است که این معنا با قرآن کر یم ،همخوانی دارد و همۀ راویان از تمام مذاهب
بر آن اتفاقنظر دارند .آیات بسیاری با آن موافقت دارند که روشنتر ین و واضحتر ِین آنها:
ً
ً
لت ْرک ُبن طبقا ع ْن طب ٍق﴿ 1قطعا از حالی به حالی منتقل خواهید شد﴾.

کسی گمان نکند میان این سه حدیث ،اختالفی وجود دارد؛ حدیث اول به رگ و ریشه،
و حدیث دوم و سوم به اعتقاد و مذهب اشاره دارد.

بنابراین برای دانستن آنچه در امت سرور رسوالن اتفاق افتاده ،باید آنچه را در امتهای
گذشته اتفاق افتاده است بدانیم؛ و حتی برای اینکه بدانیم در آینده نیز چه اتفاقاتی خواهد
افتاد باید سرنوشت امتهای گذشته را بخوانیم .بهترین گفته ،سخن حقتعالی است که
داستان امتهای گذشته را برای ما بیان فرموده است.
ْ ْ ٌ ُ ْ ْ
ْ
اب﴿ 2بهراستی در حکایت آنان برای صاحبان
ب
ل
لقد کان ِفی قص ِص ِهم ِعبرة ِأل ِولی األ ِ
عقل ،عبرتی است﴾.
تصور نمیکنم مسلمانی باشد که به صحت و درستی داستانهای قرآن کریم
شکوتردید داشته باشد؛ به همین دلیل سخن ما از داستانهای قرآن کریم خارج نمیشود
ً
تا به اذن خدا هدایتی برای خواستار هدایت باشد؛ اما دروغگویان صرفا به ز یان و خسران
خود میافزایند!
َّ
ُ َّ
ٌ ِّ ْ ْ
 و ُنن ِّز ُل من ْٱل ُق ْرءان ما ُهو شف ٌ
آء ور ْحمة لل ُمؤ ِم ِنین وال ی ِزید ٱلظ ِل ِمین ِإال خس ًارا ﴿ 3و
ِ
ِ
ِ
آنچه از قرآن فرومیفرستیم ،مایۀ شفا(ی دل) و رحمتی برای مؤمنان است و ستمگران را
جز خسران نمیافزاید﴾.

 -1انشقاق :آیه .19
 -2یوسف :آیه .۱۱۱
 -3اسراء :آیه .۸۲
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ْ
ُْ
حقتعالی در حکایتی از بنیاسرائیل میفرماید  :و ِإذ قال ُموسی ِلق ْو ِم ِه یا ق ْو ِم اذک ُروا
َّ
ْ
ُ ْ
ُ
ُ ُ ً
ُ ْ
ً
ْ
ِن ْعمة الل ِه عل ْیک ْم ِإذ جعل ِفیک ْم أن ِبیاء وجعلک ْم ُملوکا وآتاک ْم ما ل ْم ُیؤ ِت أحدا ِمن العال ِمین * یا
ْ َّ َّ
َّ ُ
ُ
ُّ
ق ْوم ْاد ُخ ُلوا ْ
األرض ال ُمقدسة ال ِتی کتب الل ُه لک ْم وال ت ْرتدوا علی أ ْدب ِارک ْم فت ْنق ِل ُبوا خ ِاس ِرین *
ُِ
َّ ْ ْ ُ
َّ ْ
ْ ْ ُ ُ ْ َّ
َّ
ْ
ُ
ً
ُ
ْ
َّ
ُ
قالوا یا موسی ِإن ِفیها قوما جب ِارین و ِإنا لن ندخلها حتی یخرجوا ِمنها ف ِإن یخرجوا ِمنها ف ِإنا
ُُ
ُ ْ َّ
ْ
َّ
ُْ
داخ ُلون * قال ر ُ
الن ِمن ال ِذین یخافون أنعم الل ُه عل ْی ِهما ْادخلوا عل ْی ِه ُم الباب ف ِإذا دخلت ُم ُوه
ج
ِ
ِ َّ
ُ
َّ ُ
َّ ْ ْ ُ
ً
َّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ف ِإنکم غ ِالبون وعلی الل ِه فتوکلوا ِإن کنتم مؤ ِم ِنین *قالوا یا موسی ِإنا لن ندخلها أبدا ما داموا
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ
ِفیها فاذه ْب أنت ور ُّبک فقا ِتال ِإنا ها ُهنا قاعدون * قال ر ِب ِإ ِنی ال أ ْم ِلک ِإال نف ِسی وأ ِخی
ف ْاف ُر ْق ب ْیننا وب ْین ْالق ْوم ْالف ِاس ِقین *قال فإ َّنها ُمح َّرم ٌة عل ْیه ْم أ ْرب ِعین سن ًة ی ِت ُیهون ِفی ْ
األر ِض
ِ
ِ
ْ
ْ ْ ِْ
1
فال تأس علی القو ِم الف ِاس ِقین﴿ و [یاد کن] هنگامی که موسی به قوم خود گفت :ای
قوم ،نعمت خدا را به خاطر آرید آنگاه که در میان شما پیامبران را فرستاد و شما را پادشاهی
داد و به شما آنچه را که به هیچیک از عالمیان نداد عطا فرمود * ای قوم ،به سرزمین
مقدسی که خدا سرنوشت شما کرد داخل شوید و پشت [به حکم خدا] مکنید که ز یانکار
میشوید * گفتند :ای موسی ،در آنجا مردمی زورمندند و تا آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز
وارد آن نمیشویم؛ پس اگر از آنجا بیرون بروند ما وارد خواهیم شد * .دو مرد از [زمرۀ]
کسانی که [از خدا] میترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود ،گفتند :از آن دروازه بر ایشان
ً
[بتازید و] وارد شوید که اگر از آن ،درآمدید قطعا پیروز خواهید شد ،و اگر مؤمنید ،به خدا
توکل کنید * گفتند :ای موسی ،تا وقتی آنان در آن [شهر] هستند ما هرگز پای در آن
ننهیم .تو و پروردگارت برو و جنگ کنید که ما همین جا مینشینیم * [موسی] گفت:
پروردگارا! من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم؛ پس میان ما و میان این قوم نافرمان
جدایی بینداز * خدا گفت[ :چون مخالفت امر کردند] شهر را بر آنها حرام کرده ،چهل
سال باید در بیابان حیران و سرگردان باشند ،پس تو بر این گروه فاسق متأسف و اندوهگین
مباش﴾.

 -1مائده :آیات .۲۶- ۲۰
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آنچه ما را از بررسی مفصل در پرداختن به روایات ،بازمیدارد ،شرط وجود روایات در
بخاری است؛ در حالی که بخاری کلید فهم آیات را برای ما روایت نکرده است؛ به همین
علت خودمان دلیل و حجت را بررسی میکنیم؛ یعنی ظاهر واضح بدون هیچ شبهه و
پوشیدگی.
ً
میتوانید تصور کنید بنیاسرائیل در این آیۀ شریف ،گرچه ظاهرا به اطاعت اقرار کرده
بودند ،در مسیر اطاعت از پیامبر خدا ،موسی کلیم و وصی او هارون ،حرکت
نمیکردند .ما این معنا و مفهوم را در امت سرور رسوالن نیز مییابیم و در حیات رسول
خدا اعتراضات ز یادی را نسبت به ایشان شاهد هستیم؛ از جمله اعتراض عمر به
رسول خدا و نپذیرفتن نوشتن وصیت .این اعتراض توسط بخاری روایت شده ،و اینکه
ابنعباس هروقت این واقعه را یاد میکرد آنقدر میگریست که اشکهایش سنگها را
خیس میکرد 1،و با اعتراض به عمر میگفت« :ان الرزیه کل الرزیه ما حال بین رسول الله
و بین أن یکتب لهم ذلك الکتاب»« 2مصیبت و تمام مصیبتها آن بود که میان رسول خدا
و آن نوشتار ،حائل شدند ».و انشاءالله در فرصتی دیگر به بررسی آن خواهیم پرداخت.
این مخالفت صریح توسط عمر ،در زمان حیات پیامبر اتفاق افتاد؛ همان طور که در
ْ
بنیاسرائیل رخ داده بود فٱذه ْب أنت ور ُّبك﴿ 3پس بههمراه پروردگارت برو﴾ «نیازی به آن
نداریم ،کتاب خدا برای ما کافی است».
اگر بنیاسرائیل موسی را در جنگ تنها گذاشتند ،بیشتر امت محمد وقت
غذاخوردن و نه جنگ ،او را رها کردند؛ گویی به گمانشان ،گرسنگی مجوزی برای ترک
پیامبر بود .پس بههمراه پیامبر جز ده نفر ،هیچکس دیگری باقی نماند ،و در آن

 -1اصطالحی برای عربزبانان بوده که معنای آن چنین میشود :بسیار زیاد گریه میکرد( .مترجم)
 -2صحیح بخاری :بخش غزوهها ،فصل «بیماری و وفات پیامبر» ،ح  ۴۴۳۲ص.۸۹۴
 -3مائده :آیه .۲۴
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ُّ ْ
ْ ً
ُ
هنگام خداوند ،سورۀ جمعه را نازل فرمود :و ِإذا رأ ْوا ِتجرة أ ْو ل ْه ًوا ٱنفضوٓا ِإلیها وترکوك
قآ ِئ ًما ﴿ 1و اگر تجارت یا لهوی دیدند بهسوی آن شتافتند و تو را در حال قیام رها کردند﴾.
درحالی که در جنگها کسی رسواتر و بدتر از آنان نبود؛ گرچه برخی از آنان مستحق
درود از سوی خداوند شدند.
اما از نظر ترککردن وصی مصطفی و نافرمانی از امر او ،مسئله بزرگتر است و
نتیجۀ آن نیز شدیدتر و سختتر خواهد بود« .آنها به پیشینیان خود مرتد شدند» ،همان
طور که قرآن از وصی موسی برای ما حکایت میکند .به این فرمودۀ حقتعالی دربارۀ
ُ
ُ
بنیاسرائیل دقت کنید ... :و ال ت ْرتدوا علی أ ْدب ِارک ْم فت ْنق ِل ُبوا خ ِاس ِرین﴿ 2و به اعقاب خود
بازنگردید که زیانکار خواهید شد﴾.
ٌ
سپس به این سخن حقتعالی دربارۀ امت سرور رسوالن بنگرید :وما ُمحمد ِإال
ُ
ُ
ٌ ْ ْ
ُ ْ ُ
ْ
ر ُسول قد خلت ِم ْن ق ْب ِل ِه ُالر ُسل أف ِإن مات أ ْو ق ِتل انقل ْبت ْم علی أ ْعق ِابک ْم وم ْن ی ْنق ِل ْب علی
ُ
ع ِقبی ِه فل ْن یضر الله شی ًئا وسی ْج ِزی الل ُه الش ِاک ِرین﴿ 3محمد جز یک فرستاده نیست که
پیش از او فرستادگانی بودند و درگذشتند .آیا اگر او به مرگ یا شهادت درگذشت شما باز به
دین جاهلیت خود بازخواهید گشت؟ پس هرکه مرتد شود به خدا ضرری نخواهد رسانید ،و
البته خدا جزای نیک به شکرگزاران عطا فرماید﴾.
احادیثی را از صحیح بخاری دربارۀ ارتداد صحابه دیدیم ،و مالحظه کردیم که گروهگروه
بهسوی آتش سوق داده میشوند ،و از آنها نجات نمییابد مگر تعداد بسیار اندکی؛ و این
وجه تشابه دوم از سنت بنیاسرائیل در امت محمد است.

 -1جمعه :آیه .۱۱
 -2مائده :آیه .۲۱
 -3آلعمران :آیه .۱۴۴
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ُ
بهعالوه تعمیم این لفظ در این آیه که به امت محمد اختصاص دارد :انقل ْبت ْم علی
ُ
أ ْعق ِابک ْم﴿ به پیشینیان خود بازمیگردید﴾ در مقابل الفاظ تعمیم و عمومیت در آیات آغازین
ً
ُْ
ُ
َّ
ُ
بنیاسرائیل میآید :یاقوم ...ال ت ْرتدوا علی أ ْدب ِارک ْم ...و ِإنا ل ْن ندخلها أبدا ﴿ 1...ای قوم ...
پشت نکنید  ...ماهرگز وارد آن نخواهیم شد.﴾...
ً
قرآن تصریح میفرماید به اینکه کسانی که واقعا با ارتداد امت موسی ،به مقابله
ُ
الن ِمن
برخاستند فقط دو
مرد بودند که مستحق جاودانگی در یاد خداوند شدند :قال رج ِ
َّ
َّ
ُ ْ
ُ
ال ِذین یخافون أنعم الله عل ْی ِهما﴿ 2دو مرد از کسانی که [از خدا] میترسیدند و خدا به آنان
نعمت داده بود ،گفتند﴾.
و در امت سرور رسوالن نیز چنین چیزی مشاهده میشود؛ و از آنجا که بخاری،
احادیثی از فضایل آلمحمد را روایت نمیکند ،پس مجالی برای شناخت معنای
«سرزمین مقدس ،باب حطه» از صحیح بخاری وجود ندارد.
باید به این نکته توجه داشت که هیچکس از سنت بنیاسرائیل نجات نیافت ،مگر آن
کسی که مقصود از «سرزمین مقدس و باب حطه» را متوجه شده باشد.
ما میدانیم اهلسنت این مفهوم را از رسول خدا روایت کرده و مقصود از آن را
توضیح دادهاند؛ پس ،از شما میخواهم به این نکته توجه داشته باشید.
مالحظاتی را که در اینجا نوشتیم با یک تذکر ،جمعبندی میکنیم .حقتعالی میفرماید:
ْ
ً
ٌ
ف ِإنها ُمحرمة علی ِه ْم أ ْرب ِعین سنة ی ِتی ُهون ِفی األ ْر ِض﴿ 3پس شهر بر آنها حرام شد و
چهل سال باید در بیابان حیران و سرگردان باشند﴾.

 -1مائده :آیه .۲۴-۲۱
 -2مائده :آیه .23
 -3مائده :آیه .۲۶
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ً
سبحانالله که در این مقطع نیز سنت بنیاسرائیل دقیقا ،قدمبهقدم (بهمدت چهل
سال) در امت سرور رسوالن تکرار میشود؛ و این مجازاتی برای بنیاسرائیل ،بهدلیل
نافرمانی از خلیفۀ پیامبر خدا موسی( یعنی هارون )بوده است و اینکه از سخن
ُ
ُ ُْ
ْ
1
حقتعالی پیروی نکردند :یا ق ْو ِم ِإنما ف ِتنت ْم ِب ِه و ِإن ربک ُم الرحم ُن فات ِب ُع ِونی وأ ِطی ُعوا أ ْمری
ِ
ً
﴿ای قوم ،این گوساله اسباب فتنه و امتحان شما شده و محققا آفرینندۀ شما خدای مهربان
است؛ پس شما پیرو من شوید و امر مرا فرمان برید﴾.
با توجه به آنچه قرآن برای ما روایت میکند بنیاسرائیل هارون را نافرمانی ،و
بهسوی پرستش گوساله شتاب کردند .در هر زمان ،از قومی تا قوم دیگر و از زمانی تا زمان
دیگر این گوساله شکلهای مختلفی دارد .این در امت موسی کلیم اتفاق افتاد و جزای
آن ،سرگردانی بود.
اما در امت سرور رسوالن ،بعد از سلب خالفت و عدم اطاعت از هارون امت
محمد ،مجازات سرگردانی برای آنها اتفاق افتاد ،آن هم به همان مقدار ،یعنی چهل
سال؛ و شما چه میدانید در این چهل سال در امت سرور رسوالن چه اتفاقاتی رخ داد؛ وفات
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب اتفاق افتاد و گویی قرآن کریم به آنان که در آن زمان
زندگی میکردند میفرماید :چهل سال از صاحب حق شرعی سرگردان شوید ،در حالی که
او در میان شماست و او همان کسی است که رسول خدا شما را به تسلیمشدن در برابرش
و نزاعنکردن با او فرمان داده بود ،و حتی خداوند به شما فرمان داده بود که از طریق او،
بهسوی سرور رسوالن بیایید.
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رسول خدا فرمود« :أنا مدینة العلم و علی بابها فمن أراد المدینی فلیأتها من بابها»
«من شهر علم هستم و علی دروازۀ آن؛ پس هرکس شهر را بخواهد باید از دروازۀ آن وارد
شود».
آیا بهجز از طریق دروازه ،میتوان به شهر وارد شد؟!

آری ،آن سال وفات امیرالمؤمنین بود که وقتی علی بهسوی خدا شتافت آنها
ُُ
ْ
ُ ْ
مشمول این سخن حقتعالی شدند :کال بل ران علی قل ِوب ِه ْم ما کانوا یک ِس ُبون﴿ 2هرگز
چنین نیست؛ بلکه آنچه کسب میکردند بر دلهایشان زنگار نهاده است﴾.
حتی اگر زمین را پر از طال کنند و آن را فدیه دهند هرگز از هیچکدام از آنان پذیرفته
نشود؛ و آن هنگام ،سخن وصی این باشد «به خدا سوگند بهسوی آتش روانه شوند»
همچنان که در صحیح بخاری گفته شد ،و سخن رسول خدا نیز این باشد که «نفرین بر
آنها باد» چنانچه گفته شده.
از این پس ،خوانندۀ خردمند میتواند میان «سلب خالفت» و «ورود به سرزمین مقدس»
ارتباط پیدا کند ،و نسبت به معنا و مفهوم سرزمین مقدس ،معرفت و شناخت حاصل نماید.
از جمله آیاتی که مسیر بنیاسرائیل را برای ما روشن میکند تا بهوسیلۀ آن سیرۀ امت
محمد را بشناسیم آیات زیر هستند« :گام برمیدارید»« ،پیروی خواهید کرد» تا اینکه
امت من» راه بنیاسرائیل را در پیش میگیرد آن هم بهصورت «وجببهوجب ،و
« ِ
گامبهگام»:
ُ
ْ ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
والء علی أث ِری وع ِجلت ِإل ْیک ر ِب ِلت ْرضی
وما أعجلک عن ق ْو ِمک یا موسی * قال ه ْم أ ِ
ً
ْ
* قال فإ َّنا ق ْد فت َّنا ق ْومک م ْن ب ْعدک وأض َّل ُه ُم َّ
الس ِام ِر ُّی * فرجع ُموسی ِإلی ق ْو ِم ِه غضبان أ ِسفا
ِ
ِ
ِ
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ُ ْ َّ
ُ
ُ
ُْ
ُ ْ ُ
ً
قال یا ق ْو ِم أل ْم ی ِعدک ْم ر ُّبک ْم و ْعدا حس ًنا أفطال عل ْیک ُم الع ْهد أ ْم أر ْدت ْم أن ی ِحل عل ْیک ْم غض ٌب
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ ْ
ُ ْ ُْ
ِم ْن ر ِبک ْم فأخلفت ْم م ْو ِع ِدی * قالوا ما أخلفنا م ْو ِعدک ِبمل ِکنا ول ِک َّنا ُح ِملنا أ ْوز ًارا ِم ْن ِزین ِة الق ْو ِم
ُ
ُ
ً ُ
ْ
فقذ ْفناها فکذلک أ ْلقی َّ
الس ِام ِر ُّی * فأخرج ل ُه ْم ِع ْجال جسدا ل ُه خو ٌار فقالوا هذا ِإل ُهک ْم و ِإل ُه
ِ
ْ ُ
ُ
ک ل ُه ْم ض ًّرا وال ن ْف ًعا * ولق ْد قال ل ُهمْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُموسی فن ِسی * أفال یرون أال یر ِجع ِإلی ِهم قوال وال یم ِل
ُ
ُ
َّ ُ
َّ
َّ ُ ُ
ُ
ه ُارون ِم ْن ق ْبل یا ق ْو ِم ِإنما ف ِت ْنت ْم ِب ِه و ِإن ر َّبک ُم َّالر ْحم ُن فات ِب ُع ِونی وأ ِط ُیعوا أ ْم ِری * قالوا ل ْن
ُّ
ْ
َّ
ُ
ن ْبرح عل ْی ِه ع ِاک ِفین حتی ی ْر ِجع ِإل ْینا ُموسی * قال یا ه ُارون ما منعک ِإذ رأ ْیت ُه ْم ضلوا * أال
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ ْ
ُ ْ ُ
َّ
تت ِبع ِن أفعص ْیت أ ْم ِری * قال یا ْابن أ َّم ال تأخذ ِب ِل ْحی ِتی وال ِبرأ ِسی ِإ ِنی خ ِشیت أن تقول ف َّرقت
ُ
ب ْین ب ِنی ِإ ْسرا ِئیل ول ْم ت ْرق ْب ق ْو ِلی﴿ 1و ای موسی بازگو که چرا بر قومت سبقت گرفته و با
شتاب به وعدهگاه آمدی؟ * موسی عرضه داشت هماینک قوم از ِپی من هستند و من خود
برای خشنودی تو تعجیل کردم و بر آنها تقدم جستم * خدا فرمود :همانا ما قوم تو را پس
از آمدن تو آزمایش کردیم و سامری آنان را گمراه کرد * موسی [که از فتنۀ سامری آگاه شد]
متأسف و غضبناک بهسوی قوم بازگشت و گفت :ای قوم! مگر پروردگارتان شما را وعدۀ
نیکو نداده بود؟ آیا این مدت به نظرتان طوالنی نمود ،یا خواستید غضب خدا شما را بگیرد
که از وعدۀ من تخلف کردید؟ * گفتند :ما به ارادۀ خود از وعدۀ تو تخلف نکردیم ،اما
محمولههایی از زیور فرعونیان با خود برداشته بودیم که در آتش افکندیم و همچنین سامری
نیز بیفکند * و برای آنها مجسمه گوسالهای را ساخت که صدای گوساله داشت .گفت:
این خدای شما و خدای موسی است ،و ایمان را رها کرد * آیا نمیدیدند آن گوساله سخنی
به آنها بازنمیگوید و برای ایشان سود و زیانی ندارد؟ * هارون از پیش به آنها گفته بود:
ای قوم! گوسالهپرستی فریبتان داده است ،پروردگارتان فقط خدای رحمان است ،مرا پیروی
کنید و مطیع فرمانم شوید * گفتند :ما همچنان او را عبادت میکنیم تا موسی به نزد ما
برگردد * گفت :ای هارون وقتی دیدی ایشان گمراه شدند مانع تو چه بود؟ * که از من
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متابعت کنی؟ چرا فرمان مرا عصیان کردی؟ * گفت :ای پسر مادرم! ریش و سر مرا مگیر،
من بیم داشتم بگویی میان بنیاسرائیل تفرقه انداختی و مراعات گفتار مرا نکردی﴾.
در اینجا با توجه به آنچه گفته شد ،مشاهده میکنیم تعبیرات قرآنی از تعمیم در خطاب
َّ
ْ
استفاده میکند﴿ :قد فت َّنا ق ْومک﴿ قومت را دچار امتحان کردیم﴾ ،أضل ُه ُم﴿ آنها را
ُ
ُ ُ
ُْ
گمراه کرد﴾ ،یا ق ْو ِم أل ْم ی ِعدک ْم﴿ ای قوم آیا به شما وعده نداده؟﴾ ،فقالوا هذا ِإلهک ْم
﴿پس گفتند این خدای شماست﴾.
این خطاب متوجه قومی است که از والیت الهی گمراه شدهاند؛ اما ـهمان طور که گفته
نبود هیچ مؤمن یاریگری نیست ،با وجود اینکه اندکی مستضعف در میان
شدـ این بهمعنای ِ
ُ ْ ُ
بزرگ گمراه وجود داشتهاند .به همین دلیل هارون فرمودِ  :إ ِنی خ ِشیت أن تقول
ِ
گروه ِ
ْ ُْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ف َّرقت بین ب ِنی ِإسرا ِئیل ولم ترقب قو ِلی﴿ بیم داشتم بگویی میان بنیاسرائیل تفرقه
ُ َّ ْ
ْ ُ
انداختی و مراعات گفتار مرا نکردی﴾ و فرمودْ  :ابن أ َّم ِإن الق ْوم ْاستضعف ِونی وک ُادوا
ْ ُُ
یقتلون ِنی﴿ 1ای فرزند مادرم ،این قوم مرا خوار و زبون داشتند ،تا آنجا که نزدیک بود مرا به
قتل برسانند﴾.
بنابراین قرآن کر یم ـمستقیم و غیرمستقیمـ بیان میکند بیشتر امت مصطفی بعد از
وفات رسول خدا مرتد میشوند؛ و نهتنها شیعیان ،بلکه بخاری و هرکس این احادیث را
روایت کرده است نیز بر این نکته اذعان داشته است!
ْ ُُ
ْ ُ
ْ استضعف ِونی وک ُادوا یقتلون ِنی﴿ مرا خوار و زبون داشتند ،تا آنجا که نزدیک بود مرا به
قتل برسانند﴾؛ تاریخ را مطالعه کن تا به حقیقت امر برسی ،و مهم نیست کدام تاریخ باشد!
تمامی آنچه را که روایت کردند بخوان؛ از محاصرۀ خانۀ صدیقۀ طاهره و
امیرالمؤمنین و نیز محرومکردن آنها از حق خود ،و ناتوان و خوارکردن
ْ ُُ
َّ ْ
ْ ُ
آنهاِ ،إن الق ْوم ْاستضعف ِونی وک ُادوا یقتلون ِنی﴿ این قوم مرا خوار و زبون داشتند ،تا

 -1اعراف :آیه .۱۵۰

 .........................................102انتشارات انصار امام مهدی ،تأمالتی بر صحیح بخاری ،قسمت اول

آنجا که نزدیک بود مرا به قتل برسانند﴾؛ و از جمله آنها ،خود بخاری است که در صحیح
خود روایت کرده است.
ای مردم ،بهدرستی که فتنهها اگر رو کنند مشتبه میشوند و وقتی عبور کنند
هشداردهنده و بیدارکنندهاند؛ پس توجه کنید و بیدار شوید ،خداوند رحمتتان کند؛ و اگر
خوانندۀ گرامی بخواهد از حال و روز امت عیسی پس از رفعشدنش مطلع شود ،رفتاری
را که نصارا با شمعون صفا داشتند مطالعه کند؛ و اگر میخواهد از وضعیت تمامی انبیا و
مرسلین اطالع حاصل کند باید بییند چگونه امتها حق اوصیا را سلب کردهاند.
ْ
َّ
ْ َّ
حقتعالی میفرماید :وجعلنا اللیل و َّالنهار آیتی ِن فمح ْونا آیة اللی ِل وجعلنا آیة َّالنه ِار
ً ِّ ُ ْ ً
ُ
ُم ْب ِصرة لت ْبتغوا فضال ِّمن َّر ِّبک ْم﴿ 1و ما شب و روز را دو آیت و نشانهای قرار دادیم؛ آنگاه آیت
شب را زدودیم و آیت روز را تابان ساختیم تا شما در روز از فضل خدا طلب کنید﴾ 2.بنابراین
همۀ امتهای گذشته ،از قابیل گرفته تا برسد به [امت] صاحب وصیتها ،با اوصیا به
3
مخالفت برخاستند.
این قرآن است که بهطور کلی ،به جبههگیری امتها علیه اوصیا تصریح میفرماید:
ُ
ْ ْ
ُ
ْ ُ
ُ
أولئك الذین أ ْنعم الل ُه علیه ْ
وح و ِم ْن ذ ِری ِة
ن
ع
م
ا
ن
ل
م
ح
ن
م
م
و
م
آد
ة
ی
ر
ذ
ن
م
ن
یی
ب
الن
ن
م
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُْ ِ ْ ُ
ُ ُ ٍ ً
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ِإ ْبر ِاهیم و ِإسرا ِئیل و ِممن هدینا واجتبینا ِإذا تتلی علی ِهم آیات الرحم ِن خروا سجدا وب ِکیا *
ْ
ْ ْ ْ ْ ٌ
ُ
ُ
ات فس ْوف یلق ْون غیا * ِإال م ْن تاب
فخلف ِمن بع ِد ِهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهو ِ
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کنید.
 -3صاحب وصیتها در زمان ما ،امام مهدی است؛ و با آمدن فرزند و وصیاش بهسوی مردم ـهمان طور که
سند حدیث روایت کرده است« :از
آل محمد خبر دادهاندـ آسمان به ارادۀ خدا به گردش درمیآید .نعمانی با ِ
مفضل بن عمر روایت شده است ،گفت :به اباعبدالله عرض کردم :نشانۀ قیام قائم چیست؟ فرمود :هنگامی
که روزگار گردش کند؛ پس گفته میشود :او ُمرد ،یا هالک شد ،یا به کدام سرزمین رفت ». ...غیبت :ص .۱۵۹
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ُ
ْ
ُُْ ْ
وآمن وع ِمل ص ِال ًحا فأول ِئك یدخلون الجنة وال یظل ُمون شی ًئا﴿ 1اینان کسانی از پیامبران
بودند که خدا به آنان نعمت داد ،از نسل آدم و از نسل کسانی که با نوح در کشتی سوار
کردیم و از نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنان را هدایت کردیم و برگز یدیم؛ هنگامی
که آیات [خدا ِی] رحمان بر آنان خوانده میشد ،سجدهکنان و گر یان به رو میافتادند *
سپس بعد از آنان نسلی جایگزین شد که نماز را ضایع کردند و از شهوات پیروی نمودند؛ پس
[کیفر] گمراهی خود را خواهند دید * مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته
انجام دادهاند؛ پس آنان به بهشت درآیند و ذرهای به آنان ستم نمیشود﴾.
این همان سنت خدا تا آن وقت معلوم است ،و هرگز در سنت خدا تبدیل و تغییری
نمیبینی؛ و هرکس میخواهد مغالطه و اعتراض کند بدون شک به خدا و فرستادهاش
اعتراض کرده است؛ و بنده به او جز این نمیگویم که «هرکه بخواهد به سنت خدا ایمان
میآورد ،و هرکه بخواهد کفر میورزد»؛ پس هرکس خواستار حقیقت است ،باید حرص و
طمع مردم را برای بهدستآوردن امارت و فرمانروایی در طور مسیر تاریخ باور کند؛ و همان
ً
طور که مصطفی فرموده است« :قطعا شما پس از من انحصارطلبی و اموری خواهید
دید که آنها را انکار خواهید کرد».
این سنت خداوند دربارۀ دنیاطلبان در تمام امتهاست؛ و همان طور که در امتهای
گذشته جریان داشت در امت سرور رسوالن نیز جریان داشته است .از خداوند
میخواهیم ما را در این مسئله و دیگر مسائل ،محفوظ بدارد .خواستن چنین چیزی [امارت
و فرمانروایی] باطل است ،مگر اینکه خداوند انجام آن کار را از کسی بخواهد؛ پس نباید در
این مسئله منازعه کرد؛ چراکه از شیرگرفتن آن برای کسی که خواستارش است بسیار سخت
و دردناک است.
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در پایان میگویم :در این دنیا از زمرۀ نابینایان مباش؛ زیرا هرکه در این دنیا نابینا باشد
در آخرت نیز نابینا و گمراه خواهد بود.
ً
وی ْوم یع ُض الظال ُم علی یدیه ی ُق ُول یا لیتنی اتخ ْذ ُت مع الر ُ
ول س ِبیال * یا ویلتی لیت ِنی
س
ِ
ِ
ِ
ُ ً
ْ ُ ً ً
ْ ْ ْ
ِ ُ ْ ْ
ْ
ْلنس ِان خذوال *
ل ْم أت ِخذ فالنا خ ِلیال * لقد أضل ِنی ع ِن ا ِلذک ِر بعد ِإذ جاء ِنی وکان الش
یطان ِل ِ
ُ
ُ
ُْ
ْ ُ
ُ
وقال الر ُسول یا ر ِب ِإن ق ْو ِمی اتخذوا هذا الق ْرآن م ْه ُج ًورا * وکذ ِلك جعلنا ِلک ِل ن ِبی عد ًوا ِمن
ْ
ال ُم ْج ِر ِمین وکفی ِبر ِبك ه ِادیا ون ِصی ًرا﴿ 1و روزی که ستمکار ،دو دست خود را میگزد [و]
میگوید :ای کاش همراه این فرستاده ،راهی بهسوی حق برمیگرفتم * ای وای ،کاش
فالنی را بهدوستی نمیگرفتم * که بیتردید او مرا از قرآن ،پس از آنکه برایم آمد گمراه کرد.
و شیطان همواره انسان را وامینهد * و فرستاده [در قیامت] میگوید :پروردگارا ،همانا قوم
من این قرآن را متروک گذاشتند! * و ما اینگونه برای هر فرستادهای دشمنانی از مجرمان
قرار دادیم ،و تنها پروردگار تو بهعنوان راهنما و یاریدهنده کافی است﴾.
سپاس و ستایش از ِآن خداوند است ،که اول است و آخر ،و ظاهر است و باطن؛ و سالم
حاشر 2ناشر ،و بر خاندانش
یروز تسدیدشدۀ
و صلوات خداوند بر فرستادهاش ،آن تأییدشدۀ پ ِ
ِ
آن پرچمهای هدایت خلق و ریسمانهای محکم؛ و بهویژه به آن اختصاصدادهشده به
برادری و وصیت ،پدر امامان پاک و طاهر ،مرتضای کرار ،علی بن ابیطالب؛
و خداوند در ورای قصدها و نیتهاست.
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