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 اول  کتاب
 1اصحاب و بودن  صحابی 

  



شود بودن، و یاران و همراهان. در اصطالح، به مسلمانانی اطالق میهمراه:  معنی لفظی:  الصحبة و األصحاب  - 1
)مترجم( . . جمع صحابی، اصحاب استرا دیده باشند  رسول خداکه 





 تقدیم 
 افتخاری جز او نیست هیچ  بسا  چه است.... و من افتخار  ۀکه مای یبه آن کس

 ش را ندارم قاستحقابه او منتسب هستم .... هرچند 

 لیکن...

 شود  بمرک  کلمات پروردگارم ]نوشتن[ اگر دریا برای 





 پیشگفتار

حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم الل 

 وند پروردگار جهانیان استخدا  آِن  از و ستایش سپاس 

خاندان    و  محمد  ، ترین مخلوقاتشقیامت بر شریف خداوند تا روز  و صلوات  و درود  
 . در پیش گیردراه او را س و هرک پاکش

از ورود به بحث به سه نکت  «اصحابو  صحابی  »  پیش  ای داشته  اشارهاساسی    ۀباید 
 : باشیم 

؛بودن و اصحاب«»صحابیمعنای  .1

؛اشنگارنده شناخت جایگاه صحیح بخاری و . 2

 . شریفاحادیث   ۀ کنندتکذیب   جایگاهِ . 3

 اصحاب و بودن صحابیمعنی 
  )مصاحبت   ة«مصاحب»همراهان( و  یاران و  ) «  اصحاب»( و  کردن)همراهی«  الصحبه»

دو  و به    ؛ هستند  «کردنمعاشرتو  نشینی  معنی »هم « به ب  ِح ص  »از مصدر  همه  (  و همراهی
از    معنای اصطالحی.  ،به آن اشاره کردیم؛ و دوم که    ، معنای لغوی  ، ؛ اولدندار اشاره  معنا  

حیوان  چه ، چه گیاه باشد ـ نشینی کند رفاقت و هم و همراهی کند که چیزی  هر  ، نظر لغوی 
 . شودتلقی می «همراه »»صحابی« و  ـانسانو چه 

با صاحبش ارتباط دارد و او صاحب   . خانه یا کارگاهو کارگاه  خانهگویی صاحب  شما می
  دیگر چیزها نیز به همین ترتیب است.هاست. اطالق صاحب حیوان و آن



 ، تأمالتی بر صحیح بخاری، قسمت اول انتشارات انصار امام مهدی ........................................... 12

  و ایمان   معرفتمرتبۀ  بودن  یکسان یا  عقیده  وحدت    ،هامرافقت و همراهی بین انسان در  
کافر و  با    تواندمی ،  باشد دیگر  ی  مؤمننشین  هم تواند  می   مؤمنطور که    . همانشرط نیست

در کتاب خدا    این دست ی متعددی از  ها. نمونه نشینی داشته باشدمصاحبت و هم فاسق نیز  
 از جمله: وجود دارد؛ 

    ُهو اِحُبُه و  ُه ص  ال  ل 
 
ذِ ی ق ْرت  ِبال   ف  ک 

 
اِوُرُه أ ك    ی ح  ق  ل  گو ورفیقش در حالی که با او گفت﴿ 1خ 

 ﴾ ؟ورزیدیکفر   کس که تو را آفرید، به او گفت آیا به آن کردمی

می ما  رسول  حتی  »اصحاب  را  کافران  قرآن،  حقبینیم  است.  نامیده  تعالی  خدا« 
ْم فرماید: می ل  و 

 
ذِ ی أ ٍة ِإْن ُهو  ِإال   ن  اِحِبِهْم ِمْن ِجن   ا ِبص  ُروا م  ک   ف  آیا فکر نکردند که  ﴿ 2ٌن ی ٌر ُمبِ یت 

 ﴾ ؟ای آشکار نیستدهنده)مصاحب( آنان، جنون ندارد و او جز بیم  همراه

در خود ندارد. باید توجه    یتقدس  و  بزرگی هیچ    بودن«برای »صحابی معنای لغوی    این
شویم  متوجه می  بنگریم بودن«  و صحابی مصاحبت  »اگر به معنای اصطالحی دینی  داشت  

  ها از رسیدن به آن قاصر کرامت  طوری که به   ؛ دارددر آن  ای جایگاه ویژه   ،کرامتقداست و  
 لق خدا. ترین خعظیم با کردن همراهی مصاحبت و و چه فضیلتی برتر و باالتر از  است؛

 .دو معنای لغوی و اصطالحی استهر  کنیممیاستفاده تحقیق در این ما چه آن

 بخاری و صحیحش 
سمرقند  توابع  از    ا در شهر بخار هجری    194حدود سال  بخاری: محمد بن اسماعیل،  

 . تربیت کردیتیم زاده شد و مادرش او را وی   . دیده به جهان گشود
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دارد    یلیفاتأاو ت  .مدینه و عراقین و شام و مصر سفر کردمکه و  به    ،یافتن حدیث برای  
  ی ن فیدیرفع ال»،  «دب المنفرداأل »  از جمله  ؛اندکه برخی منتشر و برخی دیگر مفقود شده 

العبادأ خلق  »  ،«نیالوالد  بر  »  ، «مامالقراءة خلف اإل»  ،«الصالة الکب»  ،«فعال    ، «ریالمسند 
ترین  یکی از بزرگ و جماعت،  سنت  اهل او از نظر    ؛ ...« ور یخ الکبی التار »  ، «ریر الکبیالتفس»

 اند. و ستایشش بسیار گفته مدح در راویان است که 

  معروف است، شناخته شد  «یبخار   حیصح »که به    «الجامع الصحیح »  خود  کتاببا  او  
را    این کتاببرخی از آنان  تا آنجا که    ؛اندتحسین کرده بسیار  را  آن  خران  أو متقدمان و مت

  دربارۀ که    هاییستایش مدح و  اند، و از  ترین کتاب بعد از قرآن توصیف کردهعنوان صحیح به 
 توان کتابی کامل گردآوری کرد. شده است میروایت آن 

  «صحیحبه این دلیل »  بخاری این است که صحیح    دارد که برای ما اهمیت  ای  نکته 
روایت  که هرآنچه در آن  سنت( باور دارند به این اهل  )بیشترِ   سنت اهلکه    گذاری شده است نام 

 : ه استگفت  و  هنموداذعان نکته این خود بخاری نیز به  .صحیح است ،شده

 هاآنو  استخراج کردم  هزار حدیث    600حدود  از  این کتاب جامع را  ]محتویات[  من  »
و خدای    مخودبین  و آن را حجتی    ،بندی کردمو طبقهم  توش نشانزده سال  طول  در  را  

وجل قرار دادم، و جز آنچه صحیح است در آن   دلیل  را بهصحاح  ، و برخی از  ننگاشتمعز 
 1« . حدیثی در آن نیاوردم مگر...  ونهادم کالم وا ۀاطالاجتناب از 

  ، بسیاریاز نظر جماعت  است که صحیح بخاری  نکته  آنچه در اینجا اهمیت دارد این  
استدالل  ترین  صحیح ؛ بنابراین، استدالل به آن،  رودترین کتاب حدیث به شمار میصحیح 

ذکر  را  های حدیث، این احادیث  ن معنا نیست که دیگر کتاب ه آاین ب  لیو   است؛و حدیث  
حجر  ابن»  گذاریچیدمان و شماره   ازصحیح بخاری    احادیث    بنده در مراجعه به   نکرده باشند.

فتح   در  یعسقالن صح   یالبار کتاب  البخار یشرح  و  استفاده   «یح  و    به،  بخاری  متون 
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  در   که  هـ  1431  ،لبنان   ،روتیب  «یدار الکتاب العرب»چاپ    اساس  گذاری صفحات برشماره 
 م.ا هکرد استناد ة«احمد عنای »و  « احمد زهوهبا تحقیق و بررسی »یک جلد  

 حدیث  ۀ کنندجایگاه تکذیب
ست و بر این اساس  خدا خدا به  ترین خلِق و نزدیک کائنات سرور  باید دانست محمد

این  ؛  استترین خلق خدانکار بزرگ   ۀمنزلبه   رسول خدا به  بستن  دروغ   و جعل حدیث   و 
بی    ، کنندگان حدیثجزای جعل  روایناز   ؛ شوددر هستی شمرده می ترین گناه  ، بزرگ گناه

رسول  حدیث  نقل  در ین کسانی که  ا بنابر   . استی، جهنم  ند هیچ تفصیل و توضیح و قید و ب
با  بـ  پناه بر خدا ـ زیرا وی    د داشت؛نبندند هیچ شفاعتی نخواهدروغ می  خدا  ه دشمنی 

 . شفیع خود برخاسته است

ببنددبه   هرکس»:  است  شده   روایت  کائنات  سروراز  تواتر  به   دروغ  من  بر    عمد 
فقط  فکر نکنید که این حدیث چنین بزرگوار با خود    ۀو شما خوانند«  .جایگاهش آتش است

کرده  ۀ دربار  است که حدیث جعل  رسول  از  شده  روایت با حدیثی    هرکسبلکه    ؛ اندکسانی 
تکذ  خدا  را  آن  و  می یبرخورد  حدیث  این  مشمول  کند  حدیث  ؛  شودب  نفی  با  او  زیرا 

ن  بسترا به دروغ شما    ،بنابراین، تعصب کورکورانه  ؛رسول خدا را تکذیب کرده است،  پیامبر
  ـکردن حدیثی از پیامبر رد  ۀوسیله بجعل حدیثی علیه او و چه  وسیلۀ  به چه  ـ   خدا علیه پیامبر

ب و نزدیکی  را جز برای  نکته  و خداوند شاهد است که من این    نکشاند!   به رسول خدا تقر 
 ننوشتم. 

روزی عطا    برای امت محمدرا  و طلب هدایت    ،خودشنزدیکی به  خداوند مرا قرب و  
 .و بهترین حامی است ، که او برایم کافی ،ستها قصددر ورای و خداوند ! فرماید

 ؛ جهانیان است وند پروردگارخدا  از آِن و ستایش و سپاس 

اش باد. و اصحاب برگزیده  خاندان پاک  و بر محمدصلوات خدا سالم و  و



 

 مقدمه

اما اگر شخص کور باشد و   ؛ باشد راه را خواهد دید  ی داشتهخوب و سالم اگر انسان دیدِ 
در    هر دو  است  هفرمود  مریم   عیسی بنطور که    همان  ،او را هدایت کند   ی نیز دیگر   کورِ 

 چاه سقوط خواهند کرد.

است   آن است که به آنچه موافق کتاب خدا و سنت معصوم طالب حق خواستۀ تنها 
این    کند؛ وو به گمراهی وارد نمی   ،خارج که انسان را از راه هدایت    چیزهایییعنی    ؛ نگاه کند

خواننداست  ای  خواستههمان   از  تحقیق  این  می  ۀکه  اینکه  خواهدگرامی  با  ؛  برخورد  در 
حتی    ، کندانصاف پیشه    خدا   رسولسخنان    آیات قرآن وآمده و  این تحقیق  در  مطالبی که  

با   اگر بگوییم  که    ن میه باشد. آیا  بوده  )همچون بخاری(    های بزرگیشخصیت   در ارتباط 
است   ، بودهبزرگ    یتی شخص   ی،فالن آنکه  ،کافی  و  در    بدون  داشته    اوکردار  گفتار  تأملی 

 !؟باشیم 

با قرآن و رسول    سی که ک  آن نداشته است مگر  بزرگی وجود    یت شخص هیچ    ، ای مردم
دینی اسالمی  مفاهیم  در    ی بزرگ  و  متعظ مفهوم  این همان  که  باشد،  بوده    موافق  ظماع

  دربارۀ را  و فرمایشات رسول خدا  آیات قرآن  بنابراین چنین شخصی باید در درجۀ اول   ؛است
های فالن شخص یا  رفتار و در درجۀ بعد از اعمال و  ،  بشناسد و بفهمد  یک موضوع معین 
گاه توان برای انسان یا جامعه  است که میپس از آن  فقط  و    ؛ داشته باشد  ی فالن جامعه آ

از این  ـ  حتی در زمان رسول خدا کس در هر زمان و مکانی که بوده باشد ـ هیچ حکم راند.  
نظر  اتفاق مسلمانان . از جمله امور روشن و بدیهی است و این ،نیستنبوده و   اقاعده مستثن
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متعدد  های ، و خداوند متعال در جایگاه انده میان صحابه، منافقینی وجود داشت  ر ددارند که 
 را به میان آورده است. هاآنذکر در قرآن  

که   است  این  اُ واقعیت  تالش  اسالم  وهابی  را    کندمیموی  غریبی  و  عجیب  دیدگاه 
  از درون  را دین    است تادر تالش    ـآمریکایی اسالم    مشارکتبا  ـ این دیدگاه    و،  گسترش دهد

 .کندویران 

می   سعی  وهابی  اسالم  مردماِن کند  امروزه  )یعنی    اصحاب  مکتِب   اهِل   دیدگان 
را در افکار آنان منتشر    آلودفضایی مه و    ات ابهامها  وهابیو   ،را ببندد   (سنت و جماعتاهل
هایتان را  گوش »فرهنگ  ترش  سدنبال گطور که به   همان  ؛ راه را پیدا نکنند  هاآنکنند تا  می

. هستند «شیعیان( ببندیدیعنی  ) رافضیان در برابر سخنان 

ن  که:  نفرموده است  گویی قرآن کریم بیان   ْل م 
ُ
ِل  یق

ُ
ْرِض ق

 
اأْل اِت و  او  م  ن  السَّ ُکم مِّ

ُ
ْرُزق

إِ  ْو 
 
أ ا  ِإنَّ و  ُه  فِ یاللَّ ْو 

 
أ ی ُهًدی  ل  ع  ل  بِ   یاُکْم  مُّ ٍل  ال    و   هاآسمان  از  را   شما   که  کیست  بگو﴿ 1ٍن یض 

 . ﴾ آشکاریم گمراهی یا  هدایت بر  شما یا  ما،  یا  حقیقت  در  و خدا؛  وبگ   دهد؟می روزی  زمین 

  یان است که شیعقاعده  این    ،بنیان نهاده   را قواعدی که این طرز تفکر  جمله  همچنین از  
برند و به آنان  می  سؤالپسندند( تمام صحابه را زیر  گذاری را میاین نام  هاآن)ها  رافضی یا  

 کنند. می ا را مستثننفر چهار تنها گویند و اگر بخواهند استثنا قائل شوند،  ناسزا می 

است   آن  از  واقعیت  شیعه  افترا   تهمتچنین  که  که    ؛استدور  به یی  و  حالی  در 
در روز  همگی  شیعیان  حال آنکه    ؛ کنند را باور می  هاآن بینیم که  کسانی را می   ـاللهسبحان ـ

 :کنند را زیارت می فرزندانش و  امام سجاد  ،زیر شنبه با متن  سه
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النب» المرسل یی اللهم صل علی محمد خاتم  بین، وتمام عدة  الطی ن، وعلی آل  ن  ی بیته 
المنتجب یالطاهر  و  » 1« نین، وأصحابه  تمام  بارخدایا، سالم  و  انبیا  بر محمد خاتم  صلوات 

 .«اشو اصحاب برگزیده  طهرمفرستادگان و بر خاندان پاک و 

از این متن    ، اصحاب برگزیده را در جایگاه صلوات و درود خدا قرار داده است.متن این  
به  بگذریم   متن  و  امام حسراغ  ؛  رویممی  ابوالفضلبزرگوارش    برادر و    سین زیارت 

 گوید:  میچنین  کنندزیارت میحرمین را  با آن  هها شیعکه میلیون  یتاین زیار بینیم می

ل  یسب   یالمجاهدون ف  ون ویه البدر یت علی ما مضی علیأشهد وأشهد الله أنك مض »
دهم و خدا می  یگواه» 2« ائهینصرة أول  یالمبالغون ف  ،جهاد أعدائه  یالمناصحون له ف  ،الله

بر آن    بدر و جهادکنندگان در راه خدا   اصحاب   بر روشی که گیرم که تو درگذشتی  را گواه می
خدا    اولیایکه در یاری    هاهمان  ؛در پیکار با دشمنان خدا   همان اندرزدهندگان  ؛ درگذشتند

 .« تالش کردند

پس این    ،خداوند قرار دارند و غضب  خشم    در صحابه  تمامی  شیعیان  از نظر    اگر حال  
راه  کنندگان در  اندرزدهندگان و تالش کسانی هستند؟  چه  اهل بدرسخنان چه معنایی دارد؟  

اتفاق    برایشکه  را  ماجراهایی    آنکه    ضل العباسلفوا حتی اباند؟  چه کسانی یاری خدا  
 اما: ؛ افتاد پشت سر گذاشت
 ی اة لمن تنادی ولکن ال ح   اً ی ت حیسمعت لو نادلقد أ

 زنی زنده نیست اما کسی را که صدا می   شدزدی صدایت شنیده میای را صدا می زندهاگر 

  م بگوییعبارت دیگر  به یا    ؛ در باب صحابه باید روشن کنیم را  شیعیان    ات اعتقادبنابراین  
: شوند میسه دسته    شاملاین افراد    . حضور داشتند  مان پیامبر اکرمدر زنوع افرادی    چه



. شنبهت روز سهزیار : الجنانمفاتیح -1
الجنان، در نوع خود، یگانه  باید توجه داشت این زیارت در مفاتیح  .الفضل العباس ابو   تزیار :  الجنانمفاتیح  -2

خواند. خواهد زیارت کند ]فقط[ این متن را میاست؛ یعنی کسی که می 
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یا به مقام رفیع شهادت نائل    استروایت شده    تمجیدتحسین و    شانحقدر  کسانی که    .1
بر اینان درود و رحمت خداوند باد.   ؛اندشده

که    .2 نه  کسانی  حقشان  است    ی تمجید در  شده  اتهامی؛و  وارد  اتهام  بنابراین    نه 
ای را رعایت نکند  چنین قاعده کسی که  حرام است، و    هاآنگویی و تحقیر  و ناسزا کردن  وارد
  .است شده خارج  از سنت مصطفی زمینه این در 

را   مصطفیکسانی که نکوهش و سرزنش در حق آنان وارد شده است یا سنت    .3
  ؛ندا ه غرض جاری کردبا قصد و  و  عامدانه  و  عالمانه  ها را  یا با آن مخالفت و بدعت  هتغییر داد

ان بر آنان باد. مؤمنمنافقان هستند. لعنت خداوند متعال و پیامبرش و اینان، 

 امامی است.شیعۀ این اعتقاد 

برخی    ۀدربار «  گوساله»کتاب    ی( جایگزین)  «قسمت »استبدالدر    الحسناحمد سید  
 : است سخن اشاره کرده به این  پیامبر خدا   ۀبرگزید ۀ از صحاب

تکذیب    ا نصار   یهود وعلمای    همشهریانش و، و طایفه و  را قوم  خدا رسول  »
شهر پاک و    افراد غریبه ازاما    ؛سای قوم به وی ایمان نیاوردندؤو بزرگان و رکردند  

نیز  جوانان  و  فقرا و مستضعفان    و پذیرایش شدند، و  دبه او ایمان آوردن مبارک یثرب  
دین، سران قوم و برخی  علمای    ،ین ترتیب خداوند به آن حضرت ایمان آوردند. به ا 

می  ادعا  که  را  محمدکسانی  بعثت  منتظر  که    کردند  دیگری  کسان  با  هستند 
نبی    که  همان کسانیبودند جایگزین نمود؛    حضرت محمد  ۀهمان یاران برگزید

آن  زندگانی  آنان در زمان    بیشترخود به بهشت فرستاد و    ایشان را پیشاپیش  اکرم
جنگیدند   مردانه  و  استوار  به  حضرت  و  شدند  کشته  آمدند.و  نایل  شهادت    فیض 

ن  فرماید:  می  تعالیحق ِمْنُهم م   ْیِه ف  ل  ُدوا الله  ع  اه  ا ع  وا م 
ُ
ق د  اٌل ص  ِمن  اْلُمْؤِمِنین  ِرج 

ْبِدیاًل  ُلوا ت  د   ا ب  ِظُر و  م  نت  ن ی  ُه و  ِمْنُهم م   ْحب  ی ن  ض 
 
ان مردانی هستند  منمؤ)از میان   1ق



.23: احزاب - 1
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برخی از آنان به شهادت رسیدند    ؛ که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند
 خود را تبدیل نکردند(.  ۀ در انتظارند و هرگز عقید هاآن و برخی از 

مَّ فرماید:  همچنین می ماُء  ُمح  اِر ُرح  ي اْلُکفَّ ل  اُء ع  ِشدَّ
 
ُه أ ع  ذین  م  ُسوُل اللِه و  الَّ ٌد ر 

ْضاًل ِمن  اللِه و  ِرْضوانًا سیماُهْم في ُغون  ف  ْبت  دًا ی  عًا ُسجَّ راُهْم ُرکَّ ُهْم ت  ْین  ُوُجوِهِهْم ِمْن    ب 
ُلُهْم ِفي   ث  ْوراِة و  م  ُلُهْم ِفي التَّ ث  ُجوِد ذِلک  م  ِر السُّ ث 

 
ُه  أ ر  آز  ُه ف 

 
ْطأ ج  ش  ْخر 

 
أ ْرٍع  ز  ْنجیِل ک  اإْلِ

وي  اْست  ظ  ف  ْغل  اْست  لي ف  د  اللهُ  ع  ع  ار  و  غیظ  ِبِهُم اْلُکفَّ اع  ِلی  رَّ ُنوا و    ُسوِقِه ُیْعِجُب الزُّ ذین  آم  الَّ
ظیماً  ْجرًا ع 

 
ًة و  أ ْغِفر  اِلحاِت ِمْنُهْم م  ِمُلوا الصَّ خداست، و کسانی    ۀ)محمد فرستاد 1ع 

ند،  ا که همراه او هستند در برابر کفار نیرومند و سرسخت و در میان خود مهربان 
بینی که پیوسته فضل و بخشش خداوند و  آنان را همواره در حال رکوع و سجود می 

در اثر سجده در رخسارشان    ها آن]عبادت و خشوع[    طلبند، نشانه خشنودی او را می
است در تورات، و صفت آنان در انجیل همانند زرعی است  هاین صفت آن   . پیداست

های خود  های آن را برآورده و تقویت کرده تا ستبر شود و بر ساقه که خداوند جوانه
کفار را به    هاآن  ۀوسیلدارد، تا به کشاورزها را به اعجاب وامی  طوری که به   ،ایستاده

ایمان آنان که  از  به کسانی  های شایسته  آورده و عمل  خشم و غیظ آورد. خداوند 
 اند آمرزش و پاداشی بزرگ را وعده داده است(. انجام داده 

جعفر    ؛انسانیت را رو سفید نمودند و  تاریخ را دگرگون  گروهی هستند که    اناین
ابو ابی   بن مالئکهطالب،  غسیل  حنظله  انصاری،  توسط  داده)غسل   دجانه  شده 

حه، مقداد، عمار، جندب بن جناده، سلمان  الله بن روا زید بن حارثه، عبد   ، (مالئکه
ایشان    چه و بسیاری دیگر که  االصل  محمدی فارسی  از  از برخی  اسم و  هیچ  بسا 

تاریخ نیامده  رسمی   با فساد و فباشد؛  در  ند و در زمین  دجنگی   سادگرانکسانی که 
در    گمناماِن و  آسمان،  در  شدگان  آن شناخته   ؛ی نبودندیجوبرتری   گونههیچ دنبال  به 



. 29: فتح - 1
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به   بازگشتی داشتند.   و چه نیکو  ،خوشا به حالشانزمین؛   یاری خداوند  دادن  خاطر 
دادن سرور انبیا و سرور اوصیا، محمد و علی که سالم و  دین خدا در زمینش و یاری 

ایشان عطا   به  پاداش اسالم و مسلمین را  برترین  باد،  ایشان  بر  پروردگارم  صلوات 
 1فرماید!« 

ه  بای  اصاًل هیچ اشاره   ما با کتاب یا مؤلف شیعی نیست؛ بلکهصحبت  روی  ا اما در اینج
تحقیق  نداردهم  تشیع   این  تفکرات  .  نویسندبه  بخاری  « الصحیحالجامع »کتاب    ۀ شیخ 

بخاری(   کردو  پردازد  می )صحیح  تالش  به  ا ه بسیار  فقط  تحقیق  این  بخاری  یم  صحیح 
بنابراین کسی که    ؛ نهدخدا و صحیح بخاری فراتر نمیاز کالم  پا را    ، بپردازد؛ پس این تحقیق

سپس  چه روایت کرده است وبودن صحابی صحابه و معنای  ۀخواهد بداند بخاری دربار می
که در    به گفتار پیامبر اکرمباید    ، خیرآیا تمام صحابه منحرف هستند یا  خواهد بداند  می

 .  توجه داشته باشد  استبخاری آمده روایات 

پایو   برای شناخت سنت  این  ان:  در    در از صحیح بخاری    رسول خدا دعوتی است 
گاه است و خدا به نی  اند؛  ده وکسانی اصحاب بمفهوم صحابی و اینکه چه کردن  روشن   ؛ات ما آ

بر   و درود خدا  ، پروردگار جهانیان استو ستایش از آِن خداوند  که سپاس و پایان گفتار ما این
بر تمام   اش باد؛ و لعنت دائمی خدا زیده و اصحاب برگ  مطهر و خاندان پاک و    محمد

 . دینخلقت تا روز  ابتدای دشمنانش از 

 ی د یاء ز یض

 هـ  1432رجب االصب 25



.مهدی، از انتشارات انصار امام الحسن، سید احمد1جلد: کتاب گوساله  -1



 :اولمبحث 

 اصحابو  بودن صحابی 

بای سزاوارترین   تعالیم رسول خدا کسانی که  به  احادیث شریف    عمل کنند  د  راویان 
از   ؛ هستند به آن  را نسبت  تعهد خود  راوی  این صورت،  از  دست می   در غیر  و  جملۀ  دهد 

گویند و آن را  سخن می که از چیزی  است  کسانی  جمله  از    چنین شخصی  .شودمی ن  یمنافق
و منافقان در   ؛ ندارنداعتقادی و به آن د نکننمی به آن عمل خود  که در حالی ،کنند نقل می

 . جای دارندقعر جهنم 

  ، مردمهای  دل   در   تحکیم سنت مصطفییعنی    ؛ رسدمیفرا   دوم راویان   ۀ سپس وظیف
.هاآنآن در میان گسترش نشر و و 

ْهلِ : فرمایدمی  تعالیحق
 
أ ُکْم و  نُفس 

 
وا أ

ُ
ل  یق ُة ع  ار  اْلِحج  اُس و  ا النَّ وُده 

ُ
ق ارًا و  ٌة  ی ُکْم ن  ِئک  ال  ا م  ه 

اٌد ال    ٌظ ِشد  و  یِغال  ُهْم  ر  م 
 
أ ا  م  ه   اللَّ ا  یْعُصون   م  ُلون   ُرون  یْفع  با خانواده ﴿ 1ْؤم  از    خود را  خویش 

ا افروز  آتش   ،چنان آتشی که مردم و سنگ  ؛ آتش دوزخ نگاه دارید بر آن دوزخ  آن  ست و 
و  أسخت مخو و دل فرشتگانی بسیار درشت  نخواهند کرد  را  نافرمانی خدا  مورند که هرگز 

 . ﴾حکم شود انجام دهند هاآن آنچه به 

می لِ :  فرمایدو  اْلُمْؤِمُنون   ان   ک  ا  م  ٌة  یو  آِئف  ط  ْنُهْم  مِّ ٍة 
 
ِفْرق ُکلِّ  ِمن  ر   ف  ن  ْوال   ل  ف  ًة  آفَّ ک  نِفُروْا 

فِ یلِّ  ُهوْا  قَّ ف  لِ یالدِّ   یت  و  ِإذ  یِن  ُهْم  ْوم 
 
ق ِإل  نِذُروْا  ُعوْا  ج  ر  ُهْم  یا  لَّ ع  ل  ُرون  یِهْم  نیست  ﴿ 2ْحذ  شایسته  و 

کنند تا در دین  ای کوچ نمیای از آنان، دسته پس چرا از هر فرقه   ؛ مؤمنان همگی کوچ کنند



 .۶: آیه تحریم  - ۱
. 122: آیه توبه - 2
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گاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به  باشد که آنان ]از کیفر    ،سوی آنان بازگشتند بیم دهندآ
 . ﴾الهی [بترسند؟

و  بودن  صحابی»  دربارۀبه چگونگی برخورد بخاری در صحیح خود با آنچه  بیایید  حال  
ببینیم   روایت کرده  «اصحاب بیندازیم، و  در    که  دیدگاهیبه  بخاری    امامآیا    است نگاهی 

مسلمان خاص به ـ   ان میان  اندیشمندان    ـ طور  عام به ـ و  شناخته صورت  ه  بودپایبند  ،  شدهـ 
 (. پایبندتر باشد کند روایت می چه آنبه نسبت به دیگران باید ، یک سخنراوِی  زیرا ) ؟است

اصطالحِی »صحابی   دربارۀ  مفهوم  در  عظیم  اسالمی،    بودن«  بسیار  حتی  و  معنایی 
افتخاری است که باالتر از    ، سرور جهانیان با  شدن به همراهی  ف مشر  .  گسترده وجود دارد

»ال تسبوا أصحابي، فلو  :  فرماید آنان می   ۀ ر دربا  مصطفیکه  آنجا  آن افتخاری نیست؛ تا  
نصیفه«  وال  أحدهم  مد  بلغ  ما  ذهبًا  أحد  جبل  مثل  أحدکم  ناسزا  اصحاب  به  » 1انفق  من 

د و  یک مُ  ۀطال در راه خدا انفاق کند، به انداز  ، د کوه اح ۀاگر هرکدام از شما به انداز  نگویید.
 .«ارزش ندارد هاآن  نصف مد انفاِق حتی 

رسول  که در زمان  اصحابی را  تمام    اندفرموده  رسول خدا مدح عظیمی که  آیا این  
؟  اختصاص دارد  مؤمنفقط به اصحاب  شود؟ یا  میرا شامل  منافقین  حتی    ،دنا هبود  خدا 

در غیر این صورت، مخالف قرآن کریم  زیرا  شود؛  نمی   نامنافقشامل    در پاسخ باید گفت قطعاً 
به    اوقاتحتی در بسیاری  بوده است و  نیز  صحابه  رداشت  بهم و  فهمان  و این    ، خواهد بود 

اشعث بن قیس و جریر   .است  آنچه از سلمان فارسی نقل شده  از جمله   ؛اندآن اذعان کرده
»دخلنا علیه )أي علی سلمان المحمدي( في    گفتند:  و  سوی او آمدندبن عبدالله بجلی به 

ناحیة المدائن، فأتیا فسلما علیه وحیاه، ثم قاال له: أنت سلمان الفارسي؟ قال: نعم، قاال:  


بردن واژۀ کارباید توجه داشت که به.  745ص  3673ح    34باب    ،أصحاب النبی  فضایلکتاب  :  صحیح بخاری  -  1
است، و ما نیز بودن تمام مطالب آمده در آن »صحیح« اعتقاد جمع بسیاری از پیروان مکتب صحابه مبنی بر درست 

کنیم؛ یعنی »صحیح« طبق اعتقاد »بخاری«، وگرنه از نظر ما تمام احادیثی خاطر »بخاری« این واژه را استفاده میبه
ت از آِن خداوند است.  که او روایت کرده است صحیح نیست؛ و سپاس و ستایش و من 
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أنت صاحب رسول الله؟ قال: ال أدري، فارتابا وقاال: لعله لیس أنت الذي نرید. قال لهما:  
إنما صاحبه من دخل معه الجنة فما  الذي تریدان، رأیت رسول الله وجالسته و  أنا صاحبکما

او آمدند    سویبه   . وارد شدیم  سلمان محمدی(  ییعن)  بر او  مدائنمنطقۀ  در  » 1حاجتکما ...« 
تو سلمان فارسی هستی؟ گفت:  آیا  پس به او گفتند:  س   .مد گفتنداو به او سالم کردند و خوش

شک کردند و گفتند:    هاآن  .دانمگفتند: تو صحابی رسول خدا هستی؟ گفت: نمی   .آری
. به آنان گفت: من همان کسی نباشی  هستیموجویش  در جستکسی که ما  همان  شاید تو  

دید  دا رسول خ   وجویش هستید؛ در جست هستم که   او هم  ه را  با  امام بوده نشین  و  ام؛ 
 .«  ...چیست تانکارِ  . وارد بهشت شودهمراه و صحابی او کسی است که با او 

دیگر، روایتی است که بخاری در صحیح خود از عالء بن مسیب از پدرش روایت    ۀ و نمون
استگفت  و  کرده النبي  : ه  فقلت: طوبی لك صحبت  عازب،  ابن  البراء  وبایعته    »لقیت 

إنك ال تدري ما أحدثنا بعده«  یا بن أخي،  الشجرة، فقال:    . دیدم  را   براء بن عازب» 2تحت 
برای   به حالت  و  با  مصاحبت  گفتم: خوشا  اینکه  پیامبر  بیعت کردینیز  او  با    . زیر درخت 

.« اتی برای ما افتادچه اتفاق  ،دانی بعد از آنگفت: ای فرزند برادرم، تو نمی 

شیعه   بیتاهل   دلیلهمین  به   قاعده   برای  دوستدارانشان  کردهای  و  که  اند  وضع 
را شرح    بلکه اعمال آنان  ، دهندگان نباشیدگویان و دشنام از ناسزا »  است:چنین  مضمون آن  

 « دهید.

قصِد  به کردن  دادن، سرزنش و رسوا دشنام   ؛ واضح و روشن استخردمند،  تفاوت برای  
روشن  برای  راهی  اعمال  شرح  و  یادآوری  اما  است؛  نادرست تحقیر  از  درست  یا    ،کردن 

برای  می است  مالکی  گفت  منزلتش  کردن  مشخصتوان  بر  آنکه  بدون  فرد  هر  جایگاه 
مقام  ،افزوده از  دیگر،  به یا    شود؛کاسته    شیا  برای  تقدس    ۀجامنپوشاندند  عبارت  مگر 



م.  1990/ 2ط  مطبعة الموصل ،تحقیق سلفی ،6058ح 219ص 6 ج: طبرانی ،معجم کبیر - ۱
. 844 ص 4170 ح هحدیبی هکتاب المغازی، باب غزو: صحیح البخاری - ۲
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با  شود  نمی مقدس    سکهیچ   .مقدسشخص   از  مگر  خدا و    خدا اطاعت  و    رسول 
 .اندفرموده امر  هاآن اطاعت از  ه بآن دو ی که انکسهمچنین اطاعت از 

بخاری    آنچه  به  معنای    دربارۀ اکنون  و  است    ی« صحاب»مفهوم  کرده  تقدیم  ما  به 
 : ه استو گفته  معرفی کردچنین را در صحیح خود  بودن«ی صحاب»او  .نگریممی

،  است صحبت شده یا او را دیده  را همراهی کرده و با او هم  رکه پیامب   مسلمانی هر  »
 1  .«صحابی است

را دیده و شهادتین    رکه پیامب  هرکسیخواهد  بخاری در اینجا میکنیم  مالحظه می
کنیم گفتۀ وی  مالحظه میطور که    در میان صحابه جای دهد؛ و همان  است،   را خوانده

را در  شهادتین    گفتن   و  ز دیدن پیامبر هیچ شرطی ج  طوری کهبه   ؛صریح و روشن است 
گونه  بخاری این از نظر  بودن  )صحابه   شوندس می تقد    ۀوارد هال  همه ؛ به این ترتیب  ندارد خود  

 2. (شهادتین گفته باشد نفاق از روی  است، حتی اگر 

و  ارزشی  هیچ    ی«صحاب»مفهوم  برای  تعریف خود  این  بخاری در  واقعیت این است که  
  فرماید: میعزوجل  که خداوند  چرا   در نظر نگرفته است؛ خداوند متعال  کالم  برای  اعتباری 

  ا مَّ ل  ا و  ْمن  ْسل 
 
أ وُلوا 

ُ
ِکن ق ل  ُتْؤِمُنوا و  ْم  لَّ ل 

ُ
ا ق نَّ اُب آم  ْعر 

 
اأْل ِت  ال 

 
اإْلِ یق اُن فِ یْدُخِل  ِإن   یم  ُلوِبُکْم و 

ُ
ق

ُه ال   یُتِط  ُسول  ر  ه  و  اِلُکْم ش  یُعوا اللَّ ْعم 
 
ْن أ حِ ی ِلْتُکم مِّ ُفوٌر رَّ ه  غ  اعراب گفتند: ما ایمان  ﴿  3ٌم یئًا ِإنَّ اللَّ

لیکن    ،ایدز ایمان نیاورده وآوردیم، بگو: شما که ایمانتان به قلب وارد نشده به حقیقت هن
عت کنید او از اعمال شما هیچ نخواهد  بگویید ما اسالم آوردیم، و اگر خدا و رسول او را اطا

 . ﴾خدا بسیار آمرزنده و مهربان استراستی به کاست که 



. 740ص 1/29أصحاب النبی،  فضایلأصحاب النبی، باب  فضایلکتاب : صحیح البخاری - ۱
از    ن ی، و اموافق نیستند  ی، بخار »صحابی« از دید  مفهوم  با این کاربرد  سنت  از اهل  یار یالزم به ذکر است بس  -  ۲

حتی به همین بسنده نکرده و  کرده، بودن شرط  یصحاب  یرا برا  ـو نه اسالمـ   مانیازیرا وی    ؛مسلم آغاز شد  حیصح 
.باشد(بوده دار مدت ،او یکه همراهاین)در نظر گرفته است شرط  عنوانبه زیرا ن یدورۀ همراه  کو ی
.14: آیه حجرات - 3
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  و این،  فرموده استامتناع   بنامد   مؤمنو از اینکه    هن نامیدااین اعراب را مسلم  وندا خد
ه  آنان را به کفر توصیف کرد  تعالیحق کنیم  مالحظه می که در جایگاه دیگری  است  در حالی  

الَّ    :انده هرچند مسلمان بود  ،است
 
ُر أ ْجد 

 
أ اقًا و  ِنف  دُّ ُکْفرًا و  ش 

 
اُب أ ْعر 

 
ل   یاأل نز 

 
ا أ ُموْا ُحُدود  م  ْعل 

لِ  ع  ُه  الل  و  ُسوِلِه  ر  ی  ل  ُه ع  کِ ٌم  یالل  ن    *ٌم  یح  اِب م  ْعر 
 
األ ِمن   ا  یو  م  ِخُذ  و  یتَّ مًا  ْغر  م  ِبُکُم  ینِفُق  ُص  بَّ ر  ت 

ل   ع  اِئر   و  مِ هِ ی الدَّ ُه س  الل  و  ْوِء  السَّ ُة  آِئر  د  لِ یْم  ع    بیشتر   نفاقشان   و  کفر   عرب،  نشینان بادیه ﴿ 1ٌم یٌع 
  و  دانا  خدا   و  ندانند؛  است  کرده  نازل  پیامبرش   بر   خدا   را   آنچه  حدود  که   سزاوارترند  و  است،
  برای   و   شمرند، می   خسارت  کنند می   انفاق   را   آنچه   نشینان بادیه   آن  از   بعضی  و   *   . است  حکیم

 . ﴾داناست  و  شنوا  خدا  و باد   آنان بر  بد   حادثۀ  .برندمی  انتظار را  بد حوادث شما

اعراب    ۀ هم  منظور و  است    آورده شده  عنوان مثال به در اینجا    «اعراب»است که  بدیهی  
 : جای دارندهم ن امؤمندر میان اعراب  بینیمو می، نیست

   ْن م  اِب  ْعر 
 
اأْل ِمن   ِه...یو  ِبالل   ایمان  ﴿ 2ْؤِمُن  خدا  به  که  هستند  کسانی  اعراب  از  و 

   (. دارند...

نظر  نکته اتفاق ن بر این  انا، و مسلم ه است بنابراین، قرآن کریم منافقان را مسلمان نامید
  ( بودنصحابی شرافت  )  بزرگ شرافت  همه را در این  توانسته  میپس چگونه بخاری    ؛دارند

؟ شودقائل  ی و منافق تمایز  مؤمن میان اینکه بدون  ، وارد کند

 زمان پیامبر اکرمکه منافقان در  نظر دارند  نکته اتفاق   مسلمانان بر این  ۀ هم  عالوهبه 
از    ، اندک  ای بسیارعده و  اش  فرستاده کس جز خدا و  و هیچ   ،مخفی بودند ن  یدر میان مسلم

بن یمان    ة حذیف  ندشناخترا می  این منافقانکسانی که  جمله  از    ند. نداشتاطالع    این منافقان
نام   «منافقان  دربارۀرازدار پیامبر  »  نگاران او را نویسان و تاریخ نامهطور که زندگی   بود؛ همان



.98 –  97آیات : توبه - 1
.99: آیه توبه - 2
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معیار    ،عمر بن خطاب مثل  در قلب برخی از صحابه  کم  دسِت یمان    بن  ةو حذیف  اند؛نهاده 
 بود.    نفاقایمان و  

ام او را در میان منافقان ذکر  ن  ل خدا آیا رسو   پرسدبینیم او از حذیفه میمی در جایی  
اگر کسی از  گیرد تا  میبن یمان را زیر نظر    ةحذیف  ،اوبینیم  می جایی دیگر  کرده است؟ و  
بر او نماز  حذیفه  اگر    خواند و بنماز    بر اوعمر نیز    ، د و حذیفه بر او نماز خواندر صحابه وفات ک

 . است یابد آن شخص یکی از منافقین بوده می نخواند در

ُه  :  فرمایداش میفرستاده به    تعالیحق ان  ِرْضو  ِرُهوا  ک  ه  و  ط  اللَّ ْسخ 
 
أ ا  ُعوا م  ب  اتَّ ُهُم  نَّ

 
ِبأ ِلك   ذ 

هُ  ال  ْعم 
 
ط  أ ْحب 

 
أ ذِ   * ْم  ف  ِسب  الَّ ْم ح 

 
ن    یفِ   ن  ی أ ن لَّ

 
ٌض أ ر  ُلوِبِهم مَّ

ُ
ُهْم  ْخِرج   یق ان  ْضغ 

 
ُه أ وْ   * اللَّ ل  اء    و  ش  ن 

ر  
ُهم ِبِس ی أل   ْفت  ر  ع  ل  ُهْم ف  اک  ُهْم فِ ین  نَّ ْعِرف  ت  ل  اُهْم و  ُه  یم  اللَّ ْوِل و  ْحِن اْلق  ُکْم یل  ال  ْعم 

 
ُم أ این عذاب  ﴿ 1ْعل 

د و راه رضا و خشنودی او را  جب خشم خداست رفتنوبدین سبب است که از پی راهی که م
نداشتند  باطل کرد  ؛خوش  آنان که در دل مرض دارند    *   خدا هم اعمالشان را محو و  آیا 

و اگر بخواهیم، قطعًا آنان را به تو    *  سازد؟ی درونی آنان را آشکار نم  ۀ پندارند خدا کینمی
شناسی و از آهنگ سخن به  [شان میدر نتیجه ایشان را به سیمای ]حقیقی   ؛ نمایانیممی

 . ﴾ددان[ آنان پی خواهی برد؛ و خداست که کارهای شما را می ]حال 

  شان آنان درآمیختند و داخل  با حتی  و  ،  قرار داشتند  انمسلمان  ۀ پس منافقان درون جامع
رها  ،  بودنصحابی   دربارۀرا  شرط ایمان  کم  دسِت پذیرد  بنابراین، آیا انسان عاقل می  ؛ شدند
 کند؟ 

  همان  ؛برگیرد که مردم آن را تصدیق کنند مقیاسی را  انسان  کمترین کار این است که  
؛ اما  انتخاب کردخود  مالک و میزان    عنوانبه را   2بن یمان  ة حذیف  ، طور که عمر بن خطاب



.30 –  28آیات : محمد - 1
روی   -  2 امام  برای شناخت علت  پیروان  از  یمان  بن  دانست حذیفة  باید  میزان،  و  این مالک  از  بخاری  گرداندن 

در جنگ صفین به شهادت رسید؛ بنابراین،    بود و با او در جنگ حضور داشت و در رکاب آن حضرت  علی
امیه به قتل رسید.ن پیکار کرد و یکی از کسانی بود که توسط بنی مالک ایمان و نفاق )حذیفه( با امویا
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که  معنای اصطالحی کلی    به را  «  بودنصحابی »کند تا  پوشی میی چشم بخاری از هر شرط
  حسینحتی اگر    ،کندهموار  امیه  ؛ تا کار را برای بنی مطرح کند  همه در آن داخل هستند

مشرفه را با منجنیق درهم    ۀحتی اگر کعبه و  را مباح شمرد  رسول خدا و شهر  ،  هرا کشت
 ه باشند! و سوزاند ه کوبید

 





 : دوم مبحث 

 ه است کردآنچه بخاری روایت  

به    ـشد گفته    یکه در مبحث قبلـ   «بودنصحابی »  دربارۀبخاری  باور  در این مبحث از  
میزان تا    شویم، روایت کرده است منتقل می در صحیح خود  طور مشخص  مطالبی که وی به 

   . دریابیم کندروایت می رسول خدا از   را  آنچه  با به آن اعتقاد دارد را  مطابقت آنچه 

از    «الرقاق»کتاب  در  وی  که    حدیثی استکنیم  میش درنگی  ا ه دربار که  حدیثی  اولین  
استواب نقل کرده  عبدالله،  از  الحوض    فرمودند:  خدا رسول    :وائل،  فرطکم علی  »أنا 

لیختلجن دوني   ثم  رجااًل منکم  ما  ولیرفعن  تدري  إنك ال  یا رب أصحابي؟ فیقال:  فأقول 
بعدك« وارد می م»  أحدثوا  بر حوض کوثر  از شما  پیش  از شما  ن  .  رسندمیشوم و مردانی 

می  رانده  من  نزد  از  می سپس  من  پروردگارا شوید.  می   ،گویم:  خطاب  تو  اصحابم؟  شود: 
 .« بدعت نهادندبعد از تو   هاآندانی نمی 

أنا فرطکم  » 1:ه استشد  کرارت  سول خدا از ر   ،بن یمان  ةاز حذیف  سپس این روایت 
علی الحوض لیرفعن إلي رجااًل منکم حتی إذا اهویت ألناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي  

بعدك أحدثوا  ما  تدري  فیقول: ال  أصحابي،  وارد  » 2«رب  کوثر  بر حوض  از شما  پیش  من 
را دریابم.    هاآنخواهم  ما هنگامی که میا   ؛ سانندر شوم و مردانی از شما خود را به من میمی



. 1334ص  6576، باب فی الحوض، حقکتاب الرقا: یابیم این روایت را با دو سند در صحیح بخاری می - ۱
. 1429ص 7049کتاب الفتن، باب )واتقوا فتنة ...(، ح: صحیح البخاری -2
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دانی شود: تو نمی گویم: پروردگارا، اصحابم؟ خطاب میشوید. من میاز نزد من رانده می
 .« بدعت نهادندبعد از تو چه  هاآن

اینجا   رسول  متن  در  از  این  بینیم می  خدا محکمی  بر  از  فرجام  که  مبنی  مردانی 
  ه ب  هاآنشناسند، جهنم است و  وی را مینیز    هاآنشناسد و  آنان را میاو  اصحابش که  
 شوند. وارد نمی  خدا حوض رسول 

آیا خداوند به آنان ظلم کرده    ؟ گویدچه می  خدا رسول  سخن  این    ۀبخاری دربار   ،حال
ه است؟  آنان دروغ گفت  دربارۀ یا پیامبر  هایی؛  نسبت خداوند پاک و منزه است از چنین  ؟  است

 1آنان مستحق آتش هستند؟ اینکه یا ؛  هاییپناه بر خدا از چنین نسبت 

)بعد از  علت  همان طور که »مجازات« را بیان کرده،    ، حدیثاین  که  واقعیت این است  
به  کرد تا  میدرنگی  و ای کاش بخاری در اینجا    ؛ استنیز توضیح داده  را    (نهادند بدعت  تو  

گاهی نداشته استدادیم او نمیمیداشتیم یا احتمال او را معذور می این ترتیب    ؛ دانسته و آ
از    ، از جمله آنچه از سهل بن سعد  ؛ کندمیدیگری را برای ما نقل    احادیث  ه،اما او بازگشت

»إني فرطکم علی الحوض من مر علي شرب ومن    :فرمود  که  استکرده    نقل  رسول خدا 
من پیش  » 2شرب لم یظمأ أبدًا. لیردن علي أقوام أعرفهم ویعرفونني ثم یحال بیني وبینهم« 

نوشد و هرکس  از آن حوض می   وارد شودمن  بعد از    هرکس  .ومشاز شما وارد حوض می
  هاآن  شناسم و را می   هاآنشوند که من  وارد می کسانی  شود. بر من  بنوشد هرگز تشنه نمی 

 .«دشوایجاد می  یحائل هاآن من و میان سپس  . شناسندمرا مینیز 

کرده است، فرمود:    نقل  ا از رسول خد  ، سعید خدریو اب  زرا ا زیرا  عیاش حدیث  ابی  ابن
ر    سحقًا سحقاً ما أحدثوا بعدك، فأقول:    فأقول إنهم مني، فیقال: إنك ال تدري»...   لمن غیِّ



دانند متن این حدیث از نظر آنان  ای در علوم حدیث( شناخت دارند می)شاخه  تعدیلوکسانی که از علم جرح  -  1
یکی از معتبرترین متون است؛ زیرا حدیثی است که در آن »بیاِن علت« آمده است. 

. 1335ص  6083کتاب الرقاق، باب فی الحوض، ح: صحیح البخاری - 2
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تو چه    هاآندانی  شود: نمیاز من هستند، خطاب می  هاآنگویم  می...  » 1« بعدي از  بعد 
 .« ه باشدکس که بعد از من تغییری ایجاد کرد گویم: لعنت و نفرین بر آنمی  نهادند.بدعت 

و    «شناسندمینیز مرا    هاآنشناسم و  میرا    هاآن»  بهابتدا  خواهم  می  ۀ گرامیخواننداز  
به    نهایت   و در  مرسول اعظاز    « لعنت و نفرین»عبارت  به  سپس  و    «کسانی»به    سپس

 توجه کند.  « ه باشدی ایجاد کردبعد از من تغییر »عبارت 

اما ما باز هم به بیان روایاتی که    بیندیشید؛   هاآن از  و مقصود  منظور  این الفاظ و    ۀ دربار 
  از رسول   ، هریرهواز ابحدیثی  این بار    دهیم.است ادامه می روایت کرده  خود  بخاری در صحیح  

فرمودند  آوریممی  را   خدا  فیحلؤون عن  :  که  رهط من أصحابي  القیامة  یوم  »یرد علي 
دثوا بعدك، إنهم ارتدوا علی  الحوض، فأقول: یا رب أصحابي، فیقول: إنك ال علم لك بما أح

و از حوض   ، شونددر روز قیامت گروهی از اصحاب من بر من وارد می » 2أدبارهم القهقري«
-پروردگار می  !ای پروردگار من، اینان اصحاب من هستند  :گویممن می   .شوندرانده می

تو نمیفرماید  از تو چه  :  آنان بعد  از تو مرتد شدند و به گذشت  . کردنددانی  خود    ۀآنان بعد 
.«د بازگشتن

  آمده  رسول خدا واژگانی که در حدیث    کالمِی عمق ُبعد  در اینجا نیز خواننده باید در  
عبارت  همچنین  و    ، «شوندرانده می »عبارت  شکل مجهول  ؛ از جمله،  بپردازدکاوش  به    است

و   « چه کردندپس از تو »عبارت  دو هماهنگی و  ،«خود بازگشتند ۀآنان به گذشت»:برپیام
 . درنگی خواهیم کرد نکاتهمین  روی شاءالله ان .«مرتد شدند»

بر  اینجا  اکرمرا  احادیث متفاوتی  ما روشن شد که بزرگان صحابه    ای تا  پیامبر    ا ب  از 
از حدیث شریف در    یمضمون  چنینکه  و واقعیت این است    اندروایت کرده  یونمضم   چنین



. 1335ص  6584کتاب الرقاق، باب فی الحوض، ح: صحیح البخاری - ۱
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بود استمیان صحابه شایع  که  ه  بن مسیب  از  . سعید  را    ، بود 1«نتابعی »یکی  این حدیث 
»یرد علي الحوض رجال من    :کندقل مین  یامبر، از پاصحاب دلیل شهرتش در میان  به 

أصحابي فیحلؤون عنه، فأقول: یا رب أصحابي، فیقول: إنك ال علم لك بما أحدثوا بعدك،  
شوند و از کنار  گروهی از اصحاب من بر من وارد می» 2ارتدوا علی أدبارهم القهقری«إنهم  

ای پروردگار من، اینان اصحاب من هستند. پروردگار    :گویممن می   . شوندحوض رانده می
  ۀ آنان بعد از تو مرتد شدند و به گذشت  .دانی آنان بعد از تو چه پدید آوردندگوید: تو نمیمی

 .« دخود بازگشتن

طور که در مقدمه   همانـ که   هستند رسول خدا متون صریحی از  ،تمام این احادیث 
  رسول   و علت آن را نیز آتش است؛    ، برخی از اصحاب پیامبرجایگاه  دهد  نشان می  ـشد گفته  

تا    ،ی حرکت ارتداد  نایو حتی  ،  «بعد از او مرتد شدند  هاآن»:  فرموده است  روشن  خدا 
ن  »مد:  ی به حدیث قبلی توجه کن  شود.مردم آشکار نمی عامۀ    ایقبل از رسیدن به حوض بر 

وارد می کوثر  بر حوض  از شما  به من می پیش  را  از شما خود  مردانی  و  اما    ؛رسانند شوم 
رانده می   ، را دریابم  هاآنخواهم  هنگامی که می نزد من  پروردگارا  د. من مینشواز  گویم: 

  3د.« دانی بعد از تو چه پدید آوردنشود: تو نمیمی اصحابم؟ خطاب 



ها  اند یا آنمالقات یا مصاحبت داشته  پیامبر اکرم  صحابهمسلمانانی هستند که با یک یا چند تن از : نتابعی - 1
. )مترجم( اندندیده را پیامبراند؛ ولی خود رک کرده را د

»این حدیث از  :  ش آمده استا ه دربار   . و1335ص  6586کتاب الرقاق، باب فی الحوض، ح:  صحیح بخاری  -  2
حدیث ابوهریره آورده شده است.  ، « و بالفاصله بعد از آن.اصحاب پیامبر نقل شده است

. 1429ص 7049ظلموا منکم خاصة، حکتاب الفتن، باب واتقوا فتنة ال تصیبن الذین : صحیح البخاری - 3

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A2%D9%84%D9%87
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 ی احادیث هابرخی داللتشدن روشنکوتاه برای درنگی  
و هدف    کرداین نکته توجه  به    باید  ؛انداحادیث شریف با ساختار مجهول بیان شده این    .1

کسی است؟ و  شده چهحذف   فاعِل این  متوجه شویم    تا بشناسیم  آن را  از  و مقصود  
و چرا فاعل حذف شده است؟  ؟ صورت مجهول آمدهچرا به

صورت  آن  نه به    ،شوندمی مشمول این احادیث    پیامبربیشتر صحابه بعد از وفات    .2
و الفاظ  آن هم  دلیل  و  ؛  هستندگروه اندکی  فقط    هاآن کنند  تصور می ای  عدهکه  

از جمله جامع    ؛ما منتقل شده است  به   که از رسول خدا است    احادیثیعبارات  
یک  صورتی ذکر نشده که مثاًل بگوید آنان  بنابراین روایات به   ؛ «اصحابم»  ۀبودن کلم

  کلمات  آنو برخی از    ها،عباراتی شبیه این یا  هستند  شخص یا گروهی از اصحابم  
که جمع »قوم« است.    «هاقوم»  مثل لفظ  ؛ عموم و کثرت داللت دارند  هبصراحت  به 

و این    است »دسته دسته« . گویی پیامبر گفته  شودگفته میاز مردم    به گروهیقوم  
به این دلیل که ورود آنان به جهنم    ؛است  پیامبر خدا سوی  بسیار دقیق از    تعبیری 
را در  این دالیل و اسباب  تمام   «مرتد شدند»  ۀدلیل صورت گرفته که کلم  ینبه چند 

 .دهدمی جای خود 

  ا ؛ به این معن« مرتد شدند»یا    «پدید آوردند»یا    «تغییر دادند»  ۀکلممربوط به    مالحظات  .3
و به جای    ن بردند، را از بی  مصطفیو سنت    پدید آوردند   ی را بدعت  ، که این صحابه

به آن  پیشین نبوی    هایت ست که عبار ا ای  نکتهو این    نهادند؛ بدعت  را    یآن سنت
   . «مرتد شدند»، «پدید آوردند»، «تغییر دادند» : ندنکاشاره می

قرار امعنبه   »تبدیل« به دادن  ی  استچیزی  دیگر  چیزی  این    ؛جای  در  همچنین 
که  روشن  و  ؛  استدادن  تغییر ی  امعنبه جایگاه،   ی  معنابه   «آوردنپدید »است 

امکان    و  ، هشده نبودشناخته   در زمان پیامبرکه  است  چیز جدیدی  کردن  ایجاد 
یا تدوین نشده    وضع  توسط رسول خدا ،  تعالیحقپس از گفتن    ،این موضوع   ندارد
ْلُت   ْوم  یالْ   :باشد ْکم 

 
ُکْم   أ ُکْم ی دِ   ل  ْمُت   ن  ْتم 

 
أ ل    و  تِ   ُکْم یع  ِض   ی ِنْعم  ر  ُکُم   ُت ی و  ْسالم    ل    اإْلِ
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گردانیدم و دین  امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام ﴿ 1ًنا یدِ 
. ﴾اسالم را برایتان برگزیدم

متن  این    یاز طرف  .« بعد از تو»  :این عبارت است  پیامبر خدا آخر در گفتار    ۀنکت  .4
نگرانه و منافقانه باز کند، و نیز از  مفاهیم آینده ها و  ای به روی نشانه تواند پنجرهمی

ریاکارانه و منافقانه را نیز برای  عدی دیگر حتی وجود ترتیب صعودی برای اعمال  بُ 
  کند.ما بیان می 

اساس احادیثی که بخاری    بر   ، که قباًل ذکر شدرا  این مبحث و نکاتی    ۀ اکنون باید نتیج 
ارائه کرده    «صحابی»  تعریفی که بخاری ازنبودن  صحیح ،  است مرتب کنیم. اولروایت کرده  

اندکی از این    ۀشوند و جز عدمرتد می   پیامبر؛ زیرا دیدیم بیشتر آنان بعد از وفات  است
نمی سالم  جان    رتدادا  در  ارتداد  ؛ برندبه  سبب  مصطفی  و  دین  از  خروج  و  و    آنان 

پیامبر  شانشدنداخل تغییر سنت  و  تبدیل  بدعتو  ،  به جهنم،  از  است    یایجاد  بعد  که 
شود شفاعت  ر و تبدیل، باعث می و این تغیی   ؛ کنند میضع  و سنت    عنوانبه آن را    پیامبر

شدن به آنان را ندارد  نزدیک  تحمل  پیامبرو حتی    نشودشامل حال آنان    پیامبر اکرم
 . «بر شماو لعنت لعنت »د: فرمایمی کنیم و مشاهده می

  رسول خدا ارتداد صحابه بعد از  باعث و سبب  که  کننده  هالک   ، این سنِت نهایتدر  
داردیک مرد مشخص  به    ،شودمی پیامولی    ؛اختصاص  از رحلت  قبل  تا  این وجود،  ر  ببا 
گفته پیش است که روایات  ای  نکته و این همان    جنبۀ عملی به خود بگیرد،  تواندنمی  خدا 

 . «پس از تو» یا  «بعد از تو»:اندکرده به آن اشاره 

، مردی  شودمیحائل    حوض رسول خدا و    « مرتد  ۀصحاب »بنابراین، چیزی که میان  
کنند، و مشخص خواهد  غصب می   صاحب حق است که حق او را بعد از وفات پیامبر

بن   او علی  و    طالبابی شد که  این  دلیل  همین  به  است  صورت  به ها  عبارت است که 



.3: آیه مائدة - ۱
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این  کرد،  یاد میصراحت  به   این فرددر این احادیث از    . اگر پیامبر خدا اندهمجهول آمد
مشخص  طور  به   بخشد را التیام می تلخی  سوز  آنچه  به این ترتیب    ؛رسید به ما نمی احادیث  

تغییر دادند    را   مصطفیکه سنت  این کسانی    رسید و مکر و حیلۀما  به    در توضیح این نکته
     .شکست خورد

  و  یو خ  ْمُکُر  یْمُکُرون   ُه  الل   و  ُه  اِکرِ ی الل   اْلم  می﴿ 1ن  یُر  خد  زنندنیرنگ  ]در  نیز    وندا و 
 . ﴾ است زنندگاننیرنگ و خداوند بهترین  زندنیرنگ می پاسخشان[  

 2شود.می خودشان آشکار دانند مکرشان علیه آنان نمی  در حالی که 

هُ   فرماید:می  تعالیحق الل   اِلٌب   و  ی  غ  ل  ْمِرِه    ع 
 
ِکن   أ ل  ر    و  ْکث 

 
اِس   أ ُمون  ی  ال  الن   و خداوند  ﴿ 3ْعل 
گاه نیستند   . ﴾بر کار خود غالب است اما بسیاری از مردم آ

ْکُر فرماید: میو  م  ِئك   و  ْول 
ُ
 . ﴾کلی نابود خواهد شدبه    اینانو مکر و فریِب ﴿ 4ُبوُر ی  ُهو   أ

 



. 30: آیه أنفال - ۱
۲  -  ( و  متشابهات  کتاب  به  مبارکه  آیۀ  این  شناخت  دعوتروشنگریبرای  از  فرستادگانهای  سید های  از   )

مراجعه کنید. الحسناحمد

. 21: آیه یوسف - ۳
. 10: آیه فاطر - ۴





 : مبحث سوم 

 ؟هستاز این  بیش آیا 

  ؛ خواهد شد  ور شعلههایشان  بدن و فردا با    ، اعمال بندگانبا  آتش جهنم در حال حاضر  
ْل د؟  شرهایی بخ  جهنم   زفیرِ خود را از    کههست  خردمندی    آیا زِ   ِمْن   ه  آیا بیشتر  ﴿ 1دٍ یم 

 . ﴾؟وجود دارد

خویشاوند  چه    ،دشمنی کند جایگاهش جهنم است   با رسول خدا   هرکس ای مردم،  
غریبه،  بوده    رسول خدا  و چه  رسول خدا چه هم و  باشد  و چه    باشد بوده    عصر  بود 

میان عرب و  تفاوتی  بر همه جاری است و هیچ  سید و سرور فرستادگان  شریعت    ؛ ونباشد 
در غیر  ؛  رسول خدا از  اطاعت  و  پیروی  یعنی  تقوا،  و    ؛تقوا واسطۀ  به   مگر  ، عجم وجود ندارد

متي یدخلون  أ کل  »است:    فرموده   رسول خدا   . است  آتش جهنم  جایگاهشاین صورت  
الله  :قالوا   ،بیأ ال من  إ الجنة   الجنةأ من    :؟ قالیأبیومن    ،یا رسول  من    و  ، طاعني دخل 

.  و نخواهد  کند  اباکس که    شوند مگر آنامت من وارد بهشت می   ۀ هم» 2«بیأ عصاني فقد  
مرا اطاعت کند وارد بهشت  کسی که  ؟ فرمود:  خواهدنمیکسی  چه گفتند: ای رسول خدا  

 .« شود[ ]وارد بهشت  است نخواسته شود و کسی که از من نافرمانی کند، می



. 30: آیه ق -1
. 147ص  7280ح: ت سن کتاب وه کتاب اعتصام ب: صحیح بخاری -2
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ام اگر بگویم  و گزافه نگفته نیستند،    ا مستثن  خدا رسول    ۀپیامبر از این قاعد  ۀ صحاب
طور مستقیم متوجه    به  خدا   پیامبرخطاب  زیرا    ؛آنان نسبت به این قاعده اولویت دارند

   آیند.می هاآن متوجه کسانی است که تا روز قیامت بعد از  ان،و پس از آن  ، آنان بوده است

آنان تبدیل و تغییر ایجاد    چون  کهایناند؛  این قاعده را روشن کردهگفتیم  روایاتی که قباًل  
روایاتی را  تر شدن این موضوع، روشن برای  . نه حوض ،کردند، جایگاهشان آتش جهنم شد

ای  هیچ عذر و بهانه   تا  است،   بخاری در صحیح خود بیان کرده  که  کنیمدر اینجا نقل می 
که قباًل  »باب حوض«  آن را از    ه استهرچند او سعی کرد  ؛ نماندباقی  گیر  شخص بهانه برای  

 از رسول خدا   ،عباسابن داشتیم، دور نگه دارد. این بار از سعید بن جبیر، از  بر آن  مروری  
  نعیده وعداً   ول خلقاً أ نا  أ کما بدأ: ﴿ثم قر   ،نکم محشورون حفاة عراة غرالً »إ :  استکرده  نقل  

صحابي یؤخذ بهم  أ من    ناساً أ ن  إ و  ، براهیم إ ول من یکسی یوم القیامة  أ و   ، نا کنا فاعلین﴾ إ علینا  
عقابهم منذ  أ نهم لم یزالوا مرتدین علی  إ   :فیقال   ،صحابيأ صحابي  أ   فأقول:  ،ذات الشمال

الصالح  فأقول   ،فارقتهم  العبد  قال  شهیداً   :کما  ...    وکنت  فیهم  دمت  ما  قوله  إ علیهم  لی 
ا    :شویدنشده برانگیخته میو ختنه عریان  شما در روز قیامت پابرهنه،  » 1«الحکیم ن 

ْ
أ د  ا ب  م  ک 

ْلٍق ُنِعیُدُه   ل  خ  و  
 
ْعًدا أ ا   و  ْین  ل  ا   ا ِإن     ع  اِعِلین    ُکن   گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم،  همان)  ف 

و اولین کسی ؛  ( آنیم  ۀدهندما، که ما انجام   ۀ ای است برعهدگردانیم. وعده دوباره آن را بازمی 
گاه باشید  است  ابراهیم   شودپوشانده می]لباس[  روز قیامت  که   از اصحاب من کسانی  . آ

در    ! گویم: یارانم یارانم. پس میشوند می]و برده[    گرفته   [ جهنم]  چپ   سمت هستند که به 
  ۀ بر گذشت  هپیوست  [وفات یافتی]  از زمانی که تو از آنان جدا شدی  هاآن:  آیدمی خطاب  پاسخ  

ْیهِ گویم:  طور که عبد صالح گفت، می  بنابراین همان  خود بازگشتند. ل  ُکْنُت ع  ا  و  ِهیًدا م  ْم ش 
ا  ِفیِهْم ُدْمُت   م   ل  ِني   ف  ْیت  ف   و  ْنت    ُکْنت    ت 

 
ِقیب    أ ْیِهْم   الر   ل  بودم بر آنان گواه و تا وقتی در میانشان  )  ع 



. 680ص 3349، ح«واتخذ الله إبراهیم خلیالً »: تعالیحق نسخ نبیا، باب احادیث اکتاب : صحیح بخاری -1
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بودی نگهبان  آنان  بر  خود  تو  گرفتی،  مرا  روح  چون  پس  سخن  ...  (بودم؛  انتهای  تا 
 « (.تعالیحق

و    کردهخطاب  مردم را  ،  رسول خدا   ، عباسبا سندی دیگر از ابن دوم،    و در حدیث
نا  أ کما بد﴿  :ثم قال  ،لی الله حفاة عراة غرالً إ نکم محشورون  إ   ، یها الناس»أ   :ه استفرمود

نعیده وعداً أ  فاعلین﴾  إ علینا    ول خلق  و أ ثم قال:    اآلیة، خر  آلی  إ نا کنا  الخالئق  أ ن  أ ال  ول 
  فأقول:  ،ذات الشمالمتي فیؤحذ بهم أ نه یجاء برجال من أ ال و أ  ،براهیم إ یکسی یوم القیامة 

وکنت  :  کما قال العبد الصالح  فأقول  ،حدثوا بعدكأ تدري ما   نك الإ   :فیقال  أصحابي،رب    یا
توفیتني کنت   فلما  فیهم  ما دمت  علیهم أ علیهم  الرقیب  لمإ   :فیقال  ؛نت  یزالوا   ن هؤالء 

علی   فارقتهمأ مرتدین  منذ  عریان  » 1« عقابهم  پابرهنه،  قیامت  روز  در  شما  مردم،  و  ای 
می ختنه  برانگیخته  ُنِعیُدُه    شوید:نشده  ْلٍق  خ  ل   و  

 
أ ا  ن 

ْ
أ د  ب  ا  م  ْعًدا ک  ا  و  ْین  ل  ا  ع  ا  ِإن   اِعِلین    ُکن     ف 

ای است گردانیم. وعده همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم، دوباره آن را بازمی)
و اولین کسی که روز قیامت  سپس فرمود:    ... تا آخر آیه؛   (آنیم ۀ  دهندما، که ما انجام   ۀ برعهد

گاه باشید از اصحاب من کسانی هستند که    ابراهیم   پوشد می پوشانده  ]لباس[   است. آ
]جهنم[  به  چپ  برده[    گرفته سمت  می شوندمی]و  پس  گفته  یارانم!  پروردگارا  گویم:  . 

طور که عبد صالح    همان. پس من  بعد از تو چه بدعتی نهادند  هاآندانی  تو نمی :  شودمی
می ْیهِ گویم:  گفت،  ل  ع  ُکْنُت  ِفیِهْم و  ُدْمُت  ا  م  ِهیًدا  ش  ا  ْم  م   ل  ِني  ف  ْیت  ف   و  ْنت    ُکْنت    ت 

 
ِقیب    أ   الر  

ْیِهْم  ل  و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتی، تو خود  )  ع 
از زمانی که تو از آنان جدا شدی ]وفات یافتی[    هاآن   شود:گفته می   .(بر آنان نگهبان بودی 

 «(. دخود بازگشتن  ۀبر گذشت  هپیوست

  نقل  از رسول خدا   ترعباس با سندی متفاوت از آنچه پیش روایت از ابن سومین  در  
ول  أ نا  أ کما بد﴿  ،لی الله حفاة عراة غرالإ نکم محشورون  »إ   و فرمود: خطبه خواند  شده، پیامبر  
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نه یجاء  أ ال  أ   ،براهیم إ ول من یکسی یوم القیامة  أ ن  إ ثم    ، نا کنا فاعلین﴾إ علینا    خلق تعیده وعداً 
حدثوا  أ تدري ما   ال :فیقال  ،صحابيأ رب  یا فأقول:  ،متي فیؤخذ به ذات الشمالأ برجال من 

  ، «شهیداً :»لی قولهإ   ؛ما دمت فیه  وکنت علیهم شهیداً   :کما قال العبد الصالح  فأقول  ،بعدك
راستی شما در روز قیامت  به » 1« عقابهم منذ فارقتهمأ ن هؤالء لم یزالوا مرتدین علی  إ   : فیقال

ْلٍق ُنِعیُدُه    شوید:نشده برانگیخته میپابرهنه، عریان و ختنه  ل  خ  و  
 
ا أ ن 

ْ
أ د  ا ب  م  ْعًدا ک  ا   و  ْین  ل  ا  ع    ِإن  

ا اِعِلین   ُکن   گردانیم.  آغاز کردیم، دوباره آن را بازمیهمان گونه که بار نخست آفرینش را )  ف 
برعهدوعده است  انجام   ۀ ای  ما  که  قیامت    .سپس  (آنیم   ۀدهندما،  روز  که  کسی  اولین 

گاه باشید از اصحاب من کسانی هستند که    ، ابراهیمشودپوشانده می ]لباس[   است. آ
]جهنم[  به  چپ  برده[    گرفته سمت  می شوندمی]و  پس  گفته  یارانم!  پروردگارا  گویم:  . 

طور که عبد صالح    همانبعد از تو چه بدعتی نهادند. پس من    هاآندانی  تو نمی :  شودمی
می ْیهِ گویم:  گفت،  ل  ع  ُکْنُت  ِفیِهْم و  ُدْمُت  ا  م  ِهیًدا  ش  ا  ْم  م   ل  ِني  ف  ْیت  ف   و  ْنت    ُکْنت    ت 

 
ِقیب    أ   الر  

ْیِهْم  ل  یانشان بودم بر آنان گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتی، تو خود  مو تا وقتی در  )  ع 
از زمانی که تو از آنان جدا شدی ]وفات یافتی[    هاآن شود:  (. گفته می بر آنان نگهبان بودی 

 «(. خود بازگشتند ۀبر گذشته  پیوست

تا  است  شده  و تکرار    ، روایت   پیامبرشکل مستفیض از  به این حدیث مشهور است و  
گانه  سه که در این حدیث  ای  نکته و اما    ؛ جای دارندصحابه در بهشت    ۀ مدعی نشود هم کسی  

 است:  پیامبر ۀکند این فرمود توجه ما را جلب می

 « .بودنداز زمانی که از آنان جدا شدی مرتد پیوسته اینان »

 « .خود بازگشتند ۀ بر گذشتپیوسته آنان »



بخاری  -1 باب  :  صحیح  التفسیر،  را    همان»کتاب  آن  دوباره  کردیم،  آغاز  را  آفرینش  نخست  بار  که  گونه 
. 974ص 4740، ح«گردانیم بازمی
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طور که    همان  یا   ، نهادندآن را سنت    خدا بدعتی که بعد از رسول  این  از  آنان  یعنی  
از زمانی   ...پیوسته بودند»نگشتند و از آن باز د نکردنآوردند، توبه  پدید تر مرور کردیم، پیش 

جمله  حتی از  و    ، شدتبدیل به سنتی  آنان  از نظر  معنای دیگر  ؛ یا به «که از آنان جدا شدی
کنند و نه به صورت  نه از آن توبه می  داشتند؛ می را پاس  که آن  شد    و باورهایی   داتااعتق

کنند.  که آنان را از حوض دور می هنگامی  مگر    ، شودمی روشن  و روشن برای همگان  صریح  
کردیم  مشاهده  را  عبارت  این  بار  چندین  که  » 1« ألناولهمت  یهوأ ذا  إ حتی  »  :و  هنگامی 

 در خصوص این نکته خواهد آمد.شافی و وافی شاءالله بیان و ان .«نان را بگیرمآخواستم 

مرتبه  ن  یا   ؛استروایت کرده    خود که بخاری در صحیح  پردازیم  می حال به روایت جدیدی  
ذا  إ نا قائم  أ بینا  »  : فرمودند  رسول خدا   کهاست  روایت شده    هریرهو از اب   ،یسار  بناز عطاء  

لی النار  إ   :ین. قالأ فقال: هلم. فقلت:    ،بیني وبینهم ذا عرفتهم خرج رجل من  إ زمرة حتی  
راه یخلص منهم  أ فال    ،دبارهم القهقری أ نهم ارتدوا بعدك علی  إ   :قال   ، نهمأوما ش  :والله. قلت

تا  ای می ام[ ناگاه عده در حالی که من ]کنار حوض ایستاده » 2« ال مثل همل النعمإ  آیند. 
پرسم:  بروید. می  :گویدگیرد و میشناسم مردی میان من و آنان قرار میرا می  هاآنمن  
ها چه  مگر این پرسم: آتش. می سویبه قسم : به خدا  گویدمی  برید؟ها را [ به کجا می]این
این گویدمیاند؟  کرده بعد  :  دوران  ها  به  و  مرتد شدند  تو  برگشتند.  از رحلت  پس  جاهلیت 

 .«یابنداز جهنم خالصی نمی  ،بینم از این صحابه جز تعداد اندکیمی

شده را  گفته   نکات  ۀکه همگواه روشنی است  این حدیث  کنم  باید به خواننده خاطرنشان  
.  اندبوده در نوسان  ایما و اشاره  و    ،صراحتمیان  اغلب  در    که   نکات  ؛ استدر خود جمع کرده  

 : توجه استزیر قابل  نکات



. به مبحث سابق مراجعه کنید -1
. 1336 –  1335ص  6587، ح»در حوض«کتاب الرقاق، باب : صحیح بخاری -2
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  ماِت ی این تقس  ، و دربودهدسته  گروه یا دسته صورت گروهشدن صحابه از دین خدا بهخارج   .1
قابل )دسته  گروهی الهی  عدالت  استدسته(  ادامه  توضیح  .  مشاهده  در  نکته  این 

خواهد آمد.

ند تفکر کند قطعًا  ا ه وجود آوردبه    هاآنکه    یگناه یا این بدعتنوع این    دربارۀاگر انسان    .2
شدن  خارج  ،این گناه نتیجۀ ؛ زیرا، اعتقادات بوده استاصل  دربارۀ بدعتی خواهد دید 

آتش و    سویبه به خدا سوگند،  »مجازاتش  بنابراین    ؛ شدنشان استآنان از دین و مرتد 
  ، را تغییر دادندعقیده  منشأ  اصل و    هاآن خواننده بپرسد چگونه    بساچه .  است  «جهنم

یا معاد  شود  به آن مربوط می چه  ت و آنو نبو    الهی  ذات و صفات  ، در حالی که صحابه
ند؟ پاسخ خواهد آمد. ا هو جزئیات روز قیامت را انکار نکرد

حدیث  .3 عبارات  تغییر  با  اینجا  در  بالغی    ، ما  سبک  تغییر  متن  )اسلوب  متوجه  بیانی( 
به    ـکردیم می در احادیث قبلی مشاهده  ـ جای ساختار مجهول  به   . شویممی اینجا  در 

این اثر مشخص همچنان دارای ابهام  هرچند    ؛استفاده از اثر مشخص پرداخته است
  « رجالً »  با عنوان  ، در اینجا آن را طور کلیبه   کردن فاعلجای پنهان . بنابراین، به است

را    فاعلصریح این  طور  به   پیامبر خدا کنیم. درست است که  مشاهده می   «مردی»
  سویبه را    پیامبر   که اصحاب  است   یک انساناو    فرماید اما روشن می  کندمشخص نمی 

1. ابندیی نم  یاز جهنم خالص ،یجز تعداد اندکو دهد، آتش سوق می

طور که رسول    همانـ   خدا رسول  از وفات  گویم: بعد  می تر شدن مطلب  روشن برای  
جز تعداد  پس  خ داده است.  جمعی ر   ارتدادِ یک حرکت    ـفرماید در این احادیث می   خدا 

  ،ا یعنی بعد از رسول خدطور مشخص  به  «توبعد از »و  ؛ مانند نمیاز آنان در امان  ،اندکی


 ۀست که از گلهایی او دامچهارپایان    یمعنابه  فیشر   ثیموجود در حد(  تعداد اندکی« )همل النعم »  منظور از  -1
  نجا یدر ا  و رسول خدا  دیها را تصور کن آن  نییپاتوانید نسبت  شما می  .کنندیشوند و راه خود را گم میخود خارج م

که  است   ییهادام به نسبت  یعن ی ؛است به مقدار »همل النعم« که از ارتداد در امان هستند یکسان نسبت   فرمایدیم
. استبسیار اندک   که شوند،یمجدا خود  ۀاز گل
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دهد  زیرا چنین اختالفی رخ نمی  ؛شودمربوط می به امر خالفت و جانشینی    و این موضوع
آنان را    «مردی»آمده است که    به همین دلیل در روایات.  بعد از وفات رسول خدا   مگر

  ، واستبوده  و امر آن متعلق به او    ،او  حِق   خالفت،آن  زیرا    ؛دهدآتش سوق می   سویبه 
این مرد  اند به مرتکب شده   هاآن گناهی که   با  است. گناهان  بوده  طور مشخص در رابطه 

 نیست:خارج بندگان از این دو حالت 

 . ظلم کرده استبه خودش در این صورت   ، که استبنده و پروردگارش میان گناه : ولا 

ظلم کرده  دیگری  به  که در این صورت  ،  استبنده و شخص دیگری  میان  گناه    :دوم
 است.

نوع دوم مشمول شفاعت نیست؛  شودمی  خدا رسول  نوع اول شامل شفاعت   اما   ،
گفت  قبلی  احادیث    دربارۀ توان  و کمترین چیزی که می   ،زیرا، مرتبط و متعلق به مظلوم است

شامل حالشان   مصطفیبه همین دلیل شفاعت  .  از نوع دوم استن است که گناه،  یا 
لعنت و نفرین بر کسی که  »  فرماید:می  رسول خدا بینیم  ، میبرعکسشود و حتی  نمی 

 «.ایجاد کردو تبدیل بعد از من تغییر 

 : پردازیممی مصطفیاحادیث  ۀ خالصبندی اکنون به جمع 

. افتاد جنبشی ارتدادی اتفاق  پس از رحلت پیامبر .1

ا ا   .2 پیامب  ی،رتداد ین حرکت  تغییر سنت  اثر  که  بوده است  سنتی  نهادن  بدعت و    ربر 
بنیان  را    ی و بدعتبه وجود آوردند    یآنان سنت  بنابراین؛  به وجودش نیاورده بود پیامبر آن را  

. نهادند

. ه استرخ دادو ایمان  اعتقاد  در اصِل  ،ی نبش ارتداداین ج  .3
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دسته یا  صورت دسته به  بنابراین   را شامل شده بود؛ بیشتر صحابه    ،ی نبش ارتداداین ج   .4
ارتداد، جان سالم به در  این  جز تعداد اندکی، از    طوری کهبه   ؛شدندمرتد میگروه  گروه

. نبردند

که سبب ارتدادشان بود توبه    یاز این گناه  تر، کلی طور  و امت به کلی،  طور  صحابه به   .5
« .مرتد ماندند تو  پس از وفاتپیوسته  آنان » : نکردند

ل حالشان شام و شفاعت پیامبر خدا شدند آنان مستحق غضب و طرد از رحمت خدا  .6
« .لعنت و نفرین بر آنان»: فرموده است شانۀ دربار زیرا   ؛شودنمی 

و خلیفۀ  گناه به جانشین  این    یعنی  « .یبود شاهد  بر آنان  تو  و  »د:  فرمایمی   خدا رسول    .7
طور خاص  امت و به بر  ر کلی  طوبه   پیامبربعد از  شود در حالی که او  مربوط میوی  

است. شاهد بوده صحابه، بر 

آتش    سویبه را    مرتدشدگاناست که    ی«مردهمان »این خلیفه یا وصی یا ولی یا شاهد،    .8
 دهد. جهنم سوق می

خصوص  به   اهِ گن یک  ، سعی کن این نکات را در  گرامی  ۀای خوانند  گوییم: پس از این می 
به  بازگشت و   ارتداد از دین منجر به که شدند تا بدانی صحابه چه گناهی مرتکب  ، جمع کنی 

که  به همان فرجامی  و  پرهیز کنیم  در این گناه  گرفتن  از قراربتوانیم  ما    تا   شد،  شانگذشته
باشد    نکات این  تمام  که جامع  یابیم  نمی گناه خاصی را    هیچ   . نرسیم  آنان در آن سقوط کردند 

یا والیت    ،رسول خدا   خالفت و جانشینی  ۀلئمگر مس  است   ذکر کرده  خدا که رسول  
که  ینمؤمنامیرال خدا ،  ابالغ،    رسول  را  در  آن  همگان  و  اعالن  برابر  غدیرخم  در 

 . فرمود

بنابراین    کند؛جانشین را تعیین می کسی که  پس از    مگر  ،وجود ندارد  جانشینی مطلق
پیامبر  مگرشد  چنین چیزی مطرح نخواهد   از  الهی است که رسول    ؛ بعد  این سنت  و 

  صحابه پس از رحلت پیامبر  سنتی که  ؛ )والیت الهی(فرمود  آن را بیان  صراحت  به   خدا 
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بدعت دادند و  تغییر  را  انتخابات  ا شور »  آن  ترتیب  را    « و  این  به  و  آوردند  سنت رسول  پدید 
و کسانی که تا روز قیامت به    این عمل   بار گناه  پس   تباه کردند؛  )یعنی والیت الهی(را   خدا 

 ست.هاآن کنند بر دوشآن عمل می 

است که اهل سنت  ای  نکته و این  است،  عقیده  اصول  جزو  منصب والیت عام،  دانیم  می
  ، این امرپس  .ندا ه نظر داشتاختالف  ،اشخاص  دربارۀهرچند  ، نظر دارنداتفاق و شیعه بر آن 

این گناهی است که    .استآتش  اهل  انجام این گناه از  و عامل  است  تی  ل عقیدو اصجزو  
  را حفظ کرده  هاآن  وندکه خدا انیسکشدند مگر    شمرتکب  صحابه بعد از پیامبر  تمامِی 
است که عدالت الهی علت  به این  دسته  دستهیا    گروهصورت گروهبه  هاآن. اما ارتداد  است

  ، کنندمی تالش  کردن آنپیاده و کسانی که در  ،گذاران این ارتدادبنیانمیان کند اقتضا می
بدون    کنند میسکوت  و کسانی که  ،  دهندمی و به آن رضایت    پذیرند می و کسانی که آن را  

شدن  این همان دلیل محشور   برابری وجود نداشته باشد.د،  شناینکه اعتراضی به آن داشته با
احادیث    هاآن   ۀو چندبار گروهی   و  به جهنم   1باره یک   هاآن  کهاند  نفرموده به جهنم است 

 و خداوند دانا و حاکم است.  ؛ شوندهدایت می 

بعد از   دلیل اینکه اعتقاد این امت همان بدعتی شد که مرتدیِن قبلی، به  ۀ نکت  دربارۀ ما  ا 
و انتخابات    ا شور دارند اصل  اعتقاد   2سنت اهل   ، بنابراینردندبرایشان تشریع ک  خدا رسول  
اغلب    در حالی که  کرد؛ترویج  و  نهاد  نت  سآن را    است که رسول خدا ای  قاعده همان  

  و باعث شد آنان سنت صحیح  دانند این همان بدعتی است که باعث ارتداد صحابه شدنمی 
 ند.ا هتوبه نکرد هاآن است که دلیل و به همین کنند را نابود  ( والیت الهی)



 به این نکته اختصاص دارد.  ابا این حال این معن ؛وجود دارد اشارات دیگری در این خصوص از رسول خدا -1
انکار  دوران نخستین گرفتارش شدند  سنت در  آنچه اهل ای داشته باشیم به این نکته که  منصفانه است اشاره   -2

  و این مرتد شدند    مصطفی  نیاز د  نیبنابرا  ؛بود  طالب  یبن اب  یعلاوصیا    ِن یو اول،  رسول خدا  وصیت
در اقرار  رسول خدا تیدوم وص مۀیمنکر ن و گرفتار شده، شدر آخرالزمان در دام عهیاست که ش وضعیتی ان مه

   است. الحسنو سرور ما امام احمد دیآنان س نیکه اولاند شده مهدیامام   ۀیذر از   نیوبه مهد



 ، تأمالتی بر صحیح بخاری، قسمت اول انتشارات انصار امام مهدی ........................................... 46

قطع و یقین  نتیجه  این  به    شده را مطالعه و بررسی کند نکات گفته   هرکس معتقدم  بنده  
از کتاب محمد بن اسماعیل  صرفًا  کنم این احادیث  . در اینجا باز هم یادآوری میکندپیدا می 

 .اندآورده شده  «صحیح بخاری» معروف به  «الجامع الصحیح»بخاری در کتاب 

در  که  مادام    امت محمدحرکت ارتداد در  مایلم متذکر شوم این  در پایان این مبحث  
ادامه  تند همچنان  گردان هسروی سنت والیت الهی  از  و  کنند  حرکت میبدعت شورا  خط  
 دارد.

خوا و   خدا نکنید    تصور گرامی    ۀ نندشما  مسبه    رسول  ندادهئ این    .استله هشدار 
از  نقل    ، ملیکهابی   بخاری  اسماء  است  از  اکرمکرده  پیامبر  علی  »أ :  ندا هفرمود  که  نا 

ال تدري مشوا   :فیقول  ، متيأ   : قولأف   ،الحوض انتظر من یرد علي فیؤخذ بناس من دوني 
مردمی  من بیایند.    سویبه منتظرم    در حالی کهار حوض هستم  من در کن» 1«علی القهقری

از   او میمیپس    . کردد  نمن دور خواهرا  امتم. و  بر مسیر    هاآن دانی  نمیتو  گوید:  گویم: 
 .« گرد حرکت کردندعقب

جهنم    سویبه که کسی که  وجود دارد؛ این  یمتفاوت  ِی ت در این حدیث بیان و تعبیر رسال
اعت  ، است  حمد ت مام  شودسوق داده می  نابود قو سبب آن،  به بدعت و  کردن اد امت 

پیش است  سنت بیان کردیم، که  این حدیث   چنینمه  ؛ تر  قرین  در  این    ۀ یک  برای  مرتبط 
 « .گرد حرکت کردندبر مسیر عقب  هاآن»  ۀ:جمل یعنی  ؛ وجود داردموضوع 

امت  تعبیر به . از آنجا که در اینجا کندرا الزم می اختالف در گفتار   ، اختالف در مخاطب
  عبارت حالی که    در   آمده است،  «گرد حرکت کردندبر مسیر عقب آنان  »  تعبیرِ   ،اختصاص دارد

اختصاص  صحابه  به  که  م  ی دید  یقبل  ث یاحادرا در    «گذشتگان خود بازگشتند  ن یآنان به د»
  ی سنت  و آن را بادگرگون،  خود    انیدر م را    امبر یم پ حک   امبریپ و صحابه بعد از وفات  داشت  



واتقوا فتنة ال تصیبن » :  تعالی روایت شده استآنچه در باب این سخن حقکتاب الفتن، باب  :  صحیح بخاری  -1
. 1429ص 7048، ح«الذین ظلموا منکم خاصة
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به همین دلیل عبارت    ؛« دادند ر یی تغ» کردند جایگزین  بنیانش نهادند( و به وجود آوردند که  )
  را یآنان مرتد شدند؛ ز   تگف  توانی امت بعد از صحابه، نم  بارۀدر اما    آمده است؛   »مرتد شدند«

پ   می طور مستقبه  هاآن عل  ۀدربار   امبریاز    ؛انده دینشن   ی زیچ  طالبی اب  بن  یامامت 
  امبری پ  ر یتعب به    ا یراه پیمودند    ین، شیکه آنان بر راه ارتداد پتعبیر شده است  آنان    ۀ بلکه دربار 

گرد حرکت  آنان بر مسیر عقب »  « مشوا علی القهقری»درود و سالم بر او باد:    هزاران  که
ست که  یبه تکرار ن ی از ی و ن  ؛ کندیاست که آنان را وارد جهنم م ی همان گناه نی و ا  ؛ «کردند

جهت محافظت  به ( را  ی)وص  مرد پیامبر، آن   را یآمده؛ ز ساختار مجهول  با  دوباره    ث یحد  نیا 
 . فرمایدی ذکر نم ث یحداز 

 





 : مبحث چهارم 

 چه کسی ولی است؟

صورت واضح و آشکار  ، و به استمشخص و روشن  خطوط این تحقیق  شکی نیست که  
طور  هبـ ،  برپس از پیام  ۀ و صحاباز راه درست منحرف شده است  روشن شد که بخاری  

حرام بود؛ یعنی    برایشانکه  متعرض چیزی شدند    هاآنمرتد شدند؛ زیرا    ـعام و نه مطلق 
از    ی بیشتر های  خواهیم روشنگری می ما    در اینجا   . طالبابی   علی بن   از   سلب خالفت 

داشته    طالبابی   این نکته، یعنی والیت علی بن  دربارۀ مشخص  طور  صحیح بخاری به 
پاسخ  .  باشیم  از پدرش  را  بیایید  بباست    نقل کردهاز آنچه مصعب بن سعد  نیم  ی بیاوریم و 

ن تکون مني بمزلة هارون من  أ ال ترضی  »أ   :فرموده است  چه  به علی   رسول خدا 
هارون به  نسبت  شوی نسبت تو با من مانند  آیا راضی نمی» 1« نه ال نبي بعديأ ال  إ موسی  

 ؟« نیست ی با این تفاوت که بعد از من پیامبر موسی باشد 

ما ترضی  »أ   کند:می  نقل  پیامبر خدا سپس بخاری در جایی دیگر از صحیح خود از  
نسبت  شوی نسبت تو با من مانند  آیا راضی نمی » 2«هارون من موسین تکون مني بمنزلة  أ 

باشدبه  هارون   اینجا  نکات بسیاری در خود دارد    ، این متن مقدس   ؟« موسی  به  که ما در 
بررسی بخش دوم را به ایستگاه دوم با بخاری    شاءاللهنا   و   اشاره خواهیم کرد  هاآنبرخی از  

این    درزیر را    نکاتتوان  . می میکنیموکول م  «صحیح بخاری  وصیت رسول خدا در»یعنی  
 حدیث مشاهده کرد: 



. 889 –  888ص  4416، حکتبو  هکتاب المغازی، باب غزو: صحیح بخاری -1
. 753ص  3706، حطالبصحاب النبی، باب علی بن أبیا فضایلکتاب : صحیح بخاری -2
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ابی   به   رسول خدا وصیت  .  1 بن    . واضح و روشن استای  که نکته   طالبعلی 
خی و  ی تار واقعیت  یک   بود و ایندر میان قومش  وصی و وزیر و جانشین موسی ،هارون
توان آن را انکار کرد. نمی   وشده است ثابت قرآنی 

خِ د:  فرمایمی  تعالیحق
 
ی أل ُموس  ال  

 
ق اْخُلْفنِ یو  اُرون   ه  ْومِ   یفِ   یِه 

 
ِبْع    یق تَّ ت  ال   و  ْصِلْح 

 
أ و 

بِ  اْلُمْفِسدِ یس  به  ﴿ 1ن  یل     برادرش هارون گفت: در میان قوم من جانشینم باش، و موسی 
 . ﴾اصالح کن، و راه فسادگران را پیروی مکن

ل  :  فرمایدمی  موسیز  در حکایت ا   تعالیحق اْجع  زِ   یلِّ و  ْهلِ یو 
 
ْن أ خِ   *  یرًا مِّ

 
اُرون  أ   یه 

ْزرِ   *
 
أ ِبِه  ْشرِْکُه فِ   *  ی اْشُدْد 

 
أ ْمرِ   یو 

 
ثِ   یک    *  یأ ك  ک  ح  بِّ ثِ   *  راً یُنس  ك  ک  ْذُکر  ن  ا    *  راً یو  ِبن  ِإنَّك  ُکنت  

ِص  وتِ   *  راً یب 
ُ
ْد أ

 
ال  ق

 
ییك   ت  ُسْؤل  یق بیت من یکی را وزیر و معاون من قرار  و از اهل ﴿ 2ا ُموس 

تا دائم به    *   و او را در امر من شریک ساز   * پشت مرا به او محکم کن   *   هارون برادرم   *   بده 
  *   به احوال ما  بیناکه همانا بس تویی    *  و تو را بسیار یاد کنیم   *  ستایش و سپاس تو بپردازیم 

 . ﴾شداز ما خواستی همه به تو اعطا را پروردگار فرمود: ای موسی آنچه  

وزیر و معاون  برای من »؟ و معنای  چه معنایی دارد  «جانشین من در میان قومم باش »
  را مطالعه کند   های احادیث پیامبرکتاب کسی که    واقعیت آن است کهچیست؟    « قرار بده

با  همراه  و  ،  است  در حق علی  از طرف پیامبرپذیرد که این دو لفظ  طور قطع میبه 
  « ریوز »   و  «یوص»،  ه«فیخل»  ۀگانسه الفاظ  که    احادیثیها لفظ وصی نیز وارد شده است.  این

کرده روایت  این  را  توسط  راویان  اند  بزرگان  و  علی  در  حاکم  مثل  استادان  المستدرک 
داوود در سنن، طبرانی در  ابی   الصحیحین، احمد بن حنبل در مسند خود، ترمذی در سنن،

 . روایت شده استعمال و ...  الو الهندی در کتاب کنز  ،کتاب فرهنگ لغت بزرگش



.142: آیه اعراف -1
.36 –  29آیات : طه -2



 51  ............................................................................................................ است؟  یول  یچه کس

اثیر در کتاب  طبری در کتاب تاریخ خود، ابن مثل  توسط مورخانی  گانه  کلمات سه این  
تاریخش یعقوبی در کتاب  بغدادی در کتاب    ،کامل، مسعودی در کتاب مروج،  و خطیب 

 بدایه، بازگو شده است.الکثیر در کتاب عساکر در کتاب تاریخ، و ابن تاریخ خود، ابن 

و حلبی شافی در کتاب    ،اشکتاب سیره هشام در  ننویسانی چون ابنامه در میان زندگی
در  می  اش،نامه زندگی را  کلمه  سه  این  بن    خدا رسول  احادیث  توان  علی  حق  در 

، ثعالبی، سیوطی،  طبریمثل قرآن کریم  در تفسیرهای نکته را یافت. همین  طالبابی
 1. توان دیدمی  نیز و ... آن نزول و اسباب و در علوم قرآن  ،کثیرو ابن 

د این است که ایمان به پیامبر  نکنبه آن اشاره می این احادیث  دیگری که    نکات از  .  2
یعنی امام    ،به هارون این امتآوردن  و ایمانپذیرفتن  مگر با    ،نخواهد داشت  امعن  خدا 
 است. ه  اسرائیل ثابت کردبنی   است که قرآن کریم برای هاروِن   اینکته و این همان    علی

این نکته را    هاآن  دهدنشان میکه  کند  نقل میاسرائیل  بنی  ۀدربار   را داستانی    تعالیحق
ِب  ٱلْ ند:ا ه درک کرد ا ِبر  ن   اُلوْا آم 

 
مِ ق ال  ی  *    ن  یع  ِب  ُموس  اُرون    ر  ه  گفتند به خدای جهانیان  ﴿ 2و 

 .﴾خدای موسی و هارون *  ایمان آوردیم 

  صورت آشکارا نام هارونبلکه باید به   ؛ بسنده نکردند  موسیذکر نام  به  فقط    هاآن
اقرار میمینیز  را   را پیش مشاهده میدر جایی  حتی  و    کردند، گفتند و  نام هارون  تر  کنیم 

 اند:آورده 

 ِْلق
ُ
أ ةُ   یف  ر  ح  داً   الس   اُلوا   ُسج  

 
ا  ق ن   ِب    آم  ُرون    ِبر  ی  ها  ُموس  افتادند  پس ساحران به سجده  ﴿ 3و 

 . ﴾و گفتند: به خدای هارون و موسی ایمان آوردیم



است   یبخار   دربارۀفقط  این تحقیق    رای. ز ردیم ک  یخوددار   شانبودنموجود با توجه به  از ذکر منابع  به اذن الهی    -1
الله.ء شاان ،آن آسان است دانستن منابعوگرنه 
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  این حکمت    وجوهیکی از    شایددارد.  وجود  رازی  رمز و    ،هارونشدن نام  این مقدم در  
رضای خدا و چگونگی    ۀ ورود به مدین راهدانستند  می  هاآنمتوجه شویم  که  باشد  آن    سخن

  ، توان به این شهر وارد شدوگرنه چگونه می  ؛داندمیکسی چه شدن از فیض الهی را سیراب
است. بر    موسی  ازبرای اطاعت    ورود   ب در همان    هارون؟  اشجز از طریق دروازه
ایمان  اساس  بناین  علی  امام  به  ایمان،  طالبابی   داشتن  رسول  داشتن  برای  به 

ده  در احادیث سابق ذکر ش کنیم  می   و به همین دلیل مشاهده   ؛ استو ضروری  الزم  ،خدا 
در    ا معناین  عبارت و    اینبر    خدا   و رسول   شدند، برگشتند و مرتد    از دین   هاآن است که  

من شهر  » 1« نا مدینة العلم وعلي بابها»أ   است. از جمله:   کرده کید  أ تبیش از یک حدیث،  
جز با تصدیق حق علی    خدا حتی بیعت با رسول  و    .«است  آن  ۀعلم هستم و علی درواز 

 . از صحیح بخاری خواهد آمدنکته شود و این محقق نمی طالبابی  بن

بودن اطاعت از  واجب به آن اشاره دارد رسول خدا قبلی  که حدیث  جمله نکاتی از . 3
  ، اطاعت کنند   دهد   فرمان  امت باید از هرآنچه علی  ۀ هم  است.   طالبابی   بن  علی

نِ   : بوده  واجب کردامتش    را برای هارون    از پیروی  طور که خداوند   همان ا ِإنَّ اف  خ  ال  ال  ت 
 
  ی ق

ی  ر 
 
أ ُع و  ْسم 

 
ا أ ُکم  ع  ا    ،﴾ بینمشنوم و میمی  ، گفت: نترسید من همراه شما هستم﴿ 2م  ْثن  ع  ُثمَّ ب 

اُرون   ه  ی و  وس  ْعِدِهم مُّ ،  ﴾...  موسی و هارون را مبعوث کردیم  هاآنسپس بعد از  ﴿  3...  ِمن ب 
 ِخ

 
أل ی  ُموس  ال  

 
ق اْخُلْفنِ ِه  یو  اُرون   ْومِ   یفِ   یه 

 
گفت  ﴿ 4...  یق هارون  برادرش  به  موسی  و 

 . ﴾ ... ن من در قومم باش یجانش

بخاری   دسِت اگر  داشت  گفته اهل  را   آنچه  دهِم یک کم  انصاف  از  رسول  سنت  های 
جز  دهد  اجازه نمی ولی خداوند    ؛کردنقل می برای ما    اندنقل کرده  در حق علی  خدا 
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متوجه نیست    شکه خودصورتی  به یابیم  . بنابراین، بخاری را میکامل کندآنکه نور خود را  
  کند.برای ما نقل می   دستور داده است  طالبابی   اطاعت از علی بنحق  خدا در  را  آنچه  

ومن    ، طاع اللهأ طاعني فقد  أ من  »:  فرمود   که   کرده است  نقل  از رسول خدا   ،از ابوهریره او  
الله  1« میري فقد عصانيأ ومن عصی    ، طاعنيأ میري فقد  أ طاع  أ ومن    ، عصاني فقد عصا 

و کسی که مرا نافرمانی کند خدا    راستی خدا را اطاعت کرده، به   کسی که مرا اطاعت کند»
و هرکس امیرم    ،از امیر من اطاعت کند مرا اطاعت کرده هرکسو    ،است  نافرمانی کردهرا  
 .«نافرمانی کرده استا مر نافرمانی کند را 

ای  موجود در این حدیث اشارههای داللت لفظی و معنوی  نشانه به  الزم است  در اینجا  
معصوم    دهد پیامبر خدا حدیث نشان می این  داللت معنوی باید گفت    بارۀدر   باشیم.داشته  
 رسول خدا روشنی نهی شده است.  به فرمان نادرست،  اطاعت از  چراکه  ا است؛  از خط

ف »  :است   فرموده المرء  والطاعة علی  ما أ ما  یالسمع  وکره  بمعص یلم    حب  مر  أ ذا  إف  ،ة یؤمر 
  تا وقتی انسان به معصیت امر نشده باشد، سمع و طاعت » 2« ة فال سمع وال طاعةیبمعص 

اگر به    اما  ؛بدارد، بر او واجب است  شبدارد یا ناپسند  شآنچه دوستهر   بارۀ)فرمانبرداری( در 
کننده به گناه و منکر  امرها  انسان اگر  و    .« معصیت امر شود، نه گوش دهد و نه اطاعت کند

نما   إ بداً أ خرجوا منها    ما  لو دخلوها»:  در آتش جهنم جاودانه خواهند بود حتی  را اطاعت کنند  
اطاعت  راستی به اگر وارد آن شدند هرگز از آن خارج نخواهند شد.  » 3«المعروف یالطاعة ف

 .« فقط در معروف است



. 1443ص  7137ول، حاکتاب احکام، باب : صحیح بخاری -1
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و نافرمانی    ، اطاعت از او اطاعت از رسول خدا شکل مطلق،  به به همین دلیل کسی که  
که مردم را از راه هدایت،  ای  گونهبه   ؛معصوم باشد   فردیباید    ست، خدا رسول  از او نافرمانی از  
 بود. به این صورت   که پیامبر هاروندرست مثل  ؛ هی وارد نکندخارج و در گمرا 

بودن  منتسب دلیل  به  « )امیر من(امیری»  ۀ»ی« در کلم  لفظی، اتصالاما از نظر داللت  
ه کرد شمنصوب کسی که رسول خدا کند اقتضا می یذهنتوجه و است  به رسول خدا 

مشخص    امیرشخصیِت این  یعنی   ؛باشد  و از قبل تعیین شده  بوده  معین و مشخص ،  است
حاکم در  مثل سنت، اهلاست که راویان بزرگ و مشهور احادیث ای نکته ، و این  بوده باشد

علی  تصریح بر    دربارۀزیر  حدیث  ، در  «التخلیص»و ذهبی در    « صحیحینعلی  المستدرک  »
فقد    یطاعنأ من  »  :اندهروایت کرد  از رسول خدا   هاآن.  اندروایت کرده  طالبابی   بن

فقد    اً یعل  یومن عص   ،یطاعن أ فقد    اً ی طاع علأ ومن    ، فقد عصا الله  ی ومن عصان  ،طاع اللهأ 
مرا نافرمانی کند خدا را    هرکسمرا اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و    هرکس» 1«یعصان

علی را نافرمانی    هرکسعلی را اطاعت کند مرا اطاعت کرده و    هرکسو  است؛  نافرمانی کرده  
 .« است کند مرا نافرمانی کرده

است؛  فرموده  بسیاری به آن اشاره  های  مناسبت   در   رسول خدا که  است  ای  نکته این  
من   هرکس» 2« هیول یفعل ه یولمن کنت » :استاش اشارۀ آن حضرت در این گفتهاز جمله 

 .«اوست م پس علی ولِی ا هولی او بود

  : دارد   در خود  برای علی رسول خدا که این گفتۀ    ی استاز اشارات  وم سۀ  این نکت
تو  شوی که آیا راضی و خشنود نمی » «؟بمنزلة هارون من موسی ین تکون منأ ما ترضی أ »

 « هارون نسبت به موسی باشی؟ ۀمنزلبه   ،نسبت به من



اساس    بودن آن بربه صحیح  . ودر تلخیص  ،؛ ذهبی121ص  3ج:  ابوریشحاکم نی  ،علی الصحیحین  کالمستدر   -1
اند. است ولی آن دو آن را روایت نکردهشروط دو شیخ مسلم و بخاری تصریح کرده 
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بنراستی که  به .  4 برابر  آفرید   تریِن مطیع  طالبابی   علی  در  فرستادگان  سرور  گان 
به همین دلیل    ؛ موسی کلیم بوددر برابر  هاترین انسان مطیع  هارونهمان طور که بود؛ 

نمی   ش خود  موسی یاد  استغفار  برای  را  را  اینکه هارون  به کرد مگر  یاد همراه  نیز    خود 
   :کردمی

 
ِب    ال  ق خِ   یلِ   اْغِفْر   ر 

 
أِل ا  یو  ْدِخْلن 

 
أ ِتك    یفِ   و  ْحم  ْنت    ر 

 
أ ُم   و  ْرح 

 
اِحمِ   أ گفت:  ﴿ 1ن  یالر  

را وارد ما  و  بیامرز  را  برادرم  و  تو  خود  رحمت    خدایا من  مهربانان    تریِن مهربانبگردان که 
 . ﴾هستی

  اقرار   در موسی   هارون  شدنو فنا   هارون  بودنبه مالک   موسی و حتی  
ال  :رفتار کند او    دربارۀتواند  و اینکه هرگونه بخواهد می دارد،  

 
ِب    ق ْمِلُك   ال  یِإِن    ر 

 
ْفِس   ِإال  أ  ین 

خِ 
 
أ اْفُرْق   یو  ا ی ب    ف  ن  ب    ن  ْوِم   ن  ی و  اِسقِ   اْلق  جز خودم و برادرم اختیار کسی  فت: پروردگارا به گ﴿ 2ن  یاْلف 

 . ﴾پس میان ما و مردم فاسق جدایی انداز ؛ را ندارم

ه  برای امیرالمؤمنین ثابت کرداشاره    وبا ایما  این فضیلت را چندین مرتبه    خدا رسول  
 . (موسینسبت به هارون  ۀمنزلبه )  که ما در صدد آن هستیم:است از جمله حدیثی  است؛

  گونه  همان  ؛فرماید عامدانه تصریح می کند و نمی بسنده  اشاره  ایما و بلکه رسول خدا به 
 3« نا منكأ و   ینت منأ »  کند:روایت می  را برای ما  علی  م به اما  که بخاری سخن پیامبر

 .« تو از من هستی و من از تو»

  :یوقال لعل»فرماید:  میاست  نقل شده    از براء  کهدر حدیثی طوالنی    رسول خدا و  
 .« فرمود: تو از من هستی و من از تو هستم و به علی » 4« نا منكأ و  ینت منأ 
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زبان  عرب  که  برای  است  روشن  بیشتری    خدا رسول  تعبیر  این  ها  به  عمق  نسبت 
این  در    گیریسو و جهت وت سم  زیرا   ؛داردگفته  پیش   ۀموسی« در آینسبت به  »جایگاه هارون  

سوی  واما حدیث پیامبر سمت   ، طرفه استیک   موسی  سویبه   آیه، با رجوع هارون
این حدیث  به    ی الله در قسمت بعد شاء جانبه دارد )علی به پیامبر( و )پیامبر به علی(. و اندو

ما دالیل قطعی و یقینی و حتی بیش از آن را برای اثبات    دمایل باشی   . اگرپرداختخواهیم  
 . کنیمتقدیم می  رسول خدا نسبت به  ین علیمؤمنامیرال ی موسی، برا  جایگاه وصی

ْن : فرمایدمی   تعالیحق م  ك    ف  آج   ْعدِ   ِمن   هِ یفِ   ح  ا   ب  اءك    م  ُقْل   اْلِعْلِم   ِمن    ج  ْواْ   ف  ال  ع  ْدُع   ت  ا  ن  اءن  ْبن 
 
  أ

اءُکْم  ْبن 
 
أ ا   و  ن  اء  ِنس  ُکْم   و  اء  ِنس  ا   و  ن  ْنُفس 

 
أ ُکْم   و  ْنُفس 

 
أ ِهْل   ُثم     و  ْبت  ْل   ن  ْجع  ن  ت    ف  ْعن  ِه   ل  ی  الل   ل  اِذبِ   ع    1ن  ی اْلک 

[ پس از دانشی که تو را آمده، با تو محاجه کند، بگو: بیایید پسرانمان  پس هرکه در این ]باره ﴿
خوانیم؛ سپس  و شما خویشان خود را فرا خود و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و ما خویشان 

 . ﴾گویان قرار دهیم دروغخدا را بر  مباهله کنیم، و لعنت

سوی  گوییم: این شهادتی است از  می دارند  ا ایمان  کسانی که فقط به کتاب خدو ما به  
ایمان  ، آیا شما  است  خدا رسول    نفسهمان    طالبابی   که علی بنمبنی بر این  خداوند

 ؟ دارید

اینکه  اتفاق مسلمانان   بر  دارند  ما»نظر  به    «فرزندان  آیه  این  حسندر  و    امام 
به علی    « های مانفس»  عبارت و    حضرت زهرا طاهره    ۀ به صدیق  « زنان ما»و    حسین

گوییم: مباهله  کند به او میرا انکار می مطلب    این   هرکس  و  ؛ اشاره دارد   طالبابی  بن 
 !گویانکنیم پس لعنت خدا بر دروغ می

چگونه ممکن است خردمندی که به عقل    از جانب خداوند و گواهی  این شهادت  با وجود  
طالب مقدم  ابی  بر علی بن  ـ خواهد باشد می که  هرکسـ را شخصیتی   ،گذارداحترام می خود 

برتر بداند پس    ؟!استبوده    پیامبرشهادت قرآن، خود  او طبق  که    ی در حال؟!  بدارد و 
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ُسوُل گیرد:  میاین آیه قرار  مصداق  د که  یکسانی باش   ۀبرحذر باشید از اینکه از زمر  ال  الرَّ
 
ق و 

ْومِ ی
 
بِّ ِإنَّ ق ا اْلقُ   یا ر  ذ  ُذوا ه  خ  ْهُجوراً اتَّ پروردگارا همانا قوم من قرآن   و پیامبر فرمود:﴿ 1ْرآن  م 

 . ﴾کردندرا رها 

)که    ارتداد صحابه  علتاست که  نکته  حدیث شریف این  جمله نکات موجود در  از  .  5
بوده    امام علی  از دلیل نافرمانی  به (  شدتقدیم  از صحیح بخاری    ها آنمتون    تر پیش البته  

این   و  پِی ای  نکته همان  دقیقًا  است  در  ما  که  قص   . هستیم  نآ  است  کریم  ارتداد    ۀ قرآن 
کند؛ زیرا آنان  بازگو می برای ما  در آن نیست  تردیدی  وهیچ شککه  ای  گونهبه اسرائیل را  بنی 

مانی کردند: نافر  موسیرا پس از غیبت   موسی وصِی  هارون

  ا م  ْوِمك  و 
 
ن ق ك  ع  ل  ْعج 

 
ی  یأ رِ   * ا ُموس  ث 

 
ی أ ل  ء ع  وال 

ُ
ال  ُهْم أ

 
ِجْلُت ِإل    یق ع  ی  یو  ْرض  بِّ ِلت  ك  ر 

اِمرِ  * ُهُم السَّ لَّ ض 
 
أ ْعِدك  و  ك  ِمن ب  ْوم 

 
ا ق نَّ ت  ْد ف 

 
ا ق ِإنَّ ال  ف 

 
ِسفًا   * یق

 
ان  أ ْضب  ْوِمِه غ 

 
ی ق ی ِإل  ع  ُموس  ج  ر  ف 

ال   
 
ْم  یق ل 

 
ْوِم أ

 
ناً یا ق س  ْعدًا ح  ُکْم و  بُّ ل  ِعْدُکْم ر  ال  ع  ط  ف 

 
ن ی أ

 
ْم أ دتُّ ر 

 
ْم أ

 
ْهُد أ ل  ی ُکُم اْلع  ٌب  یِحلَّ ع  ض  ُکْم غ 

ْوِعدِ  ْفُتم مَّ ْخل 
 
أ ُکْم ف  بِّ ن رَّ ن زِ  *  یمِّ ارًا مِّ ْوز 

 
ا أ ْلن  ا ُحمِّ ِکنَّ ل  ا و  ْلِکن  ك  ِبم  ْوِعد  ا م  ْفن  ْخل 

 
ا أ اُلوا م 

 
ْوِم  ی ق ِة اْلق  ن 

ی   ْلق 
 
أ ِلك   ذ  ک  ا ف  اه  ْفن  ذ  ق  اِمرِ ف  ُه    *  یالسَّ ِإل  ُهُکْم و  ِإل  ا  ذ  اُلوا ه  ق  اٌر ف  ُه ُخو  دًا ل  س  ُهْم ِعْجاًل ج  ج  ل  ْخر 

 
أ ف 

ِس  ن  ی ف  ال     *  یُموس  ف 
 
الَّ  یأ

 
ْون  أ ال   یْرِجُع ِإل  یر  ْواًل و 

 
ْفعًا  یِهْم ق ال  ن  ًا و  ر  ُهْم ض  ُهْم    *ْمِلُك ل  ال  ل 

 
ْد ق ق  ل  و 

ْبُل  
 
اُروُن ِمن ق وْ یه 

 
ِبُعونِ ا ق اتَّ ف  ُن  ْحم  الرَّ ُکُم  بَّ ر  ِإنَّ  ِبِه و  ا ُفِتنُتم  م  ِإنَّ ِط   ی ِم 

 
أ ْمرِ یو 

 
أ ن    *  یُعوا  اُلوا ل 

 
ق

ل   ح  ع  ْبر  اِکفِ ینَّ ی  یِه ع  تَّ ِإل  ین  ح  ی  ی ْرِجع   ا ُموس  ال     * ن 
 
 ی ق

 
أ ر  ِإْذ  ك   ع  ن  م  ا  م  اُروُن  وا  یا ه  لُّ ُهْم ض  الَّ    * ت 

 
أ

ص   ع  ف 
 
ِن أ ِبع  تَّ ْمرِ ت  یت 

 
ال     *  ی أ

 
ُخْذ ِبِلْح یق

ْ
أ مَّ ال  ت 

ُ
ِس   ی تِ یا اْبن  أ

ْ
أ ال  ِبر  ِش  ی ِإنِّ  یو  ت   یخ 

ْ
ق رَّ ُقول  ف  ن ت 

 
ُت أ

نِ یب   ائِ   ین  ب  ْب یِإْسر 
ُ
ْرق ْم ت  ل  ْولِ   ل  و 

 
و ای موسی بازگو که چرا بر قومت سبقت گرفته و با  ﴿ 2ی ق

من هستند و من خود   از پِی  م اینک قوموسی عرضه داشت هم  *  گاه آمدی؟شتاب به وعده 
خدا فرمود: همانا ما قوم تو را پس   *  تقدم جستم هاآنو بر  مبرای خشنودی تو تعجیل کرد

گاه شد  ۀکه از فتن]موسی    *  کرد  هاز آمدن تو آزمایش کردیم و سامری آنان را گمرا    [ سامری آ


. 30: آیه فرقان -1
.94 –  83آیات : طه -2
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  ۀ گفت: ای قوم! مگر پروردگارتان شما را وعدقوم بازگشت و    سویبه متأسف و غضبناک  
رد  ید غضب خدا شما را بگ ی ا خواستین مدت به نظرتان طوالنی نمود،  ی ا ا ی آ  ؟کو نداده بود ین

وعد از  کرد  ۀکه  تخلف  اراد  *   د؟یمن  به  ما  وعدخود    ۀگفتند:  تخلف    ۀ از  اما    ، نکردیمتو 
ن سامری  یم و همچنیم که در آتش افکندیاشته بود ان با خود بردیور فرعون یی از ز یهامحموله

گفت:    .ای را ساخت که صدای گوساله داشتمجسمه گوساله  هاآن و برای    *  فکندیز بین
گوساله سخنی  آن دند یدا نمی ی آ * مان را رها کردین خدای شما و خدای موسی است، و ا یا 

گفته بود:    هاآن ش به  ی هارون از پ  *   ندارد؟ انی  یشان سود و ز ید و برای ا یگونمیباز   هاآن به  
روی  یبتان داده است، پروردگارتان فقط خدای رحمان است، مرا پی پرستی فر ای قوم! گوساله 

م تا موسی به نزد ما  یکنگفتند: ما همچنان او را عبادت می  *  د یع فرمانم شو ید و مطیکن
د  *  برگردد ا یگفت: ای هارون وقتی  تو چشان گمراه شدند  یدی  بود؟مانع  از من    که  *  ه 

ر،  یش و سر مرا مگ یگفت: ای پسر مادرم! ر   *  ان کردی؟ی متابعت کنی؟ چرا فرمان مرا عص 
 . ﴾نکردیمرا گفتار مراعات  ل تفرقه انداختی و یاسرائبنی ان  یی میم داشتم بگوی من ب

 کنیم.هفتم موکول می  به مبحث  شاءاللهن ا این بحث را  ۀسخن دربار 
 



 مبحث پنجم:

بازگشت به گذشته علت ارتداد و 
 چیست؟

مطالبی  اکنون   بررسی  میگذشته  مباحث  در  که  به  ادامه  کردیم    یعنی   ؛ دهیمتقدیم 
فرموده    یف توصخود را به آن  صحابۀ    خدا   یامبر که پ بازگشت به عقب  علت ارتداد و  بررسی  

بن    ی عل  یت وال   یمان شکستن عهد و پ  یلدلروشن شد که به ابعاد آن  از  تر یکی  است. پیش
  هاآن از    بسیاری های  جایگاه  در  خدا رسول  که  همان عهدی    ؛ استبوده    طالبابی

 فرمود. مع جا جیک 1خم  یر در غد ستانده بود، همه را 

ا رسول الله قال:  ی  یبکم من انفسکم؟ قالوا: بل   یألست اول»  د:فرمو ایشانآنجا که  
به شما  من    آیا» 2«من عاداه...  ی من وااله و عاد   یمواله اللهم وال  یفمن کنت مواله فهذا عل

موال و  من    هرکس: پس  . فرمودخدا   ۀفرستاد  ی ا   ی گفتند: آر   یستم؟ سزاوارتر ن خودتان  از  
را دوست بدارد، او را دوست بدار و    ی هرکه عل  ، اوست. بار الها   ی موال   یسرور او هستم، عل

 .«  بدار...  ، دشمن کند یبا او دشمنرا که هرکه 



و در اتفاق افتاد  الوداع  ةدر حج این رویداد    .شودیجمع مآب که در آنجا  در مسیر حجاج است    یابرکه:  خم  غدیر  -1
ْمُت  ﴿  یۀآن آ ْتم 

 
أ ُکْم و  ُکْم ِدین  ْلُت ل  ْکم 

 
ِتیاْلیْوم  أ یُکْم ِنْعم  ل  و نعمتم را بر شما    یدمشما را به حد کمال رسان  ینامروز د﴿  ﴾ع 

برای کسی که تشنۀ نوشیدن است در غدیر خم نهایی شده  بر آن اتفاق نظر دارند و    ان نازل شد. مفسر   ﴾تمام کردم
است. 

طور مفصل هموضوع ب ینارتباط با ا، و کرد یم صحبت خواه ،نه است یاآورده   یتروا ینجادر ا یبخار  ینکها دربارۀ -2
در   رسول خدا  یت)وصالله در جلد بعدی  شاءان  پیامبرحوض و ارتداد پس از   یاتروا یانخواهد آمد و ارتباط م

شرح داده خواهد شد. (یبخار  یحصح 
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  یل، دل  یناست، به همسنت  در میان اهلمتواتر    یاتاز روا   یت روا   ینا   ینکهبا توجه به ا 
  ۀ ینبه قر   «پس از تو مرتد شدند  هاآن »با توجه به عبارت  حوض  گفتۀ  پیش   یات روا بینیم  می
و  به خالفت   این ارتداداز آنجا که  گفته شد،    تریش پهمان طور که و  ؛  اندمتصل آمده  یلفظ

داد    رخ خواهد   یامبربعد از درگذشت پ فقط    ین ارتباط دارد، بنابرا   خدا رسول  جانشینی  
تو  » دارد:  حوض به آن اشاره    یاتدر روا موجود    یلفظ  ۀیناست که قر ای  نکته همان    ینو ا 
و پیمان  عهد    هاآنخود از    یاتدر زمان ح  رسول خدا زیرا    «.پس از تو چه کردند  دانیینم

همان    ین و ا   ؛شکستند را    عهد   رسول خدا بودند که بعد از وفات  کسانی    هاآن   لیو   ،گرفت
و انتخابات    ا شور اصل  سلب خالفت،    ی برا   هاآن. چراکه  اندنکرده که از آن توبه    ستا   یگناه

  هاآن که از    ی روز همان  از  »  :اشاره دارد  این مطلببه    و کالم رسول خدا   نهادند، بنیان  را  
 « .پیوسته در ارتداد بودند هاآن، یجدا شد 

  ؛اندیکسان نبوده   یامبر پس از پ  امت محمدروشن شد  تر گفته شد  پیش در آنچه  
بینیم رسول  می  پس   ؛وجود داردتفاوت    ـمردم دیگر  و    ،ارتدادسس  ؤمبین  ـ   هاآن   یانبلکه م

خود  و    «یارانم  ، یارانم»  : یدفرمایم  خدا  در  را  ارتداد  بازگو    یثحداین  علت  ما  برای 
  ی کسان  هاآن   بنابراین  «.[ مرتد شدندخود بازگشتند ]  ۀبه گذشتپس از تو    هاآن»فرماید:  می

 یشکنعهد ولی  گرفت    یمان عهد و پ   هاآناز  او  و    یدندرا شن  سول خدا که کالم ر هستند  
   . «و تغییر ایجاد کردند یلتبد »  «بعد از تو»کردند و 

ند  ا ه گرفتدر پیش  کنندگان را  یل تبد این  رسد که راه  یم   ینوبت به کسان  که  ی اما هنگام 
علت دیگری  ارتداد،    ینیمب یمو    «؟پروردگارا، امتم»  :یدفرمایم  که  ینیمبیرا م  خدا رسول  

 «.گرد حرکت کردندبر مسیر عقب  هاآن» دارد:شد  ی از آنچه بررس یرغ

امت[    ین ا   ۀیجنت ]ارتداد اصحاب[  و  ]ارتداد  امت رسول از    یکس  کهشود  می  ینا آن 
ا   خدا  همچون چهارپایانی که از گله    ای اندک عده مگر    یابد ینجات نم   یشانبعد از 

 شوند. جدا می
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  یا   ییعکتاب شیک  نه در    اندآمده   یبخار   یحدر صح ها  تمامی این کنم  یم  یدکأ دوباره ت 
ایراد    هاآن سادگی از  تا بتوان به است  بوده    یع به تش  یل متماکسی که    یا   یعی ش  ۀ یسندنو توسط  
شامل    ی در بخار را  روایت  د زیادی  تعدا بلکه    ، یستن   یتدو روا   یا   یک ها  این عالوه  به   ؛ گرفت

گرفت و حتی در میان صحابه    هاآن توان اشکالی از این نظر بر  نمی   طوری کهبه   ؛ شوندمی
  یب بن مس  یدسع بینیم  می  و  نمود  یرادمردم خطبه ا   یبرا   خدا رسول    ی. حتاندمشهور بوده 

 .  ... و  یم کردیصحبت م اصحاب رسول خدا  دربارۀگوید می

ا  سرور    یانم  هاییشباهت   ینجاتا  مصطف   ،رسالتامت  موس  یمحمد  امت   ی و 
اطاعت    یمکل عدم  حتی    ،یافتیم  یوص   ازدر  رسول  شباهتو  این    خدا   امت  در 

بندی کنیم  را جمع   سوم و چهارماینکه بتوانیم مباحث    یحال برا .  است  طعیقخصوص،  
بن    یعل»  فرستادگانامت سرور    هاروِن   یانم   هایشباهت  دربارۀبیشتری را    یاتجزئ   باید 
بودن ارتداد  یکسانتا وسعت شباهت و    ،یم کن   یبررس  یلاسرائ ی و هارون بن  «طالبابی

از عل مرتد    از هارونکه    یامت موسرا درست همانند    طالبابی بن    یصحابه 
کن  مشخص  شباهت   نخستیِن   .یمشدند  است  این  نکته  این  خدا ها  رسول    یان م  که 

و    ،یدخود برگز   یرا برا   یعل  هاآن   یانو در م  برقرار کرد،  یبرادر   یمانو انصار پ   ین مهاجر 
 1. نشد  ی علاین افتخار از آِن هیچ کس دیگری غیر از 

ت بر    رسول خدا تشابه که  وجوه  جمله  از   از علت    ی آن است که وقت  کردمی  ید کأ آن 
را روی او   «شبر» هارونفرزند اسم  گفت: یشانبه ا  یلجبرئ  یدپرس  حسن یگذار نام

گفت: نام    یشاناست. پس به ا   ی، زبان من عربیلجبرائ  یدوست من ا   . به او فرمود:بگذار



به    خداکه رسول    همین:  بن عمر گفت  عبدالله»:  کندیم  یتسند خود روابا    یشابوریحاکم ن:  مثال  ی برا  -1
خدا،  رسول  ای  :  گفتو    آمد   یان گر   انبا چشم  یعل  .برقرار کرد  یاخوت و برادر   خود  اصحاب میان    وارد شد  ینهمد

 « .هستی  و آخرت برادر من  یاتو در دن  ی،علای  :  فرمود  ی.برادر نکرد  یو مرا با کس ی  کرد  ی برقراراصحابت برادر میان  
۱۴ص ۳مستدرک ج 
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  از فرزندان هارون  «یر شبمعادل »که    ین حس  یگذار نام یناو را حسن بگذار. همچن
 1.تاس

ا شباهتاز جمله وجوه   ا   ینها  فرزندان هارون    یم کل  ی موس  ۀ یذر   که   ستنکته  از 
  ینا ما    .برادرش هارونپشت  نداشت مگر از    و امتدادی   یهذر   یموسخوِد  و    ندبود

. به  کنیماند مشاهده میبوده  یکه از فرزندان عل  رسول خدا   ۀ یذر   دربارۀ را    شباهت 
می   ین هم م  ین ا »:  فرمودیم  یدکأ ت  هیشهم  یامبرپ بینیم  دلیل  فرزند  »،  «است  ن فرزند 
  ؛ کنیممی   یخوددار شان  بیاناز  دیگری که    بسیارِ   دالیلو    «دو فرزندان من هستند   ینا »،  «من



کرده است نقل    علی بن حسین   زید بن علی از پدر بزرگوارش  از  ...-۳/  ۲۰۹):  کندمی   یتصدوق روا  یخش  -1
برای    نامی:  کردعرض    به علی   ، متولد شد  وضع حمل نمود و امام حسن  هنگامی که فاطمه»:  فرمودکه  

وارد    رسول خدا.  گیرمپیشی نمی  بر این مولود از رسول خدا  گذاری نام  درمن  :  این مولود بگذار. حضرت فرمود
نکرده  و سفارش  نکرده  مگر من نهی  :  حضرت فرمود.  آوردند  شمحضر پیچیدند و به  ای زرد  مولود را در پارچه.  شد

 سپس به علی.  ای سفید پیچیدسپس پارچه را از او باز کرد و او را در پارچه!  زرد نپیچید؟   ۀرا در پارچبودم نوزاد  
:  فرمود  پیامبرنخواهم گرفت.  پیشی  بر شما  گذاری  ناممن در  :  فرمود  اید؟ علیرایش گذاردهب   یآیا نام:  فرمود

فرزندی به  :  تعالی به جبرئیل فرمودپیشی نخواهم گرفت. پس حق  این طفل بر پروردگار عزوجل گذاری من نیز در نام
د   هارون   ۀمنزلنسبت به تو به   علی :  بگوو سالم و تهنیت مرا به او برسان و  پایین برو    داده شده،  محم 

تهنیت خدای    و   آمد  زمینجبرئیل به    .پس این مولود را به نام فرزند هارون اسم بگذار  ،است  نسبت به موسی
مولود را به اسم فرزند هارون کند که این  را امر میشما  جالله  جل  حق:  سپس عرضه داشتو  تعالی را به پیامبر گفت  

زبان من عربی  :  شبر. حضرت فرمود:  ؟ جبرئیل عرضه داشت نام فرزند هارون چیست :  فرمود  پیامبرگذاری.  ب  نام
نه عبری. جبرئیل عرض کرد بگذار:  است  را حسن  امام   پیامبرپس    .نامش  که  و هنگامی  نامید.  را حسن  او 

تعالی به جبرئیل    حسین  برو    داده شده،  فرزندی به محمد:  فرمود متولد شد خدای  و  پایین  او سالم  به  و 
پس این مولود را به نام فرزند    ؛ هارون نسبت به موسی است  ۀمنزلبه تو به  تنسب  علی :  تهنیت بگو و عرض کن

آمد به زمین  به  و    هارون اسم بگذار. جبرئیل  را  تعالی  حق  :  سپس عرضه داشتو  گفت    پیامبرتهنیت خدای 
؟  نام فرزند هارون چیست :  فرمود  پیامبرگذاری.  ب  کند این مولود را به اسم فرزند هارون نامرا امر می شما  جالله  جل

نامش را حسین :  زبان من عربی است نه عبری. جبرئیل عرض کرد:  شبیر. حضرت فرمودند:  جبرئیل عرضه داشت
 . 198ص : « امالی.بگذار

 .« یدمنام  یردو فرزندم را به نام دو فرزند هارون، شبر و شب  من»:  استکرده    یتروا  پیامبراز  خود  سند  با    یذهب
. ۲۴۷ص ۳النبالء ج اعالم یرس
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  هستند   خدا رسول  فرزندان    هاآن اینکه    ای بر ت خداوند سبحان  دشهاکه گواهی و  چرا 
دارد؛ مآنجا    وجود  ُکْم   : یدفرمایکه  اء  ْبن 

 
أ و  ا  ن  اء  ْبن 

 
أ ْدُع  ن  ْوا  ال  ع  ت  ُقْل  ب   پس﴿ 1ف    یایید بگو 

 . ﴾یمفرزندانمان را و فرزندانتان را دعوت کن

وجوه  از    خدا گفته  پیش   یث حد  دربارۀها  شباهت جمله  رسول    یث حدمنظورم  ـ   از 
خواست یم  خدا   یامبرکه پ   متونیجمله  و از    ـکرده است  شیتروا   ی منزلت است که بخار 

کند،  تحکیم  و    یت عام تثبطور  ه طور خاص و امت به را در وجود اصحاب ب  یدهعق  ین ا   با آن
شنیدم وقتی   :کندنقل میعمیس بنت  ءاسماآنجا که خواند، می یامبراست که پ ییدعا

هلیرسول خدا فرمود   زیرًا ِمْن ا  ْل لی و  ُهمَّ اجع  لل  )خداوندا، برای من وزیری از خاندانم    ا 
کنم  ی! من از تو همان را تقاضا م»بارالهارسول خدا پروردگارش را دعا کرد و فرمود:    قرار بده( 

با  و برادرم را،    یده، علب قرار    م از اهل  ی ر یوز برایم   ،خداوندا   : تقاضا کرد  ی که برادرم موس
 2.« او پشتم را محکم کن

ْل لنازل شد:    یهآ  ینا   که  یاما هنگام ز   یواجع  هلیو    ینی و از خاندانم، جانش﴿ 3یرًا ِمْن ا 
پس    .«زپشتم را استوار سا   ،ی با برادرم عل  خداوندا »: فرمود خدا رسول  ﴾ من قرار ده یبرا 

  ه استکرد  یتروا  4یه آ  ینا   یر آن را در تفس  یوطی طور که س  همان   ؛ خداوند او را اجابت فرمود
 . نیاز ندارد ی بیشتر  یح به شرح و توضکنیم که مالحظه می و 

در وجود    یدهعق  ینا   یم و تحک دادن استواری  نشان   یبرا   و  تر شدن مطلبروشن   یبرا 
  ی بخار   یح از صح  یمثالعمر خطاب،    یعنی سنت،  اهل از نظر  بزرگان صحابه  و حتی  صحابه،  

خبر وفات  که    را   هرکسیبینیم او  می  رسد یبه او م  یامبروفات پاز آنکه خبر    پس   . یمآور یم
کند که  یم  یاد سوگند  و حتی    ،کندیم  ش یدزند و تهدیمدهد کتک  به او میرا    یامبرپ



.۶۱آیه : عمرانآل  -1
. ۴۸۰ص۱ج: یشواهد تنزیل حسکان -2
. ۲۹: آیه طه -3
. ۲۶۵ص  ۴ج: الدر المنثور -4
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است همان طور  امتحان  یک  کهینو ا  ،خود بازخواهد گشت یبتاز غنمرده و  رسول خدا 
  ی خواهد گشت و دست و پاباز   یامبرپ  ، شدندآزموده    ی موس  یبتغبا    یلاسرائیبنکه  

کند عمر به  چندین مرتبه او را سرزنش می ابوبکر  وقتی    یرا قطع خواهد کرد، و حت   ین منافق
   دهد.او گوش نمی 

سید  امت    میانرفتارهای یکسان  و    مشابهت   یتتثب  یتنها برا   ینجاعمر در ا   گیریموضع 
  ، بود  ا ار اصل و اعتقاد شور ذگبنیان عمر،  از آنجا که  و    ؛بود  یلاسرائی امت بن  با  مرسلین

. پس  یستادا   یامبرپ  یهمان وص   یا   «یاله  یت وال »است که در برابر    یکس  ین او اول  ینبنابرا 
گاهی قرار داشت. در نه یعل  یگاهتشابه و جا این وجوه  دربارۀ   1ایت علم و آ

  ِش   یِإِن ت  ب  یخ 
ْ
ق ر   ُقول  ف  ْن ت 

 
نِ یُت أ ائِ   ی ن  ب  ْولِ یِإْسر 

 
ْب ق

ُ
ْرق ْم ت  ل    یی بگو  ترسیدممن  ﴿  2یل  و 

 . ﴾ی و سخنم را حفظ نکرد  یانداخت ییجدا  یلاسرائیبن یانم

هارون شن  حق  کالمش  و  شد  غارت  و  ا   یدهغصب  علنیز    ینجانشد.  بن    ی حق 
شده    ریزیطرح   ایسلب خالفت از او، نقشه  ی برا   و قطعاً   ،غارت خواهد شد   طالبابی
  ترتیِب شواهد وجود  حوض،    یث اشارات احاد جمله  از    یم گفت  ین از ا   یش پو همان طور که    بود 

 است. منافقانه کارهایتصاعدی در 



 است که خالفت را در طول دوران   وند عزوجلخدادر برابر    اشخاصاین    یو گستاخ جسارت  ،  جمله عجایباز    -1
گیری  درست مثل موضع   ؛ریشه دوانده استدر وجودشان  و حتی    شناسندیم  یخوبرا به  ی  ها حق ولآن   .کنندیسلب م

  از   عدبوی   .مشتت است(  یدر)مقصودم ح  یدمدخود  ها را به چشم  از آن  یکیبشخصه  که گفته شد. بنده  دوم   ۀیفخل
خود،  به  اینکه جماعت  زمانهمراه  امام  دشمن   ()احمدالحسن  خود  با  و  و  کرد  یمخالفت  س،   یدبه 
  ی بن اب  یجدت علمثل  تو  »:  مسجد گفت   درِ   یکنزدطور مشخص  و بهمسجد سهله    یکیدر نزد  الحسناحمد
که و افسوس،  اما افسوس    «.خود ببند  یرو به  در را    علیو مانند    ینخود بنش  ۀ، پس در خانیهست   طالب

اِفُرون  ﴿روز بزرگ خداست،  همان    ینا ِره  اْلک  ْو ک  ل  ُه و  ْن یِتم   ُنور 
 
ُه ِإال   أ ی الل   ب 

ْ
یأ اینکه  تا    دهد؛نمیاجازه  ولی خداوند    ﴿  ﴾و و 

.نور خود را کامل کند، هرچند کافران را خوش نیاید﴾
. 94: آیه طه -2
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شده    یطراح  یش سلب خالفت، از پ  ی برا سازی  زمینه   یامبرپ در زمان  ،  یگرد   یمعنابه 
روز  به روز سازی  زمینه این آمادگی و    شدیم  تریک نزد   یامبروفات پ   زمانسپس هرچه    ؛بود
پ   ید بن ز   ةاز سپاه اسام  یچی سرپ   .یافتیم  یشافزا  به پیوستن به آن  را    هاآن  یامبرکه 

بود   داده  و  از    یقسمتفرمان  نها   نقشه این طرح  در  و خالفت  عملی،  نقشه  این  ،  یتبود. 
 شد.  غصب ل خدا رسو 

ا   یم گردیمباز  یبخار   یحبه صح  را    ینتا  هم  و    یامبرپهمسر    یشه عاهم  که  کالم 
   : متوجه شویم اند کرده یتعباس روا ابن

، فتشهد  یفقال اجلس، فاب  ، یالناس، فقال: اجلس، فاب  یکلمان ابابکر خرج و عمر  »
عمر با مردم سخن    که  یابوبکر خارج شد در حال» 1«الناس و ترکوا عمر  یهفمال ال  ابوبکر

شهادت  مخالفت کرد. ابوبکر  او  .  ینمخالفت کرد. گفت: بنشاو  .  ینگفت: بنش  .گفتیم
 .« برگرداندند و عمر را رها کردند  یاو رو  سویه بمردم  داد و

 گفت که ابوبکر او را وادار به سکوت کرد؟یعمر چه م یمبپرسجا دارد 

حد مطلب    ینا فهمیدن    یبرا  بخار   یثیبه  عا  یکه  مراجعه   است  کرده  یتروا   یشهاز 
والله مامات رسول الله قالت   یقول ان رسول الله مات و ابوبکر بالسنح فقام عمر »: کنیممی

ماکان   والله  عمر  قال  ل   یقلب  ی ف  یقع و  و  ذلک  فل  یبعثنهاال  و    یدیا   یقطعوالله  رجال 
:  گفتیم  که  یعمر برخاست در حال  . وفات کرد و ابوبکر در سنح بود  یامبر پ» 2« ارجلهم...

در    یزیچاین  عمر گفت: به خدا سوگند جز    :نمرده است. گفت  به خدا سوگند رسول خدا 
قطع  را  ]منافق[  مردان  های  دست و پاو    ،انگیزدبرمیخدا او را    ه است کهقلبم واقع نشد

 « . ...کندمی



  - ۱۲۴۲شد. ح  یچیدهدر کفن پ ی کهبعد از مرگ هنگام یتشدن بر مفصل وارد، کتاب الجنائز: یصحیح بخار  -1
. ۲۵ -۲۵۲ص  ۱۲۴۲

. ۷۴۳ص  ۳۶۶۷ح  ۳۴فصل ر،پیامباصحاب  فضایلکتاب : یبخار  یحصح  -2



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

این چیزی  به خدا سوگند جز  »  ،«است  نمرده   خدا   یامبر پ »:یدتوجه کن   ها جمله  ینبه ا حال  
 . «کندمیقطع  را  دست و پاها و  »، «انگیزدبرمیخداوند او را  »، «قلبم واقع نشددر 

این است که   و  معنوی    یق عم  یمبه مفاهها،  و عبارت ها  جملهاین  از  کدام  هر واقعیت 
  ی از علت سکوت عمر، هنگامهمان طور که    کنیم، گذر می   هاآناشاره دارد که ما از    یدتی عق
سوی  اول از  فرمان  در   ش سکوتکرد، با وجود عدم امر    سکوتخاموشی و  ابوبکر او را به    که

موضوع این تحقیق    زآن، ما را ا توضیح  که  چرا کنیم؛  گذر میساعده،  ی بن  ۀیفابوبکر در سق
 کند. یخارج م

  ینکه به ا   اعتقاد در    ی، وقت ینیمبیمو    یمگردمیباز  یامبرعمر بعد از وفات پبه    یگر بار د
ها  یأ »:  یدگوی معمر  کند، ابوبکر به  یم  ی رو یاده ز   گشت،  است و بازخواهد  نمرده   یامبرپ

 .«کنیسوگند یاد میبه رسوالن  که یای کس» 1« الحالف علی رسلك

وجود  به  شود )اعتقاد  می ما روشن    یعمر برا روح و روان  در  استواری این اعتقاد    ینجاا 
ا   یامت موس  که هرچه دراین مشابهت     ین ا   یراستبه   . (خواهد بود  یز امت ن  ینبود در 

  یمقرآن کر   ی هایه آاز  گرنه او  و ؛  کند ی رویش سوار  تواند بار می است که عمر    ی محمل  ین بهتر 
جاهل    یه دو آ  یا   یک نسبت به    ینکه! نه ا است  قرآن نخواندهاصاًل    یی گو  یعنی ؛  اطالعی ندارد 

مکرر  خدا  رسول  آن هنگام    یی، و گو فرستادگان اطالعی ندارد سرور    یعت شر از  باشد، بلکه  
  ده است خوان  یک نزد »  «ب یدعی فأجیوشك أن  ی»  فرستادۀ پروردگارم بیاید: کرد که  یمبیان  

و    « ینمبی اجلم را نم  یکیجز نزد   یزی چ»  «یما أری اال قرب أجل»،  «اجابت کنممن  شوم و  
  هرکساو و    تراشیبهانه عذر و  ؛ و  ه استنبود  مبریاپهمراه  ، اصاًل به ردیگ   ی سخنان بسیار 
بسیار  موارد و    ؛ یستن   یشب یدروغکرده است   یتراشبا لشکر اسامه بهانه  یهمراه  ی که برا 

 . بپردازیم هاآندر اینجا مایل نیستیم به که  دیگری



. 3667ح:  صحیح بخاری -1
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ابوبکر  توسط خالفت گرفتن  تحویل از  یشخطاب پ  : سخن عمریدبگو شخصی  بساچه  
  را مطالعه کرده باشد شده  مطالب گفته که    هرکسیاما    ؛ یستاستدالل ن  ی برا   یی پس جا   ؛ بود

شواهد و دالیل بسیاری برای بطالن این گفته وجود  خواهد شد.  این گفته  متوجه بطالن  
ساعده رفتند و  ی بن ۀسقیفبه  یامبروفات پپس از بالفاصله ابوبکر و عمر  ینکهاول ا  دارد.

داده نشده    غسلو حتی  ،  و دفن نشدههایش بود  هنوز در لباس   که  یرا در حال  خدا   یامبر پ
 رها کردند.  بود

ما   اگر  اسامه  هاآن  بازگشتحال  جناز رها  و  از سپاه  به  و  ،  یامبر پ  ۀکردن  رفتنشان 
  ی بند جمع جا  یک را  اتفاق افتاد    یده عب وابوبکر و عمر و اب   یانمنزاع صوری که  ساعده و  ی بن

فرمانروایی و حکومت به  و    ،رها   یان سرور جهاناینکه    ؛دوشی متر  روشن   یمانبرا   یر ، تصویمکن
   شود!او ترجیح داده می

رفت را بر خود نبند: اینکه اگرچه  راه برون   ودل بسپار  گوش    گویم ی، به آنچه محال  ینبا ا 
  یو به معنا   شده بود؛   واقع عماًل خلعدر    نشده بود،   عماًل غصب  یامبرزمان پ خالفت در  

که از  چرا ؛  بود مسروقه    یک   کِم در ُح   ،ظاهر محقق نشده بود اگرچه سلب خالفت به   یگرد
را وادار  که عمر  ای است  انگیزه همان    ین و ا   ریزی شده بود؛برایش برنامه و    یطراح  یشپ

 . (یدگوی م یانهذ  یامبرپ ) 1« هجری  یإن  النب»: یدبگو یان به سرور جهانکرد 

  یم کن   یرا بررس  یگردای  ما جنبه . اگر  یمکنیتر رها ممفصل  بحثی  یبرا فعاًل  را  گفته    ینا  
خالفت    ۀ توطئ شدبرایمان  سلب  خواهد  اجرا ای  توطئه   ؛ آشکار  وفات    یکه  از  پس  آن 

  یثی حد بنده از    باشد  یبخار   یحاز صح  منابع  یمشرط کرداز آنجا که  و    ؛گرفت  صورت   یامبرپ
 : آورمارتباط دارد می موضوع این  ه که بقسمتی را  ، یطوالن



در   رسول خدا  یت)وص  ی«بخار   یح بر صح   تیالأمت»طور مفصل در فصل دوم از  هسخن عمر بن خطاب را ب  -1
. کنیم یمبررسی  (یبخار  یحصح 
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محمدا فان محمدا قد مات و    یعبدو قال: من کان    یهعل  یفحمد الله ابوبکر و اثن»
الله ح   یعبدمن کان   ك    :یو قال تعال   یموتال   یالله فان  ٌت   ِإنَّ یِّ ُهْم   و    م  ُتون    ِإنَّ یِّ و    م 

ا  و      قال: دٌ   م  مَّ ُسوٌل   ِإالا   ُمح  دْ   ر 
 
ْت   ق ل  ْبِلهِ   ِمْن   خ 

 
ُسُل   ق    الرُّ

 
ِإْن   أ ات    ف  وْ   م 

 
ِتل    أ

ُ
ْبُتْم   ق ل    اْنق 

لی   اِبُکْم   ع  ْعق 
 
ْن   و    أ ِلْب   م  ْنق  لی    ی  ْیهِ   ع  ِقب  ْن   ع  ل  ُضرَّ   ف  ْیئاً   اهّٰلل   ی  ْجِزي   و    ش  ی  اِکِرین    اهّٰللُ  س   الشا

سعد بن عباده  بکون قال: و اجتمعت االنصار الی  ی قال: فنشج الناس    ( 144  ، ل عمرانآ)
هم ابوبکر و عمر ی فذهب ال  «ریر و منکم ام یمنا ام »سعد فقالوا    یساعده بن   یفه بن یسق  یف
قول: یتکلم فأسکته ابوبکر و کان عمر  یده بن الجراح فذهب عمر  یبن الخطاب و ابو عبا

بلغه ابوبکر ثم تکلم  ی ت أن ال  یخش   یعجبن یأت کالما  یقد ه  یو الله ما اردت بذلك اال أن 
  1« کالمه ...  یابوبکر فتکلم ابلغ الناس فقال ف

و ستا » م  یشابوبکر، خدا را سپاس گفت  را  ،  یدپرستیکرد و گفت: هرآنکه محمد 
م  محمد  ینک ا را  خدا  آنکه  هر  و  است  خداوند  یدپرست ی مرده  که    یازنده  پس  است 

تو خواه﴿  :یدفرمای. خداوند م یردمینم و    یبدون شک،  و    ﴾یرند میم  یز ن  هاآن مرد 
پ   یست ن فرستاده    یک محمد جز  ﴿:  فرمایدمی ن   یشکه  بودند و  فرستادگانی    یز از او 

آ به مرگ    یا درگذشتند،  او  د   یا اگر  به  باز  ت جاهل   ینشهادت درگذشت شما  خود    ی 
و البته خدا    ید،نخواهد رسان   ی ؟ پس هرکه مرتد شود به خدا ضرر بازخواهید گشت

: پس مردم گفت.  (۱۴۴  ،عمرانآل)  ﴾کندمی اعمال شکرگزاران عطا    به   یک ن   یجزا 
جمع شدند و    ساعدهیبن  ۀیف: و انصار نزد سعد بن عباده در سقگفت  کردند.   یهبلند گر 
ام  یریام»گفتند:   و  ما  و عمر  «.از شما  یریاز  ابوعببن    ابوبکر  و  بن جراح    ةیدخطاب 

گفت. ابوبکر او را ساکت کرد.  یسخن م   که  یحال  رفت دریرفتند. عمر م   هاآن   سویبه
آماده  یسخن ینکهنداشتم مگر ا یخدا سوگند از آن سخن قصد و غرضهب :گفتیعمر م

ابوبکر سخن گفت و    سپس  را نرساند.   ابوبکر آن  یدم. ترسه بوداز آن خوشم آمد  کردم که
 .«  در کالم خود گفت...و  ؛سخن گفتشکل  ینتر یغبلبه 
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نگران او را  داریم و  برمی  سخن عمربه    یقطور دقه آنچه گفته شد و ب  سویبه   یقدمحال  
با اسالم می نادرست و    ی که سخندر حالی    ید د  یمخواهمضطرب  و     ؛گویداساسًا در تضاد 
 کند. یبار ساکت م  ینچند او را ابوبکر  طوری کهبه 

 بود! یامبروفات پ یبت، وقوع مص آن یلدلبگوییم  بساچه  

عقلش را از دست   طوری کهبه  ؛ بوددشوار سخت و بسیار او  ای بر   یبت مص و بگوییم این 
 گفت!که داد و گفت آنچه را 

  یسخن  فقط»:  کنیداو توجه  گفتۀ  کند. به  یم  گیرغافل   یدجد  یما را با سخنناگهان او    اما
 .«بود آماده کردم که از آن خوشم آمده

؟  استمده  آکه از آن خوشش  کند  را آماده می   ی ا عمر چه وقت، خطبه  یم بپرس  ید باحال  
 از آن؟! یشپ  یا  ه بود؟! که به او وارد شد ی ا و ضربه یبت مص  هنگام آیا 

،  یمکن تأمل   ( از آن خوشم آمد)  «یأعجبن» ۀکلم  یعد لغو بُ   ی رو  یایید ب نکته به کنار؛  این
بود  کرده   یابیمرور و ارز   را آن او  . خطبه کار کرده است ینا  ی ما روشن شود عمر، رو  یتا برا 
  « یکالم أعجبن»آنجا که عبارت  تا  بود  رده  کتأمل    کند  شانیان بخواست  میکه    جمالتی  یو رو 

گرنه ممکن  و   ؛ اطالق شودبر آن    « و از آن خوشم آمده بود  که به دلم نشستبود    یسخن»
نکته    ینا   و  شود؛ آن اطالق    بر   »از آن خوشم آمده بود«یا    «به دلم نشسته بود »عبارت    یستن

 روشن است. فهمد بدیهی و میزبان عرب را که   هرکسی یبرا 

شوم. به   شان خواهم واردیکه نموجود دارد  یبی ، امور شگفت و عج گفته ین در ا  یقتاً حق
در وجودش  که    یکس  یاکند مگر انسان ستمکار  یرا انکار نمحق    ینکس ا یچ خدا سوگند ه

کالم خداوند    ینکهندارم جز ا   یزیچ دیگر    ینپس از ا ای برای شیطان وجود داشته باشد.  بهره 
 کنم: شما تالوت  یسبحان را برا 

  ال ف 
 
ُرون  أ بَّ د  ت  ْم    ی 

 
أ ا  اْلُقْرآن   اُله  ف 

ْ
ق
 
أ ُلوٍب 

ُ
ی ق ل  ذِ   * ع  ا    ین  ِإنَّ الَّ ْعِد م  اِرِهْم ِمْن ب  ْدب 

 
ی أ ل  وا ع  دُّ اْرت 

ب   ن  ت  ی الشَّ   یَّ ُهُم اْلُهد  اُن ل  ُهْم    ْیط  ی ل  ْمل 
 
أ ُهْم و  ل  ل  وَّ ذِ   * س  اُلوا ِللَّ

 
ُهْم ق نَّ

 
ِلک  ِبأ ِرُهو   ین  ذ  ُه    ا ک  ل  اللَّ زَّ ا ن  م 
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ُنِط  ُه    یفِ   یُعُکْم س  اللَّ و  األْمِر  ْعِض  ُم ب  ْعل  ُهْم    ی  ار  ک    *ِإْسر  ُة    ْیف  ف  الِئک  اْلم  ْتُهُم  فَّ و  ت  ا  ْضِرُبون  ِإذ    ی 
ُهْم   ار  ْدب 

 
أ ُهْم و  ُه ف    *ُوُجوه  ان  ِرُهوا ِرْضو  ک  ه  و  ط  اللَّ ْسخ 

 
ا أ ُعوا م  ب  ُهُم اتَّ نَّ

 
ِلک  ِبأ ط  ذ  ْحب 

 
ُهْم    أ ال  ْعم 

 
ْم    *أ

 
أ

ذِ  ِسب  الَّ ٌض   ی فِ   ین  ح  ر  ُلوِبِهْم م 
ُ
ْن    ق ْن ل 

 
ْضغ    ُیْخِرج  أ

 
ُه أ ُهْم اللَّ   یا   ؟!یشنداند یدر قرآن نم  آیا﴿ 1  ان 

آنان   ی برا  یت شدن هدا که پس از روشن  یکسان ید ترد بی *   !؟است ییها قفل یشان هابر دل
را در نظرشان    یشانهایزشت   یطان ش   ، باطل و کردار ناپسندشان[ برگشتند  ید ]به همان عقا 

که    یسبب آن است که آنان به کسانبه   این  *دور و دراز انداخت    ی آراست و آنان را در آرزوها 
کرد.    یم از امور از شما اطاعت خواه  یگفتند: ]ما[ در بعض   را خوش نداشتند   یشدن وحنازل 

که فرشتگان جانشان    یحال و وضعشان زمان   پس  *   داندی که خدا اسرارشان را م  ی در حال
  *   چگونه خواهد بود؟!  زنند یعذاب[ م  ۀیانکه بر صورت و پشتشان ]تاز   یدر حال  یرندگیرا م
او   یو خشنود  کردند یرویاست که آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پ ین ا  ی عذاب برا  این

  یشانهار دل که د  یکسان  بلکه   * اثر کرد  ی اعمالشان را تباه و ب  یجه در نت   ؛ را خوش نداشتند
 . ﴾؟را آشکار نخواهد کرد یشانهاینهگمان کردند خدا ک است یماری ب
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 : مبحث ششم

 مخلوقات ین  برتر 

گفته   از کر شد  روشن  شده  مطالب  صحابه حکم  یف شر احادیث  و    یمقرآن  ارتداد  به   ،
ْو  :ید فرمایم تعالیحق  .دهندمی

 
ات  أ ِإْن م  ف 

 
ُسُل أ ْبِلِه الرُّ

 
ْت ِمْن ق ل  ْد خ 

 
ُسوٌل ق ٌد ِإالَّ ر  مَّ ا ُمح  م  و 

ْن   م  و  اِبُکْم  ْعق 
 
أ ی  ل  ع  ْبُتْم  ل  اْنق  ِتل  

ُ
قِ ی ق ع  ی  ل  ع  ِلْب  ْن    هِ یب  ْنق  ل  ش  یف  ه   اللَّ س  یُضرَّ  و  ُه    یْجزِ ی ًئا  اللَّ

اِکرِ    . بودند و درگذشتندفرستادگانی  از او    ش یکه پ  یستن فرستاده    یک جز    محمد ﴿ 1ن  یالشَّ
تجاهل   ینشهادت درگذشت شما باز به د  یااگر او به مرگ    یاآ ؟ پس  گشت  یدخواهباز خود    ی 

عطا    زارانبه شکرگ  یکن  یو البته خدا جزا   ید، نخواهد رسان  ی هرکه مرتد شود به خدا ضرر 
 . ﴾فرماید 

احاد بسیار   حوض   یث از  که  ،  ند که  را  اب   ی بخار حدیثی  است  کرده    یتروا   یرههر واز 
ذا عرفتهم خرج رجل من بیني  إ ذا زمرة حتی إ نا قائم أ بینا »فرمود:  ل خدا سو ر  ؛ یم آور یم

نهم ارتدوا  إ   : قال  ،نهم أوما ش  :لی النار والله. قلتإ   :ین. قال أ فقال: هلم. فقلت:    ، وبینهم
در حالی که من  » 2« النعمال مثل همل  إ راه یخلص منهم  أ فال    ،دبارهم القهقری أ بعدك علی  

شناسم مردی میان من و  را می  هاآنآیند. تا من  ای میام[ ناگاه عده]کنار حوض ایستاده 
گوید: به خدا  برید؟ می [ به کجا میها را پرسم: ]این گوید: بروید. می گیرد و میآنان قرار می 

ها بعد از رحلت تو مرتد  این:  گویداند؟ میها چه کرده پرسم: مگر این آتش. می   سویبه قسم  
اندکی، از  بسیار  بینم از این صحابه جز تعداد  شدند و به دوران جاهلیت برگشتند. پس می 

 .« یابندخالصی نمی جهنم 



.۱۴۴: آیه عمرانل آ -1
. 1336 –  1335ص  6587، ح»در حوض«کتاب الرقاق، باب : صحیح بخاری -2
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  مصداق  یامبربعد از پصحابه    اکثریت   دربارۀتر گفتیم این حدیث  همان طور که پیش 
نزدیک  کثرت  »به  این لفظ    «گردیدرمی ب»  یه آ داشتن لفظ  عمومیت  رغم به و    شان، دارد نه همه 

بینم از این صحابه  پس می»  : است  کرده  یانرا ب نکته  نیز این    یث ، و حداشاره دارد  «به عموم
 « .یابندجز تعداد بسیار اندکی، از جهنم خالصی نمی

بپرسیم باید  پیروزمند  :  حال  تعب هستند  یکسانچه افراد  به  و  برتر یگرد  یری؟    ین : 
آن    یل و دل   یست؟ چ  یروزی پ  ین و مالک ا   یار هستند؟ و مع  یکسانزمان خود چه در  مخلوقات  

 یست؟چ

رسولش  که خدا و    کنندپیروی    یهستند که از کس  یکسان  ، زمان  در هر مخلوقات    ینبرتر 
 رسول خدا عین خوِد   ،ا پس از رسول خدشخص،  این    . ندا هاطاعت از او را واجب کرد

که    ؛است طور  آن  قرآنهمان  خودمانو  »  دهدیم  یگواه  به  منظور    «از  بن    یعلکه 
  :ۀ ینزول آ  هنگام را    وی  خدا است که رسول  شخصیتی  همان    ین است. ا   طالبابی
 ِذ ال   خ  یِإن    ُهْم  ِئك   ول  

ُ
أ اِت  اِلح  الص   ِمُلوا  ع  و  ُنوا  آم  رِ ین   اْلب    یمانا   که  یکسانراستی  به ﴿ 1ِة یُر 

معرفی   یقطعصورت  به   ﴾ هستندمخلوقات    ینبهتر   هاآنانجام دادند،    یکن  یوردند و کارهاآ
وم  یعتك  یأنت و ش  یعتك، تأتیهو أنت و ش »رمود:  ف   ی به عل  خدا رسول  .  ه استکرد
هستند    تو   یعیان تو و ش   ، منظور »  « نیعدوک غضبانًا مقمح   ی أتی ن و  یین مرضیامة راضیالق

از شما    یزو خدا ن  یدهست  یکه شما از خدا راض  یدر حال  ،یدشویمحشر م  یکه وارد صحرا 
 2.« خواهند آمداست  به گردنشان بسته  هایی که  غضبناک با دست و دشمنان تو    ؛ستا   یراض



. ۷: آیه ینهب -1
 . ۹۶ص : «الصواعق المحرقه»به  یدمراجعه کن -2

ده اعتراف کر   اشی و به صحت و درست   یتروا  «صواعق المحرقه»را در کتاب    یثحد  یناوقتی  حجر  ابن  ینکها  عجیب
آن   روی  درنگی  چندان  می نمی است  ارائه  ساده  توجیه  یک  فقط  و  میکند  مضمون  این  به  چیزی  و  :  گویددهد 

دانم چطور چنین چیزی ممکن  بنده نمی  .«سنت و جماعت هستندها اهلبلکه آن  ،یستندن  یانرافض  ی،علشیعیان  »
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چرا که او و   ؛ کند پیروی  یآنکه از علمگر  یابد یارتداد نجات نم ین از ا  یکس ین بنابرا 
پ  ،آن گفته شد   یلو دال   ،هستند خالیق    ین بهتر   یعیانش ش شود مگر  ینمو رستگار    یروز و 

  : است  ه فرمود  رسول خدا   یل دل  ین شود. به هم   ر همُ او    ی و اعتقاد برا   یت وال   ین که ا   یکس
 .« یدمالقات کن  تا مرا بر حوض  یدکن  یشهصبر پ » 1« علی الحوض یإصبروا حتی تالقون»

تر  پیشحوض که    یات، و در روا فرمایدکید میأ ت   «حوض»  یرو   رسول خدا   ینجاا در  
  ی آور جمع   «در حوض»عنوان  تحت  را    هاآن از    یبرخ  یبخار و    یممشاهده کرد  شد  یبررس
  یاله  یتصاحب وال زیرا    شود؛می ما روشن    ی برا   «حوض»   یرو کید  أ این ت علت    ،ه استکرد

گردنه    ین از ا   هرکسشود. پس  یم  لئ حااست  کرده  غصب  را    یتوال   که   یحوض و کس  یانم
رسول  سوی  از    یندر آن بلغزد هالک شده و سزاوار هالکت و نفر   هرکسو    ،یروز پ گذر کند

 است. خدا 

یک    « یدتا مرا بر حوض مالقات کن   یدکن   یشه پ  صبر »  یندگوبکه  باشند    یاشخاص  بساچه  
این موضوع    یچاست و هعمومی    یثحد با    ییمگویم  .ندارد  (یاله  یت )وال ارتباط خاصی 

 .آمدآن خواهد  یلشرح و تفص  !یدنکنشتاب  

  : گفت  .یمگردمی باز  است   کرده  یت که سهل بن سعد آن را روا   دا رسول خ  یث به حداما  
 فرمود:  رسول خدا 

ْم  » ِرب  ِمْنُه ل  ْن ش  م  ِرب  ِمْنُه و  ُه ش  د  ر  ْن و  م  ْوِض ف  ی اْلح  ل  ُطُکْم ع  ر  ا ف  ن 
 
 أ

ْ
أ ْظم  ًدا ل    ی  ب 

 
أ ُه  ْعد  ِردُ ب    ی 

ل   ْعِرُفُهْم و    یَّ ع 
 
أ اٌم  و 

ْ
ق
 
ْعِرُفوِنیأ اُل ُثمَّ    ی  ب    ْیِنیب    ُیح  ال  و  ُهْمق  نِ   ْین  ِمع  س  اِزٍم ف  ُبو ح 

 
   یأ

 
أ ْبُن  اُن  ْعم    ِبی النُّ

اٍش ع   بِ   یَّ
 
ی أ ل  ُد ع  ْشه 

 
ا أ ن 

 
أ ال  و 

 
ْم ق ع  ُقْلُت ن  ْهاًل ف  ِمْعت  س  ا س  ذ  ک  ال  ه  ق  ا ف  ذ  ُثُهْم ه  دِّ ح 

ُ
ا أ ن 

 
أ عِ   یو    یدٍ س 

ِمْعُتُه    یِّ اْلُخْدرِ  س  ِزیُد ل  ِمنِّ   یهِ فِ   ی  ُهْم  ِإنَّ ال  
 
اُل ف    یق ْدرِ   ُیق  ت  ك  ال      یِإنَّ

ُ
ق
 
أ ف  ك   ْعد  ب  ُلوا  دَّ ب  ا  ُسْحًقا    ُل و م 



اند مثل وضعیت  ها برتری داشتند و مقدم بودهبر تمام انسان  در حالی که شیعیان علی در زمان رسول خدا  ،است
سلمان محمدی، ابوذر غفاری، مقداد، عمار و... 

الفتن، فصل سخن  :  یبخار   یحصح   -1 از من امور »:  پیامبرکتاب  انکار    یدمشاهده خواه  را  یبعد  را  کرد که آن 
. ۱۴۲۹اول ص  یثحد ید«،کن یم
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ْعدِ  ل  ب  دَّ ْن ب  آن وارد    هب   هرکس  .حوض منتظرتان هستمپیشاپیش شما بر  من  » 1« یُسْحًقا ِلم 
بر من وارد    یو هرکس از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. اقوام  یدشود از آن خواهد نوش

  ییآنان جدا من و  ولی میان    ،شناسد یمرا منیز  و آنان  شناسم  را می شوند که من آنان  یم
،  گفتمیم  هاآن سخن را به    ینا در حالی که من    یاشعابی  افتد. ابوحازم گفت: نعمان بنیم

را گواه    یخدر   ید سعوابو    یگفتم: آر   یدی؟شن   گونهین سهل ا   ی. گفت: ا هایم را شنیدگفته
بعد از   دانییشود. تو نمی به او گفته م  از من هستند.   هاآنافزود:    ین که به آن چن گیرم  می
جاد  ای   ییرتغ   که پس از من  یبر کس  یننفر و    ین : نفر یمگویپس م  ایجاد کردند.  یییر تغچه  تو  

 .«کرد

بْ ی:  شود یخداوند متعال آشکار م  گاه وعده  ینجا ا  ُد  ُوُجوٌه  ُض   یْوم  ت  ْسو  ت  ا ُوُجوٌه و  م  
 
أ ذِ   ف    ن  یال  

ْت  د   ْعد  إِ ُوُجوُه   اْسو  ْرُتْم ب  ف  ک 
 
ْکُفُرون  یُهْم أ ا ُکْنُتْم ت  اب  ِبم  ذ  وا اْلع 

ُ
ُذوق اِنُکْم ف  ذِ   *  م  ا الَّ مَّ

 
أ ْت  ین  ابْ یو  ضَّ

فِ  ف  فِ   ی ُوُجوُهُهْم  ُهْم  ِه  اللَّ ِة  ْحم  اِلُدون  ی ر  خ  ا  صورت   روزی ﴿ 2ه  سفیهاکه  نورانییی  و  و    ، د 
ا بعد  یآ  [ شود:می پرسیده  از آنان  ]  اه شدند یشوند. پس کسانی که روساه می یی سیهاصورت

د  یاما آنان که روسف  و  *  ید خاطر کفرتان عذاب الهی را بچشپس به   !د؟ید یورز   مانتان کفریاز ا 
 . ﴾اندو در آن جاودانه  ندهست  شدند، غرق در رحمت خدا 

  ی حق عل  دربارۀ که    هرکسی  ی برا   یعلنشکل  همه و به   ی حوض برا   یدار د  ینبنابرا 
جمع  جا  یک شد  تر گفته  پیش را با آنچه  نکته    ین و اگر ا   ،خواهد شد   آشکار به ستیز برخیزد  

دلیمکن ذِ   ۀی آدر  کردن  مقدم   یل ،  ال   ا  م  
 
ُوُجوُهُهْم ی فأ ْت  د   اْسو    یاهروس  که  ی اما کسان  و ﴿  ن  

ذِ را بر    ﴾ شدند ؛  خواهد شد مشخص    ﴾شدند   یدروسف  که  یکسان﴿  ُوُجوُهُهْم   یضْت اب  ن  یال  
این  شدند. پس  یروزپ یاندکبسیار تعداد فقط  امتحان شکست خوردند و   ین در ا  یتاکثر زیرا 

  یم و حک   و خداوند، دانا  ؛ است  یاسالم  ۀ تطابق آن در جامعمیزان گستردگی    ۀدهندنشان   یهآ



بلکه همه را    رسد؛ی که تنها به ستمکاران شما نم  یزیدبپره  یاو از فتنه »کتاب الفتن، فصل  :  یبخار   یحصح   -1
. ۱۴۲۹ص   ۷۰۵۱و ح ۷۰۵۰ح «فراخواهد گرفت

. ۱۰۷- ۱۰۶ آیات: آل عمران -2
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خارج شده و به    یناز دبه نزاع برخیزد  اهلش  با  امر خالفت در    هرکس  شدمشخص    است.
  یاناز آن ب  یو بخش  است  شده از رسول خدا بسته  یعهد  ینمرده است. ا   ت یمرگ جاهل

 شد.

ی  »گفت:  وی  .کنیماضافه میرا  یهامابی بن ةجناد یثحد  دشتقدیم به آنچه   ْلت عل  خ  د 
رِ  اِمِت، وهو م  ة  بِن الصَّ ُه،  یُعباد  ك  اللَّ ح  ْلت له أْصل 

ُ
دِ ٌض، ق ْثنا ح  دِّ ُه  یٍث  ی ح  ِمْعت  ُه به، س  ُعك  اللَّ ْنف 

ی اللُه عل یِمن  النب لَّ عانا النبیص  : د  ، قال  م  ی اللُه عل  یه وسلَّ لَّ بایص  م  ف  ما  یْعناُه، فقال  فِ یه وسلَّ
ل   ذ  ع  ِة، فینا: أْن بایأخ  اع  ْمِع والطَّ ی السَّ ناه عل  ِهنا، وُعْسِرنا و  یع  ْکر  ِطنا وم  ْنش  ل  ْس یم  ًة ع  ر  ث 

 
نا،  یِرنا وأ

ِه ف ُکْم ِمن  اللَّ واًحا، ِعْند  ْوا ُکْفًرا ب  ر  ُه، إالَّ أْن ت  ْن ال ُنناِزع  األْمر  أْهل 
 
بن    ةعباد  بر ) 1«ه ُبْرهاٌن ی وأ

از    ی سخن  . وارد شدم. به او گفتم: خداوند تو را اصالح کند  ،بود   یمارب  که   یصامت، در حال
  رسول خدا رساند. گفت:  بآن تو را سود  خاطر  به کن که خداوند    یان ما ب   ی برا   یامبرپ

  یم کرد  بیعت  :گفت  گرفت  ش را از ما آنچه عهد  دربارۀ  ؛ ویم کرد  یعتما را خواند، پس با او ب 
ناخوشخوشی  در    یم و اطاعت کن   یمکه بشنو  بر خود  و    ی،و آسانسختی    ی، و  را  اینکه آن 

مگر آنکه از او    ، یمباش   یعو مط  یزیمبرنخنزاع    به   ، و در امر خالفت با صاحبشترجیح بدهیم
 .«یدداشته باش  یخداوند برهان یکه در آن از سو  ینیدرا بب  یکفر آشکار 

ی  یکساندر حد    یثدر حد   یو لفظمعنوی  داللت  که    یست ن  یده پوش  خردمند  ۀبر خوانند
به این صورت  کنم که جناده از عباده  یجلب منکته    ینتنها نظر خواننده را به ا قرار دارد.  

پس    « .رساندبآن به تو سود  خاطر  به که خداوند    یاور ب  ی و سخن  یث ما حد   برای »کرد:    سؤال
بن صامت در ابتدا    ة. بلکه عباده بود نمود  یار اخت   اصالح آخرت خود  ی سخن را برا   ینعباده ا 

  ، کرده  یتآن را روا   ی که بخار   یگر د  یثیدر حدهمان طور که    ؛ نمود  یح تصر   یث حد  ین به ا 
ا»:  ه استگفت چنین   ا رسول الله  یب  ة ف  ـه وسلم یصلی الله علـْعن  اع  مع والطَّ ِط    یعلی السَّ ْنش  الم 

ه، ْکر  ه وأن نقوم و نقول بالحقِّ ح  والم  ْهل 
 
ْمر أ

 
اِزع  األ ن ال  ُنن 

 
ا، ال نخاُف فِ   یثو أ الله    یما ُکنَّ



الفتن،:  یبخار   یحصح   -1 از من چ»  فصل  کتاب  انکار م  یدد  یدخواه  یزهاییپس  را    - ۷۰۵۵ح    «،یدکنیکه آن 
. ۱۴۳۰ص  ۷۰۵۶
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ِئٍم  ة  ال  ْوم  . و در امر خالفت  یمو اطاعت کن  یمبشنو  یو ناخوشخوشی  که در    یمکرد  بیعت» 1« ل 
و در راه خدا   ییمو سخن حق بگوبایستیم  با حق    یمو هرکجا باش به نزاع برنخیزیم    با اهل آن

 .« یمنهراس  یاز سرزنش کس

: شما را  یم گویخداست، م ۀفرستاد  محمدکه دارند اعتقاد و  یند گویم که  یبه کسان
  «.یدنزاع نکن  و در امر خالفت با اهل آن »  ؟ یستچحدیث  دو    ین از ا   یامبر پ منظور  به خدا،  

از  اختصاص دارد    یکسبه  با قرائن متصل،    یثحد   ینا    الفت خ   به   رسول خدا که پس 
چگونه  »و در فصل    یدمعنا فهم  ین سخن را با ا این    ی بخار حال با توجه به اینکه    رسد.یم

با   ب مردم  کرد  « کنند  یعت امام  ذکر  را  استآن  آن    یازی ن   دیگر   ه  بسط  و  شرح  باقی  برای 
 . ه استبود چنینین ا  یزن یث صاحبان حد برداشت بلکه    یتنها بخار و نه ماند، نمی 

اقرار به نبوت را مقارن اقرار به  ،  رسول خدا بینیم  و می  گردیممی باز  یث دوباره به حد
  ین همان اقرار به هارون ا  طور که ذکر شد، اقرار به محمد همان  یاداند. یم ی اله یت وال 

طور مشخص،  به (  دور کردنداز صاحبش  این امر را  )  یانکار وصعبارت دیگر  به   یا   ،امت است
طور  توان گفت به می   یا  ؛داشت نخواهد    ی هادتش   او دیگر  است و   ریامبپ والیت  خروج از  

گرفته    ا رسول خدبرای    یعتی ب  ،معناست که از او  ین به ا   ،یبه وص  عدم اقرار مشخص،  
 .  نشده و...

 : نیست خارج  حالت دو  از، ی پس امر امامت در مفهوم اسالم

 . باشد  ینی شخص مع یامر برا  ینا  یعنی ؛ ینیو جانش یبتنص  .۱

خودشان  که  را    هرکسی  یعنی   ؛ امر به دست مسلمانان باشد  ین ا   یعنی انتخابات؛    یا شورا    .۲
 . تعیین کنندبخواهند  



. ۱۴۵۶ص  ۷۲۰۰ -۷۱۹۹ح  «،کنند یعتچگونه با امام بمردم »فصل  ، کتاب احکام: یبخار  یحصح  -1
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و  و شرح    ، گرفتند  یشسنت در پدوم را اهل شیوۀ  ، و  یعیاناول را ش راه و طریق شیوۀ  
 . کردیمبا صحیح بخاری بررسی دوم مبحث آن را در تفصیل 

  ی شرط  رسول خداست(او    ینکهخود )ا   یعت، در ب یثدو حد  ین ا اینجا در  در    خدا رسول  
  شرط را قبول نکند این    که   یامر نزاع نکنند( و کساین    با صاحب  ینکه )ا معین فرموده است  

 . است نکرده ی یعتب  یامبربا پ  وشود ینم یرفته از او پذ یعت در واقع ب

  شورا و انتخابات رها کرده   یامر را برا این    یااست؟  کرده    یت وص  خدا رسول    یا حال آ
اقرار به    در  رسول خدا بدون شک  اما  انتخاب کن،    یخواهیمکه خود  ؟ هرکدام را  است

 . استمشخص فرموده شرط را  یننبوتش، ا 

  آن را در کتاب   یکه بخار   سول خدا از ر   یگرد  یشرحکنیم و در  می موضوع را رها    ینا 
از رسول خدا یمکنیمتأمل  توقف و    کندی م  یتاز جابر بن سمره روا   خود  .    شده  روایت

إنه قال: کلهم من    یاسمعها، فقال أبر فقال کلمه لم  یکون إثنا عشر أمی»فرمود:  است،  
  یشان. پدرم گفت: ا یدمگفت که آن را نشن   یپس کالم  . خواهد بود  یردوازده ام» 1« شیقر 

 .«هستند یشاز قر  هاآن ۀ فرمود: هم

دوازده  »و    «یدبا صاحب امر نزاع نکن»  یمکن  یبند جمع  یثحد   ین قبل را با ا   یثاگر حد
اینکه با توجه به آنچه    و،  شود یروشن م  یمان رسول خدا برا مقصود و مراد    « یرام»  یا  «امام

از  پیش  گفت گفته    ی بخار   یحصحتر  آنچه  و  فرزندانش    ین مؤمنیرالامبه  ،  یم شد  و 
دارد کوشش  تالش  تمام    رغم به   .اختصاص  امامِت   ای بر   ی بخار و  ذکر  بن    یعل  عدم 

  ی طور مفصل رو ه ب  یبخار   یحصحهمراه  به دوم    یستگاهدر ا ما    ،خود  در کتاب  طالبابی
 کرد. یمخواهو تأمل معنا توقف  ینا 



. ۱۴۶۰ص  ۷۲۲۲ح ۵۲فصل  ، کتاب احکام: یبخار  یحصح  -1



 ، تأمالتی بر صحیح بخاری، قسمت اول انتشارات انصار امام مهدی ........................................... 78

به آنچه پس از    خدا رسول    یا با خواننده همراه شوم و بپرسم: آدر اینجا بنده مایلم  
اینکه مثل  بدون    ؟خیر یا   خبر داده است  شکل واضح و صریح به اتفاق خواهد افتاد خودش  

 ؟، ما استنتاجی کرده باشیم در روایات حوض دیدیم وضعیتی که

،  صریح واضح و  شکل  به   خدا رسول    ؛ی آر   ؛ آمده است  ی بخار   یِح در صح   پاسخ آن و  
  : ه استکرده و فرمود  یانب را    این موضوع  ،بیان کرده  بن وهب از عبدالله یدز که    ییتدر روا 

  ی و امور انحصارطلبی  س از من  قطعًا شما پ» 1« اثره و امور تنکرونها  یانکم سترون بعد »
 .« کرد هیدرا انکار خوا  هاآن که خواهید دید 

معنا  «االثره»دانیم  می و    یبه  ا   ؛ستا   چیزی«  تصاحب»انحصارطلبی    یعنی   ینجاو 
  یکلمه روی  بر  اینجا  در  کید رسول خدا أ تاست.    رسول خدا از    بعد امر امامت  تصاحب

را در  حوض(    یث شده )احادگفته   یث متن احادکلید گشایش  و  این پرسش  پاسخ    « از من  بعد»
  ؛ است  یق دق   یار بس  «را انکار خواهید کردآن  »  رسول خدا   یر تعب همان طور که    ؛ خود دارد

جز با انکاری قلبی و عملی  که  فرماید  می اشاره    یباطنعلمی  و  قلبی    ی یبه معنا  ، یشانا زیرا  
  یا   ( کرد  یدآن را انکار خواه)  «ستنکرونها»توانست بفرماید:  پیوندد، وگرنه میبه وقوع نمی 

است که  ای  نکته   ینو ا   ؛ نظایر این تعبیرها  یا  (کرد  یدخواه  ی اطالعیاظهار ب)  «تستنکرونها»
را تمطالب گفته  به  کنند؛ مطالبی مثل وارد یید می أشده آن  یا آتش  به جهنم  صورت  شدن 

 اند.در انجام این گناه در سطح یکسانی قرار نداشته  هاآن؛ زیرا مرحلهبه گروه و مرحلهگروه

این  با صاحبان    هاآن  ینکه ا کند؛  روشنی بیان می منظور و مقصود خود را به   یث حد   ینا 
مطابق  »آن را به تملک خود خواهند آورد« در حالی که  و حتی  ،  خاست خواهند  بر  نزاع  به  امر  

این کار  به  عماًل اعتراضی  و    « کنندیآن را انکار م»  هاآنزیرا    ؛ یستن   خدا سنت رسول  
  است؛حوض    یثاحاددهندۀ  توضیح ،  یث حد  ینپس ا   ؛ دکننینم  ]تصاحب و انحصارطلبی[ 



 ۷۰۵۲ح    «، کرد  یدها را انکار خواهکه آن  ید د  یدخواه  یزهاییپس از من چ»کتاب الفتن فصل  :  یبخار   یحصح   -1
. ۱۴۲۹ص
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  ی بخار با توجه به اینکه    که  واضح و روشن است،   در کالم رسول خدا حق و حقیقت    لکهب
  حوض   یثاحاد جمله  از    یثحد   ینا   ،کرده  یتروا   بن عاصم از رسول خدا   یداز عبدالله بن ز 

عدِ »  :است ب  ون  لق  ت  س  ُکم  ونِ   ی ِإنَّ لق  ت  ی  تَّ ح  اصِبُروا  ف  ة  ر  ث 
 
وض  ی أ الح  پ» 1« علی  از من  شما  س 

 .« یدحوض مالقات کنبر تا مرا  د یکند؛ پس صبر ی د دیخواهو انحصارطبی را  یُکشحق

تا مرا بر حوض مالقات    ید پس صبر کن»  : کنیممی   بازخوانیرا    رسول خدا   یث حال حد 
و    ی بخار   یح از صح  یطور متواله ب  یث احاد   ۀارائ  ، و ما با یماز آن گذر کرد  تر یش که پ  « یدکن

  یری لطافت تعبچنان از   یف شر  یث در حدکه  ییقتحق ؛داد  یم ادامه خواه ، یقتحق ین شرح ا 
  یت روا   یره بار از ابوهر   ینا .  توان برداشت کردنمی تعبیر دیگری را  آن  از    یربرخوردار است که غ 

ًة  »  :فرمود  رسول خدا که  است  شده   ام  د  ن  ُکوُن  ت  س  ِة، و  ار  اإِلم  ی  ل  ْحِرُصون  ع  ت  ُکْم س  ْوم   یِإنَّ
ُة،یاْلقِ  ِنْعم  اْلُمْرِضع  ِة، ف  ةُ   ام  اِطم  ِت اْلف  ِبئس  بسیار  است  ی و ر   ییدن به فرمانروا یرس   یشما برا » 2«و 

  ۀدهندر یش چه  است،  یخواهد شد. ر   تانی مانی امت باعث پشی روز ق  یول  ؛ خواهید کردتالش  
 .«گرفتنش چه دردناک استاز شیر اما  ، است یخوب

 : شود یمبخش تقسیم  به سه قسمت  ول خدا کالم رس ینجا در ا 

 . یامبراز پ امامت پس برای حرص و ولع  .۱

 است.  یمانیسبب پش  یامت حرص و آز در روز ق  ینا  .۲

۳.  « »  ة«امار توصیف  به  شیر و  ،  خوب   ۀیردهندش)فرمانروایی(  و  گرفتن  از  سخت 
 «و دردناک



. ۸۷۱ص ۴۳۳۰ح  فصل )جنگ طائف(ها، جنگکتاب : یبخار  یحصح  -1
. دو سندبا  ۱۴۴۵- ۱۴۴۴ص ۷۱۴۸ح «،االماره یمن الحرص عل یکرهما»فصل  ، کتاب احکام: یبخار  یحصح  -2



 ، تأمالتی بر صحیح بخاری، قسمت اول انتشارات انصار امام مهدی ........................................... 80

  یا  ،حق استبر  حرص و ولع    یا ، دو نوع است:  یدر معنا و مفهوم اسالمو ولع  حرص  
  ؛ حق( استغیر از  به دوم )  از نوع  قطعاً   یثدو حداینجا در این  در    حق.یر حرص و ولع به غ 

 نداشت. سخت و دردناکی   شدِن در کار نبود و جدا  یمانی پشگرنه و 

را به آنچه بر    اکثریت گرنه  و   ؛ شودرا شامل میافراد    اکثریتاین احادیث  ،  یگردسوی  از  
 فرمود. و فقط گروه اندکی را شامل می داد ینم یم تعم خواهند داشتآن حرص و ولع 

  وست یو فرمانروایی به وقوع خواهد پدر امامت    و انحصارطلبی«  یکشحق »  ینکها   یجهنت
از د  ین ا   ۀیجنت آثار و    گفته شد  تریش پهمان طور که  و   صورت  ه ب  ینحرص و ولع، خروج 

آن بهره خواهند برد    از،  امبر ی، پس از پ یادر دن   هاآن   ،یاست. آر دسته  و دسته گروه  گروه
  ها آن  ی برا   یامت ق  روزدر  ولی    ؛ هستنداین دنیا  در    که   یزمان  است( تا   ی ا یردهندهش  یکو نچه  )

  ایو بر داشته است  تعلق  صاحبانش  امامت و فرمانروایی، فقط به  چرا که    ؛ خواهد بود  یحسرت
همان  و    ؛ برخیزدنزاع  به  با صاحبانش  در این خصوص    یستن  یزجا   به رسول خدا   مؤمن  یچه

که مردم را از   یا گونهبه   ؛معصوم باشد  یدبا  یرد گیم یلآن را تحو که یکس شد طور که گفته 
رسول    یمکنیم  شاهدهماست که    یلدل  ین نکند. به هموارد    یگمراه  به و    ، راه راست خارج 

خشم او،  با  و  شود  میخشنود    من   یرام  ی رضابا  خداوند  راستی که  »به :  یدفرمایم  خدا 
امحال    «.ینخشمگ  غضب  و  خشم  و  و    ، باطل  ی برا   یر اگر  برا یخشنودرضایت    ی اش 

چنین توصیف  ایناو را    ا و رسول خدنخواهد بود    یستهشا چنین توصیفی  ،  باشد  یرحقغ
که  ـ شخصیتی است  همان طور که بخاری روایت کرده استـ   یشان ا   که  یدر حال  ؛کردینم

 1. ه استشدعطا  یشانجامع به ا موجز و سخنان 
 



در مسیر رعب  »نصرت بالرعب مسیرة شهر« )یاری با    پیامبرها، باب سخن  سیرهکتاب جهاد و  :  یبخار   یحصح   -1
. ۶۰۴ص ۲۹۷۷ یک ماه« ح



 مبحث هفتم:

 شبهه و پاسخ آن یک 

گفتیم  پیش  معصوم  امام  تر  فرمایش    نیز و    ، باشدباید  ک  پیامبراین  دیدیم  ه  را 
خدا    کندنافرمانی    مرا   که  یکس  ، وخدا را اطاعت کرده  مرا اطاعت کند  که  کسی»  :فرمایدمی
  یر ام  که   یمرا اطاعت کرده، و کس  را اطاعت کند م  یر ام  که  ی، و کساست  کرده نافرمانی  را  
 .«است کردهنافرمانی مرا  کند نافرمانی را م

واژۀ »امیری« )امیر من( بپردازیم و چه  خصوص با  به   یبخار   یتروا رفتن با  کلنجار چه با  
نکنیم،   را  کار  داشتهمواره  باید  این  باشیمتوجه  حد   خدا رسول    که   ه    یح صح  یثی در 

ْن »:  اندفرموده نِ   م  اع  ط  انِ   ی ا  ص  ْن ع  م  ، و  ه  اع  اللَّ ط  ْد ا  ق  ص    ی ف  ْد ع  ق  لِ   یف  اع  ع  ط  ْن ا  م  ، و  ه  ا اللَّ ْد    یًّ ق  ف 
نِ  اع  ط  ص    ی،ا  ْن ع  م  لِ   یو  اع  انِ   یًّ ص  ْد ع  ق    ، خدا را اطاعت کرده  قطعاً   مرا اطاعت کند   هرکس»  «یف 

را اطاعت کند مرا    یعل  هرکس، و  است  کردهنافرمانی  خدا را    کندنافرمانی  مرا    هرکسو  
مروری بر این    تریش پ  که  .«کرده استنافرمانی  کند مرا  نافرمانی  او را    هرکساطاعت کرده و  

 . یمداشت  یثحد

چگونه  اما    ؛ نقل کرده است لمس نمود  بسیاری که بخاری   یاتتوان در روا یمعنا را م  ینا 
  یت آن روا   یکه بخار   خدا ول  را در سخن رس  امامدن خطا و اشتباه از  رز  س    ۀتوان شبهیم

داد  کرده است ابن پاسخ  از  أم»  عباس:؟  فل ی ره شیمن کره من  ه من خرج عن    یصبرئا  فإن 
که بر او ناپسند    ید د  یرشاز ام  یزیچ  هرکس»  «یهجاهل  یتهاال مات م  یموت السلطان شبرا ف

 1.« مرده است  یتبر جاهل  یرد اگر بم  از حکومت او خارج شود  هرکس  یرا ز   ؛ کند  یشهصبر پ   آمد



. ۱۴۴۴ص۷۱۴۳ح  ةکتاب احکام فصل السمع و الطاع: یبخار  یحصح  -1
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  یصبر فل  یکرهه  یئا ش  یرهمن أم  یمن رأ »  : ه استفرمود  یگری د  یث در حد  رسول خدا   و
ل ه  ف  یفارقاحد    یس فإن  شبرا  م  یموتالجماعه  مات  از    یزیچ  هرکس» 1« یهجاهل   یته اال 

وجب از حاکم   یک  ۀانداز به  هرکس یرا ز   ؛کند  یشه صبر پباید  که بر او ناپسند آمد  ید د یرشام
 .« مرده است یت، بر جاهل یرداگر بم  یردگ بفاصله  

  ، دهدیبر آن فرمان م  صبر  هب  خدا   که رسولرا  امام    و اشتباه  خطا  توانیچگونه محال  
 ؟ نمودجمع   یم خواند  ـپیشین  یثحد یژهوه بـ  یقبل یث با عصمت که در احاد

اقرار  است  مده  آ  یبخار   یحما به هرچه در صح   یمگفتابتدا  از همان  ما    است که  ینپاسخ ا 
دو    ین حال ا   ین با ا   آور باشد؛ الزام  یگراند   ی گرچه برا ا   ،یستن آور  الزامما    ایو بر   یم کنینم

خارج    هاآنو هرکه از اطاعت  اند،  اقرار کرده  یدگویامام مهرچه  ، به وجوب اطاعت از  یثحد
،  یآر   همان عصمت است.   ین و ا   ؛ مرده است  یت جاهلمرگ  ، بر  یرد که بم  یصورت  ر د   شود

حد ا یث صاحبان  به  یث حد  ین ،  درا  لفظکرده  یتروا   یگری صورت  نظر  از  که  آن    یاند  به 
و امام    یردبم  هرکس»  «ة ی تة جاهلیعرف امام زمانه مات می من مات و لم  »:  تر استیک نزد

 .« مرده است یتجاهلمرگ  بر زمانش را نشناسد

 خدا از رسول    ،اللهاز عبد   ،خود، از نافع  یح ، مسلم در صحمضمونهمین  به    یک و نزد
امة وال  یوم القیالله    یدًا من طاعة لقیمن خلع  »:  ندمودفر  ایشانکه    ه استکرد  یتروا 

ول له، ومن مات  ب  یس فیحجة  اطاعت   ی دست  هرکس» 2« ةیتة جاهلیعة مات م یعنقه    از 
  هرکسو    ؛ندارد   ی و عذر   یل دلهیچ    که  ید خواهد د  یدر حال  یامتخارج کند خداوند را روز ق

 .«مرده است یتجاهل بر  نداشته باشد بر گردن   یعتیب  در حالی که یرد بم



الفتن:  یبخار   یحصح   -1 من  »فصل    ،کتاب  از  انکارشان    چیزهاییپس  که  دید   7053ح    ،«دیکنمیخواهید 
و بر ماست که    یم،ها را رد و انکار نکناز آن  یثیحد  یچکه ه آموزش داده است  ما را    موعود  ییمان  .1429ص
. یم آن را آشکار کن یتا درست یم ها شرح و ارجاع دهآنبرای را   یثحد

. ۱۸۵۱ح: مسلم  یحصح  -2
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؛  مرده است  یتجاهل  بر  نداشته باشدبر گردن  امام    یبرا   یعتیو ب  یردبم   هرکس  ینبنابرا 
گونه که در   همانو  ، اند، دوازده نفر هستندکرده یتو مسلم روا  ی بخار آنچه  طبقامامان  و

با صاحبان  منازعه  و    ،است  خدا رسول  محدود به اهل و خاندان  مده است  آ  ی بخار   یِت روا 
  یتن را روا آ  یکه بخار   رسول خدا   یث اشکال در لفظ حد  دربارۀاما    ؛ یستن شایسته  امر  

ام  هرکس»  کرده: او ناپسند آمد  ید د  یزیچخود    یراز  بر  پباید    که    یقتاً حق  « .کند  یشه صبر 
مالحظات روحی  کند  یبه آن اشاره م   یث حد  ین آنچه ا   یت، و نهایستن   یح صح  یاشکالچنین  

قرآن   و  رسول خدا است که  و روشی  سبک  این همان  و    ؛از صحابه است   یبرخ  و روانی
 1اند. گرفته  یش پ  آن را در

و    یبرخ ذکر  نداشتند   طالبابی   بن   یعل  ینمؤمنیرالام  یاداز صحابه، تحمل  و    را 
از صحابه، رخنه    یبرخ  ی ها نفسمسئله در    ین و اگر ا   ؛آن وجود دارد  یبرا   یادیشواهد ز 

  یات از صحابه در زمان ح   یبرخ.  شدینم  ینبر منابر لعن و نفر آشکارا    ینکرده بود، عل
از عبدالله    یبخار   خودِ   را   هاآناز    یکی  .کردندیم  شکارآ  ی نفرت خود را از عل  یامبرپ

خالد فرستاد تا خمس را    سوی به را    ی عل  امبریپ »  :روایت کرده استاز پدرش    ، دهیبن بر 
ن  یا به ا یآ  : او غسل کرده بود. به خالد گفتم  . داشتم  بغض   یعلنسبت به    [ دهیبر ]رد و من  یبگ 

شان گفتم. فرمود:  یا   یه را برا یم، آن قض ی آمد  امبریکه نزد پ  ی؟ هنگامیکنینمتوجه  



از اطراف    ی،دل بودخشن و سنگ  ﴿اگر  ﴾القلب النفضوا من حولک  یظو لو کنت فظا غل﴿:  فرمایدتعالی میحق  -1
هُ ﴿:  یدفرمایم  یزو ن  ؛ ﴾شدندیتو پراکنده م ان  ل  ر  ال  ُبْره  ًها آخ  ِه ِإل   ع  الل   ْن یْدُع م  م    را   دیگر  معبودی  خدا  با  هرکس  و   ﴿  ﴾و 

آیا امکان دارد  )استغفرالله( و    « وجود داشته باشداللهبه همراه »  ییمکن است خداآیا م  .﴾ندارد  آن   بر  دلیلی  بخواند که
در مبحث ششم گفته  پیش  یث. اگر به حدهرگز چنین نیستو  یاورند؛الله بدر کنار  ییوجود خدا یبرا یلیبرهان و دل

معنا   ین ا به  (باشد  یکه با برهان یدایدهنسبت به خدا د  ی کفر آشکار   یاآ)  (برهان  یهبواحا من الله فاال تروا کفرا  )   یم بنگر 
گرچه    ، فرمایدمعین می  یاآن ضابطه  یبرا  اما رسول خدا  ؛یاوردکفر آشکار را ب  ین تواند امیکه معصوم    یستن

.ه استکردمطرح آن را گفته شد که  یاآیه قرآن در همان طور که  ؛نباشدوجود نداشته امکان حدوث و وقوع آن 
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هم او از  س ، فرمود: بغض او را نداشته باش   .؟ گفتم: بلهیرا دار  ی بغض علتو ا  یآ  ،ده یبر  یا 
 1.« ش از آن استیخمس ب 

از زنان    یکی  یمکنیمشاهده م حتی  هاست.  نمونه  یناز ا   یاری آشکار از بس  ۀنمونیک    ینا 
الزم به  دارد که    یمشهورتر های  گیریالبته او موضع را دارد و    یژگیونیز همین    یامبرپ

  یاز عمره بنت عبدالرحمن در حال .یمآور یم ،شده یتروا  ی از بخار را . آنچه ذکرشان نیست
بِ »: است نقل شده  یشهعا  از بود،  یامبر پ  رهمس یشهعا  ۀ در خان که لنَّ نَّ ا 

 
ُجاًل فِ  یأ ث  ر  ع    ی ب 

رِ  ان  یس  ک  ایٍة ف  ْصح 
 
 أِل

ُ
أ ِتِهْم ف   یِبِه فِ ْقر  ال  ِلك  یص  ُروا ذ  ک  ُعوا ذ  ج  ا ر  مَّ ل  ٌد ف  ح 

 
ُه أ للَّ   للنبيْخِتُم ِبُقْل ُهو  ا 

ل   ُه ع  ی اللَّ لَّ    ِه و  آِلهِ یص 
 
ُلوُه أِل ال  س  ق  ا  یٍء ی ش    یف  ن 

 
أ ِن ف  ْحم  لرَّ ُة ا  ا ِصف  ه  نَّ

 
ال  أِل ق  ُلوُه ف 

 
أ س  ِلك  ف  ُع ذ  ْصن 

ْن 
 
ِحبُّ أ

ُ
بِ أ لنَّ ال  ا  ق  ا ف   ِبه 

 
أ ر 

ْ
ق
 
ل   ی أ ُه ع  ی اللَّ لَّ ی  ِه و  آِلِه یص  ال  ع  ه  ت  للَّ نَّ ا 

 
ْخِبُروُه أ

 
هُ یأ   ی مرد  یامبرپ» « ِحبُّ

نماز را  و    کردیخود امامت م  یاران  یبرا او  کرد و    اعزام  ینظام  ۀ دست  یک   ۀفرماند  عنوانبه را  
  . کردند یف تعر  یامبرپ   ی بازگشتند ماجرا را برا   که یهنگام. دادیم یان با قل هو الله احد پا 

صفت الرحمن است زیرا دند. گفت:  یاز او پرس. چرا آن کار را انجام داد یدفرمود: از او بپرس
خداوند او را دوست    قطعاً   ییدفرمود: به او بگو  یامبرو من دوست دارم آن را قرائت کنم. پ 

 2.«داردمی

 ؟!یستمرد ک  ینا و 

خداوند او را دوست  راستی که  به :  یدفرمایم  شا ه دربار   رسول خدا که  است    یمرد
که  چگونه  حال  .  داردمی اواست  نم  نام  ذکر  آ  ؟! کندیرا  فراموش    یاو  است  کرده  ممکن 

 ؟! باشد

 چرا؟!اما  ؛کند ینم  ی یاد بلکه از او   ،اسم را فراموش کرده یشه عا ید گوینمبه ما   یثحد



. ۸۷۶-  ۸۷۵ص   ۴۳۵۰ح   ،و خالد طالبیبن اب یها( فصل اعزام عل)غزوه یبخش المغاز :  یبخار  یحصح  -1
توح:  یبخار   یحصح   -2 دعا  یدبخش  برا  یبرا  پیامبر  یفصل  خود    ۷۳۷۵ح    ،خدا  یکتاپرستیو    یدتوح  یامت 

. ۱۴۸۸ص
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این جملۀ  دارد و    یاد را به    یث حد  ۀ هم  یشهعا   که باور کند   یستن عاقلی    یچ ه   به خدا سوگند
  ین اسم ا   یولداشته باشد    یادبه  نیز  را    «داردیاو را دوست م  وندخدا راستی  به »رسول خدا که  

 ! باشدمرد را فراموش کرده  

چراکه او    ؟آوردنمی  یادزده، و آن را به    یخود را به فراموش  یا   ، ، آن را فراموش کردهیآر 
  ی را برا   یلت فض   ینرا ندارم که ا آن  ، توان  یدگویم  یشهعا  ییاست، گو  طالبابی بن    یعل
 کنم.  یاد یعل

حتی   ب  یبخار و  صراحت  حذف  یشتریبا  توسط    طالبابیبن    یعلنام  عامدانۀ  ، 
ا  »:  است، گفتشده   یت روا   یشه از عا  ، بن عبدالله  یداللهاز عب   است؛   کرده  یت روا   را  یشهعا مَّ ل 

ُقل  النب ی اللُه عل   یث  لَّ ُه فیص  اج  ن  أْزو  ذ 
ْ
أ ُعُه، اْست  دَّ به وج  م  واْشت  ض  فیأْن    یه وسلَّ رَّ ،  یتِ یب    یم 

ج  النب ر  خ  ی اللُه عل  یفأِذنَّ له، ف  لَّ م  ب یص  ُجل  یه وسلَّ ُه فی ن  ر  ُخطُّ ِرْجال  اٍس  یاألْرِض، ب   یِن، ت  بَّ ن  ع 
. ق  ر  ُجٍل آخ  اٍس بالذیُعب   ال  ور  بَّ ِه بن  ع  ْبد  اللَّ ْرُت ع  ِه: فأْخب  قال  عبدالله بن   ی ُد اللَّ قالت عائشه ف 
ْدرِ  أت  لِ   ی عباس:  ع  هو   : قال   . ال  لُت: 

ُ
ق ُر؟  اآلخ  ُجُل  الرَّ ِن    که  هنگامی» 1« طالبابیبُن    یم 

، از همسرانش اجازه خواست تا در  یافتشدت    شو درد  شد   سخت   رسول خدا بیماری  
ا   هاآنسپری کند.  اش را  یماریب   ۀ دور ۀ من  خان خارج شد در  سپس    . اجازه دادند  یشانبه 
  ی را رو   یشپاها  ی بود،یگر عباس بن عبدالمطلب و مرد د  یانم  آن حضرت  که  یحال
پس عبدالله بن  س  .خبر دادم  اللهعبدرا به  گفت    یشهآنچه عاگفت:    یداللهعب  .یدکشیم  ینزم

؟ کسی استچه   ید گوینامش را نم  یشه که عا  یگری مرد د آن    دانییم  یا عباس به من گفت: آ
 . است( طالبابیبن   یعباس گفت: او علابن  .: گفتم نه راوی گوید



ح   ،فصل غسل و وضو:  مراجعه کنیدبه بخش وضو    .است  ذکر کرده  یحصح در    یادیز   یآن را در جاها  یبخار   -1
دادن مرد به  یه فصل هد  ،هبه  کتاب،  ۱۴۲ص    ،الجماعه  یشهدان    یضفصل حد المر ،  بخش اذان  ۵۶ص  ۱۹۸

  ۶۲۸ص    ۳۰۸۹ح    ،آمده  پیامبرفصل آنچه در منزل همسران  :  خمسۀ  یضبخش فر   ۵۱۸ص    ۲۵۸۸همسرش ح  
 ۵۷۱۴ح    ،22فصل  :  بخش طب  ۶۲۸ص  ۳۰۹۹ح    یشانو وفات ا  رپیامب  یماریها( فصل ب)جنگ  یبخش المغاز 

. ۱۱۸۶ص 
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مسئلۀ  در    هاآن  ۀ هم  ، متعدد   موارد در  روایت شده است و    یمختلفبه طرق    یت روا   ینا 
. حال با  اندداشته ک  اشترا نبردن از او  تعمد عایشه در نام و    طالبابیبن    یحذف نام عل

روایتی دیگر  وجود چنین  ام،  باش  یدچگونه  آن   یشهعا  یمداشته  روا را  کسی    نام  در    یتکه 
   ؟به زبان بیاورد  «او را دوست دارد خداوند »در حقش آمده  پیشین 

  « یربخ  ان عائشه التطلب له نفساً »کنیم که  عبور می   عباس ابن   ۀ و گفت  یث از اصل حد
نم  یرخواهیخ  [ یعل] او    ی برا   یشه عا) ابن   آنچنان که  ؛ (کند یطلب  و  در طبقات  سعد 

بن حنبل احمد  ا نیز هست  مسند  اگر  عا  ین .  روز  و  پس    یامبرپ همسر    ،یشه حال  باشد 
  ی علن  یعل  دربارۀرا  اش  ینهکـ  همان طور که دیدیم در میان آنان نباشد که ـ   یچگونه کس

کراهت    یحکومت علاز  اثر نکند و    یفانضع  یهادر دل این بغض و کینه  چگونه  ؟ و  نکند
  ۀلک   جنگ جمل و  جنگد،  می   یر شزبان و شمبا    یبا عل  یامبرهمسر پ  ؟ نداشته باشند

تار   یننگ  سرور    یخ در  میامت  حتی    شود،رسوالن  آخر   یشهعا و  لحظۀتا  زندگانی    ین 
در این خصوص وجود    یاری برنداشت و شواهد بس  دست   از این رفتار خود   ینمؤمنیرالام

  عند عائشه  کنت »  :ه استگفتآنجا که    ؛ یدیمبرگز   هاآنمیان  مسروق را از    یتروا ما  که  دارد  
الذ  یر و هو کبـ   یه فقالت: من قتل ذالثد ام  ینالخوارج  و    یاته آخر ح  ی ف  ین مؤمنیرالقاتلهم 

  یخبرنی   یعمروبن عاص فانه کذب عللعن الله    یشهفقالت عا  طالبابی بن    یقلت عل  ـقتلهم 
  یه ف  هان اقول ما سمعته من رسول الل ینفس ی ف یمنعنیما اال انه ال  یه انه قتله باالسکندر 

  را کشت؟   یهلثدوا ذ  یگفت: چه کس.  بودم  یشهعا   نزد» 1« یبعد   یامت  یر خ  یقتله :  یقولسمعته  
  ـرا کشت   هاآنو    یدجنگ   هاآنبا  خود    یات در آخر ح   ین مؤمنیرالاو بزرگ خوارج بود که امـ

او به من  زیرا   ،بن عاص را لعنت کند   وگفت: خداوند عمر  یشه عا  .طالبابی بن    ی گفتم: عل
دل  آنچه در    ه است. به قتل رساند  یه او را در اسکندر   شدروغ گفت و به من خبر داد که خود



. ۲۶۸ص  ۲ج  ،یمعتزل یدحدیابن اب: البالغهشرح نهج -1
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امتم    یِن : بهتر فرمودمی  یدمشن  .بازگو کنم  ما ه یدشن  یامبرپ   ازرا که  شود آنچه  یمانعم نمدارم  
 .« پس از من او را خواهد کشت

گفتۀ  به   پ  یشهعا   یحصر این  دارمآنچه  »:  ید کن  توجه   یامبرهمسر  دل  مانعم    در 
 هرکسی  بساچه    .یدد  دیدر او را خواهموجود  تناقض    ید؛ دقت کن   یث حد این  در    «.شودی نم

ش ا ه دربار ،  یعل  یرگ برا بز  ت لیفض   ینا گفتن  با    یشهعا  یدبگو  را بخواند   یثحد  ین که ا 
این است که روی  ؛  روا داشته است  افانص  واقعیت  دربار اما  ما  با    یو دشمن  ینه ک  ۀ سخن 

ارتداد صحابه    یتو در نها  یعلاز  سلب خالفت  عامل و سبب    ینکه و ا   ،است  یعل
  ؛ است  یعل  ۀدربار   «دل دارم آنچه در  »  یشه عااین گفتۀ    ۀسخن ما دربار   ؟چیزی استچه

  ؛ شد   ل او اعتبار قائ  یبرا   یم آوردتحقیق    ین که در اول ا   یثیدر حد   یامبرپ که  یکسهمان  
،  یقت حقدانستن    ی و برا   رفتار نکرد،   انه منصف  ی از همان اول با عل  یشه حال عا  ین اما با ا 

  ی عائشة إنک من ولد   یعن مسروق قال: قالت ل »  بندم:یجمع مزیر    یثقبل را با حد  یثحد
علی نهر    طالبابی بن    یفهل عندک علم من المخدج فقلت نعم قتله عل   یو من أحبهم إل

فأقمت    ینة علی ذلک ب   یو طرفاء قالت ابغن   یقلخاق  ینألعاله تامرا و ألسفله النهروان ب  یقال
سمعت من رسول    یرجاال شهدوا عندها بذلک قال فقلت لها سألتک بصاحب القبر ما الذ

  یقة الخلق و الخل  یرخ  یقتلهم  یقةإنهم شر الخلق و الخل  یقولم سمعته  فقالت نع  یهمف  الله
شه به من گفت: تو از  ی گفت: عاروایت شده است،  مسروق    از» 1« یلةو أقربهم عند الله وس

از مخدج خبر داری؟ گفتم: علی    یا آ  . ینزد من هست  هاآن  یِن تر و از محبوب   ،فرزندان من 
  یانمو    یند گویآن نهروان م  یین آن تامر و به پا   ی کشت که به باال  یاو را بر رود   طالبابیبن  

ا یعا  . سته  و طرفا   یق لخاق برای  بینه ن گفته  ی شه گفت:  و  بیاور.دلیل  را    ای  افرادی  من 
ن قبر  یتو را به صاحب ا   : از آن به او گفتم  پس  او به آن شهادت دادند. در حضور  آوردم که  

پ) می  ( امبریقبر  دربار قسم  پ  هاآن  ۀدهم  شن  یامبراز  آر گفت  ای؟ دهیچه    یدم شن   ی : 



. ۲۰۲یمرتض یفشر : ءیااالنب یهتنز  -1
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را    هاآن به خدا  مردم    تریننزدیک ن و  یکه بهتر هستند    ن مردمیبدتر   هاآن   فرمود:  پیامبر
 .«خواهد کشت

خداوند او را دوست  »دانستن این سخنان که  سو   یکاست! از   یبی چه تناقض عج   ینا 
به    هاآن  ترین نزدیک »و    « مخلوقاتخلق و    ین بهتر »و    «امتم بعد از من  ینبهتر »و    «داردیم

معتقدان به او مردم و    بین  درو    ،او  یهجنگ جمل عل   یفرمانده  یگرد  یو از سو   ،«خداوند
،  یعلاما  »غیر از این  بهو    ،« شودیمانعم نمدل دارم  آنچه در  »آشکارا گفتن چنین عبارتی  

 !راجعون یه انا لله و انا ال! «یمگوی نم یزیاو چ دربارۀ 

را    طالبابی بن    ی عل  ین مؤمنیرالام  یه ، نفرت و جنگ عل یامبرهمسر پ حال اگر  
او را انکار کند    هرکس است که به او تصریح شده و    یا یفه او خل   که   یآشکار کند، در حال

  ، پدرانکشتن  را با    هاآن  ، یامبردر جهاد با پ  یعل  که   ی کسان  دربارۀپس  مرتد است،  
قاتل قهرمانان    یعل  ؟ توانیم بگوییمچه می   کس کردی و بعزادار  برادران و فرزندانشان  

  مردم   یها ینها در سر   ی نسبت به عل  یو دشمن  ینه که کای است  نکته   ین و ا   ؛ عرب بود
  یعل  یرتکفبه    ،یدشمنعداوت و    ینکه ا آنجا    تا  بود؛پدید آورده    ـی و چه باطن  یظاهر   چهـ

همچون کاری که  ـ بر منابر مسلمانان    یشانا به    وییگدادن و ناسزا و دشنام   طالبابی بن  
  یامبرپ   ، یمردم از اسباب گمراه  کردندور   ی برا   یل دل  ین. به هم منجر شد  ـامیه کردند بنی 

چیزی   هرکسکند.  یشهصبر پ  باید  یندببناپسند   یزیخود چ یر از ام هرکس» :ه استفرمود
 .« صبر پیشه کندباید  بداند از امیرش را ناپسند  

 .  یرنه در حکم ام ، در توست یرادو ا  یبع است ه فرمود  یامبرپ  ییگو

 : گوید میشاعر 

 یا المساو یالسخط تبد  ینع ولکن یله کل یبالرضا عن کل ع ین و ع
  کند می آشکار  ها رای اما چشم عداوت و دشمنی، بد  است،ناتوان بی ی دن هر عیاز د چشم دوست
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 : گویدهمچنین می شاعر

 الماء من سقم الفم طعم ینکر قد    و   ضوءالشمس من رمد ین تنکر الع  قد

 .کندی که در آن است انکار م ی خاطر خاکستر ه را ب یدخورش ییروشنا ،چشم قطعاً 
 . کندیدهان انکار م یخاطر تلخه آب را ب یطعم گوارا یزدهان ن و

ها  دوانده در جان ریشهِی و دشمن  ینه ک   گوید خواهد بمی  سخن   ین ا با    خدا رسول  پس  
پس رسول    ؛استثر  ؤاو م  گیرییم و در تصم انسان،  محرک    ـچه ناخواسته و  چه خواسته  ـ

 .نظر داشته استمد را  جنبه ینا  خدا 

را او    که راه  است  هرکسیو    ینؤمنمیرالاممخلوقات،    یِن مشخص شد بهتر   ینجاتا ا 
 نشدند.  شوارد هاآنکه  شودیم یگاهیجا  وارد شوداز او جدا  هرکسو ، هگرفت یشپدر  

 





 : مبحث هشتم

 فرمایدیقرآن م آنچه

رسوالن اتفاق  در امت سرور    یجمع  ِی حرکت ارتداد دانستیم یک    شدهگفته از مباحث  
که    قدری اندک بوده است عده به تعداد این  کرد و    شانکه خدا حفظآنان    برای   مگر  ؛ افتاد

 فرماید. از گله تشبیه می  شدهجدا  چهارپایاِن را به  این افراد رسول خدا بینیم می

نزاع با    ،ارتداد   ین ا   یل رخ داد و دل  یامبربعد از وفات پ   یحرکت ارتداد   ین ا   یم دانست
اصحاب خود    رسول خدا  یدیمو د   ؛ بود  طالبابی بن    ی عل  ، یتوال  امر  صاحب حق در 

 ی شکنعهد   هرکس  ه، و اینک که با صاحبان امر نزاع نکنند به اینبا او، ملزم کرد    یعترا در ب 
  ی طور مفصل بررسهنکته را ب  ینشاءالله ا . اناست  کرده  یشکنیعت ب  با رسول خدا   کند

 کرد. یمخواه

دانستهمچنین   گذشت  آنچه  امر  یماز  نفرز دوا »  صاحبان    « یشقر »  از همگی    و  « ده 
یک  نه از    ،است  ی بخار   یحتنها از صح  مطالب  ینا کنم تمامی  تکرار می هستند و باز هم  

 . یعبه تش  یلشخص متما  یا  یعیکتاب ش  یا یسندهنو

قرآن و  از تمامی دالیل فقط ها، و با توجه به شرط پیشین خودمان که تمامی این پس از 
روایتی است که از    ،یلدل  ؛ و این یم رویم  یگری د  ید جد  یلبه سراغ دلصحیح بخاری باشد،  

تاخذ    یال تقوم الساعه حت»   فرمود:  ایشانکه  است  شده    یتروا   خدا رسول  ابوهریره، از  
ا رسول الله کفارس و الروم؟ فقال:  یل  یفق  بشبر و ذراع بذراع  شبراً بأخذ القرون قبلها    یامت
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قدم پا در  بهقدم امتم    که  یتا وقت  شود ینمساعت ]قیامت[ برپا  » 1«و من الناس اال اولئك
یعنی حتی مثل  رسول خدا    ی ا   :. صحابه عرض کردند بگذارندگذشته    یهاامت   جای پای 

 .«هست  هم  ی یگر از آنان کس د یر؟ فرمود: مگر غهایها و رومیرانیا 

  ایشانکند که  یم  یتروا   از رسول خدا   ، یخدر   یدسعو اباز    یگرید  یت روا در  سپس  
قبلکم »:  فرمود بذراع  لتتبعن سنن من کان  ذراعا  و  لو دخلوا حجر ضب    شبرا شبرا  حتی 

 موبه مو قدم و  به قدم شک  ی ب» 2«؟فمن   هود و النصاری؟ قال: یا رسول الله الیتبعتموهم قلنا  
شده باشند  داخل    ی سوسمار   ۀ که اگر به النآنجا  تا   ؛ یدکنی م  یرویان پین یشیاز راه و روش پ 

هود و نصاراست؟  ی [  یشینیان]از پ منظور  ا  یرسول خدا، آ  ی. گفتند: ا یدشویوارد آن مشما هم  
 « هستند؟ یکسانچه  منظور  فرمود: پس

لتتبعن سنن من  »  :کندیم  یتما روا   یمضمون برا   ینبا ا   ی سوم  یت روا   ی سپس بخار 
  ، ا رسول اللهی حتی لو دخلوا حجر ضب لسلکتموه قلنا    شبرا شبرا و ذراعا بذراع  کان قبلکم

قال: فمنیال النصاری؟  و  پ  موو موبه   قدمبهقدم شک  یب» 3«؟هود  راه و روش    یشینیان از 
باشند شما  ش داخل    ی سوسمار   ۀبه الن  هاآناگر    که   ییجا   تا  ید کنیم  یروی پ وارد    هم ده 
 یکسانچه منظور  و نصاراست؟ فرمود: پس    یهود   ،منظور   یا رسول خدا آ  یا   :گفتند  .یدشویم

 « هستند؟



  «، کرد  یدخواهپیروی    یشینپ  یهات سنت اماز  شک    یب»فصل    ،بخش اعتصام به کتاب و سنت:  بخاری  صحیح  -1
. ۱۴۷۸ص  ۷۳۱۹ ح
  ید خواهپیروی  را    یشینپ  یها سنت امت از  شک    یب»فصل    ،بخش اعتصام به کتاب و سنت:  یبخار   یحصح   -2

. ۱۴۷۸ص ۷۳۲۰ح  «،کرد
. ۷۰۶ص  ۳۴۵۶ح«، ه استشدذکر  یلاسرائیآنچه از بن»فصل  ،یاانب یثبخش احاد:  یبخار  یحصح  -3



 93  ............................................................................................................ فرماید یآنچه قرآن م

از تمام مذاهب    یانراو  ۀ دارد و همخوانی  هم   ، یمبا قرآن کر   امعن  ین ا است که    اینواقعیت  
  : هاآن   یِن تر و واضح  ین تر د که روشنندار موافقت  با آن  بسیاری    یاتآ  . نظر دارندبر آن اتفاق 

 ٍق ب  ْن ط  قًا ع  ب  ُبن   ط  ْرک  ت   . ﴾منتقل خواهید شدقطعًا از حالی به حالی ﴿ 1ل 

  ، یشهاول به رگ و ر   یث حد  ؛وجود دارد   یاختالف  ،یثحد  سه  ینا   یاننکند مگمان    یکس
 دارد.  اشارهدوم و سوم به اعتقاد و مذهب  یث و حد

  یهادر امت   را   آنچه  ید اتفاق افتاده، با رسوالن  دانستن آنچه در امت سرور    ی برا   ینبنابرا 
خواهد    ی چه اتفاقات  یز ن   یندهدر آبدانیم    ینکه ا   برای   ی حتو    ؛ یمبداناست  گذشته اتفاق افتاده  

را بخوانیم سرنوشت امت  باید   افتاد  است که    تعالیحق ، سخن  گفته  ین . بهتر های گذشته 
 .است فرموده  یانما ب  ی گذشته را برا  ی هاداستان امت

 ِان  ف ْد ک  ق  ولِ   یل 
ُ
ٌة أِل ِصِهْم ِعْبر  ص 

 
اِب   یق ْلب 

 
صاحبان    ی آنان برا   یت در حکاراستی  به ﴿ 2اأْل

 . ﴾ است یعبرت ،عقل

مسلمانینمتصور   که    ی کنم  درستباشد  و  صحت  کر آقر   ی هاداستان  ی به    یم ن 
  دشونمی خارج    یمن کر آ قر   ی هااز داستان  سخن ما  یلدل  ین هم   به ؛  تردید داشته باشد وشک

و خسران   یانبه ز   صرفاً   یانگودروغاما    ؛باشد  یتخواستار هدا   یبرا   یتیتا به اذن خدا هدا 
 ! یندافزا یخود م

     ُل ِمن زِّ ُنن  اِن و  ْلُمْؤِمنِ   ٱْلُقْرء  ٌة لِّ ْحم  ر  آٌء و  ا ُهو  ِشف  ال  ن   یم  ِلمِ   دُ یزِ ی   و  اًرا    ن  یٱلظَّ  س    و ﴿ 3ِإالَّ خ 
شفا)ی دل( و رحمتی برای مؤمنان است و ستمگران را ۀ  یما   یم،فرستمیآنچه از قرآن فرو 
 . ﴾یدافزا جز خسران نمی



. 19: آیه انشقاق -1
. ۱۱۱: آیه یوسف -2
.۸۲: آیه اسراء -3
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ِإْذ      :فرمایدمی  یلاسرائی از بن  یتی حکادر    تعالیحق ْوِمِه  و  ی ِلق  ال  ُموس 
 
ا ق ْوِم اْذُکُروا   ی 

 
ق

ل   ِه ع  ة  اللَّ ل  فِ  ْیُکْم ِنْعم  ع  ْنبِ  یُکْم ِإْذ ج 
 
اء  أ ْم  ی  ا ل  اُکْم م  آت  ُکْم ُمُلوًکا و  ل  ع  ج  مِ  ُیْؤِت و  ال  ًدا ِمن  اْلع  ح 

 
ا   *  ین  أ   ی 

ْوِم اْدُخلُ 
 
تِ   وا ق ة  الَّ س  دَّ هُ   یاألْرض  اْلُمق  ب  اللَّ ت  اِسرِ   ک  ِلُبوا خ  ْنق  ت  ارُِکْم ف  ْدب 

 
ی أ ل  وا ع  دُّ ْرت  ال ت  ُکْم و    *  ین  ل 

اُلوا  
 
اق ی ِإنَّ فِ   ی  اُموس  ارِ   یه  بَّ ْوًما ج 

 
ی    ین  ق تَّ ا ح  ه  ْدُخل  ْن ن  ا ل  ِإنَّ ْخُرُجوا و  ِإْن    ی  ا ف  ْخُرُجوا ِمْنه  ا ف    ی  ا ِمْنه    ِإنَّ

اِخُلون    ذِ   *د  ُجالِن ِمن  الَّ ال  ر 
 
اُفون  ی    ین  ق ل    خ  ُه ع  م  اللَّ ْنع 

 
اأ ل    ْیِهم  ْلُتُموُه    ْیِهُم اْدُخُلوا ع  خ  ا د  ِإذ  اب  ف  اْلب 

ُلوا ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنِ  کَّ و  ت  ِه ف  ی اللَّ ل  ع  اِلُبون  و  ُکْم غ  ِإنَّ اُلوا  *  ین  ف 
 
ا ق ا    ی  ی ِإنَّ ْن ُموس  اُموا   ل  ا د  ًدا م  ب 

 
ا أ ه  ْدُخل  ن 

ا فِ  ا قاعدون  یه  ا ُهن  ا ه  اِتال ِإنَّ ق  ک  ف  بُّ ر  ْنت  و 
 
ْب أ اْذه  ِإِن    *  ف  ِب   ال  ر 

 
ْفِس   یق ْمِلُک ِإال ن 

 
خِ   یال أ

 
أ   یو 

اْفُرْق ب   ا ف  ن  ب    ْین  اِسقِ   ْین  و  ْوِم اْلف  ل  *   ین  اْلق  ٌة ع  م  رَّ ا ُمح  ه  ِإنَّ ال  ف 
 
ْرب  یْ ق

 
ًة    ین  عِ ِهْم أ ن  ِتیُهون  س  األْرِض    ی فِ   ی 

ْوِم  اْلق  ی  ل  س  ع 
ْ
أ ت  ال  اِسقِ   ف  ا   یکه موس  یهنگام  [کن  یاد]  و﴿ 1ین  اْلف    ی به قوم خود گفت: 

  ی فرستاد و شما را پادشاهپیامبران را  شما    یانآنگاه که در م  یدقوم، نعمت خدا را به خاطر آر 
به ه را که  آنچه  به شما  و  به سرزم  ای  *فرمود  نداد عطا  عالمیان  از    یکیچ داد    ین قوم، 

  کاریان که ز   یدمکن  [به حکم خدا ]و پشت    یدکه خدا سرنوشت شما کرد داخل شو  یمقدس
  هرگز  ما  نروند  بیرون  آنجا  از  آنان  تا  و  زورمندند  مردمی  آنجا  در   موسی،  ای:  گفتند  *  شویدیم

[  زمرۀ]   از  مرد  دو  *  .شد  خواهیم  وارد  ما  بروند  بیرون  آنجا  از  اگر  پس  ؛شویم نمی  آن  وارد
  ایشان   بر  دروازه  آن  از:  گفتند   بود،  داده   نعمت  آنان  به  خدا   و  ترسیدند می [  خدا   از]  که  کسانی

  خدا   به   مؤمنید،   اگر  و   شد،  خواهید   پیروز   قطعاً   درآمدید   آن،  از   اگر  که   شوید   وارد[  و  بتازید]
  آن  در   پای   هرگز  ما  ند هست[  شهر]  آن  در  آنان  وقتی  تا  موسی،   ای:  گفتند   *   کنید  توکل

:  گفت[  موسی]  *   نشینیم می   جا   همین   ما   که   کنید   جنگ  و  برو   پروردگارت   و   تو   . ننهیم
  نافرمان  قوم   این   میان  و  ما   میان   پس  ندارم؛  را   برادرم  و  خود  شخص   اختیار   جز  من!  پروردگارا 

حرام کرده، چهل    هاآنشهر را بر    [ چون مخالفت امر کردند]گفت:    خدا   *  بینداز  جدایی
  ین گروه فاسق متأسف و اندوهگ   ینو سرگردان باشند، پس تو بر ا   یرانح  یاباندر ب باید  سال  

 . ﴾مباش



. ۲۶- ۲۰آیات : مائده -1



 95  ............................................................................................................ فرماید یآنچه قرآن م

از بررس را  به    درمفصل    یآنچه ما  بازیات روا پرداختن  در    روایات  دارد، شرط وجودیم، 
به همین    ؛ است  نکرده  یت ما روا   ی را برا   یات فهم آ  ید کل  ی بخار   که   یدر حال  ؛ است  ی بخار 
بررس  یل دل   مانخود  علت را  حجت  بدون    یعنی  ؛ یم کنیم  یو  واضح  و    شبهه هیچ  ظاهر 

 . پوشیدگی

کرده  اقرار  به اطاعت    اً گرچه ظاهر   ، یفشر   ۀی آ  یندر ا   یلاسرائی بن  یدتصور کن توانید  می
دربودند از  مسیر    ،  موسپیامبر  اطاعت  وص  یمکل   ی خدا،  هارون  یو  حرکت  ،  او 
رسول    یاتدر ح و    یابیمی منیز    رسوالنمعنا و مفهوم را در امت سرور    ین ا ما  .  کردندنمی 
ا را نسبت    یادیز   اتاعتراض  خدا  به    ؛شاهد هستیم   یشانبه  از جمله اعتراض عمر 

  ینکه شده، و ا   یتروا   یبخار توسط  اعتراض    ینا .  یتنوشتن وص  نپذیرفتنو    خدا رسول  
ا عباس هر ابن را    ینوقت  را  سنگ  یش هاکه اشک  یست گر یقدر مآن   کردیم  یادواقعه  ها 

ن رسول الله  ی ه ما حال بیه کل الرز ین الرز ا »گفت:  یو با اعتراض به عمر م 1،کردیم  یسخ
رسول خدا   یان که مبود آن   هایبت مام مص مصیبت و ت» 2«کتب لهم ذلك الکتابین أن  یو ب 
 . پرداخت یمخواهآن  یبررسبه  یگر د ی شاءالله در فرصتان و .« حائل شدند ، نوشتارآن و 

در  همان طور که    ؛ افتاد  اتفاق   یامبرپ حیات  ، در زمان  عمرصریح توسط  مخالفت    ینا 
ْب ف    ه بودرخ داد  یلاسرائی بن ك    ٱْذه  بُّ ر  نت  و 

 
به آن    یازین »  ﴾همراه پروردگارت بروبه   پس﴿ 3أ

 .«ستا  یما کاف ی ، کتاب خدا برا یمندار 

جنگ    یموس  یلاسرائی بناگر   در  گذا را  محمدبیشتر  ،  تند شتنها  وقت    امت 
رها کردندو  خوردن  غذا  را  او  برای مجوز   یگرسنگ   ، به گمانشان  ییگو ؛  نه جنگ،  ترک    ی 

پس    یامبرپ ده  یامبرپهمراه  به بود.  آن    یباق  دیگری  کسهیچ   نفر،   جز  در  و  نماند، 



کرد. )مترجم(بسیار زیاد گریه می: شودزبانان بوده که معنای آن چنین میاصطالحی برای عرب -1

. ۸۹۴ص  ۴۴۳۲ح  ر«،پیامبو وفات  یماریب »فصل  ،هابخش غزوه:  یبخار  یحصح  -2
.۲۴: آیه مائده -3
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نازل    ۀخداوند، سور هنگام   را  ْهًوا    فرمود: جمعه  ل  ْو 
 
أ ًة  ر  ِتج   ْوْا 

 
أ ر  ا  ِإذ  وٓاْ و  ضُّ ُکوك   یِإل    ٱنف  ر  ت  و  ا  ه 

آِئًما  
 
 . ﴾رها کردند  یامآن شتافتند و تو را در حال ق  یسو ه ب یدند د ی لهو  یا و اگر تجارت ﴿ 1ق

از آنان مستحق    یگرچه برخ  ؛نبود از آنان    بدتر و    رسواتر  یکس  هاجنگ در    درحالی که
 . شدندخداوند سوی درود از 

از   بزرگ امر  از    ی نافرمان  و  یمصطف  یکردن وصترک نظر  اما  و  او، مسئله  است  تر 
همان    ،«شدندمرتد  به پیشینیان خود    هاآن»  د.تر خواهد بوو سخت  یدترشدنیز    آن  ۀیجنت

دربارۀ    تعالیحقاین فرمودۀ  به    کند.حکایت می   برای ما  یموس  یاز وصکه قرآن  طور  
اِسرِ ...   :یددقت کن  ئیلاسرا ی بن ِلُبوا خ  ْنق  ت  ارُِکْم ف  ْدب 

 
ی  أ ل  وا ع  ُد  ْرت  اعقاب خود  و به ﴿ 2ن  یو ال ت 

 . ﴾بازنگردید که زیانکار خواهید شد

به   ِإال      :بنگرید  رسوالنامت سرور    ۀدربار   تعالیحق سخن  این  سپس  ٌد  م   ا ُمح  م  و 
ُسُل   الُر  ْبِلِه 

 
ق ِمْن  ْت  ل  خ  ْد 

 
ق ُسوٌل  ِإْن ر  ف 

 
ات    أ وْ   م 

 
ِتل    أ

ُ
اِبُکْم    ق ْعق 

 
أ ی   ل  ع  ْبُتْم  ل  ْن اْنق  م  ِلْب ی   و  ی    ْنق  ل    ع 

ِقب   ْن   ِه یع  ل  ه    ُضر   ی  ف  س    ًئای ش    الل   اِکرِ   هُ الل     یْجزِ ی و  که    یستنفرستاده    یکجز    محمد ﴿ 3ن  یالش  
شهادت درگذشت شما باز به    یااگر او به مرگ    یاآ  .بودند و درگذشتندفرستادگانی  از او    یشپ
ت جاهل  یند و    ید، نخواهد رسان  ی؟ پس هرکه مرتد شود به خدا ضرر گشت  یدخواهباز خود    ی 

 . ﴾فرماید عطا  زارانبه شکرگ یک ن  ی البته خدا جزا 

گروه گروهو مالحظه کردیم که  ،  دیدیم  ارتداد صحابه  دربارۀ  ی بخار   یح از صحرا    یثیاحاد
  ین و ا   ی؛اندکبسیار  تعداد  مگر    ابدیینجات نم  هاآناز  و    ،شوند یآتش سوق داده م  سویبه 

 است.  در امت محمد یلاسرائیتشابه دوم از سنت بنوجه 



. ۱۱: آیه جمعه -1
.۲۱: آیه مائده -2
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ی     :دارد  اختصاص  امت محمدبه  که    یه آاین  لفظ در    این   یمتعمعالوه  به  ل  ْبُتْم ع  ل  انق 
اِبُکْم  ْعق 

 
  ین آغاز   یات در آ  یت و عموم  یم در مقابل الفاظ تعم  ﴾گردیدبه پیشینیان خود بازمی﴿  أ

ارُِکْم اقوم...  ی   :یدآیم  یلاسرائی بن ْدب 
 
ی  أ ل  وا ع  ُد  ْرت  ا    ...ال ت  ه  ْدُخل  ْن ن  ا ل  ِإنَّ قوم ...    ای﴿ 1...  أبداً و 

 . ﴾شد...  یم... ماهرگز وارد آن نخواه ید پشت نکن 

تصر  اینمی   یحقرآن  به  امت موسواقعًا  که  کسانی  که  فرماید  ارتداد  مقابله ،  یبا    به 
ُجالِن ِمن   شدند:    وند خدا  یاد در   یمستحق جاودانگ بودند که فقط دو مرد رخاستند  ب ال  ر 

 
ق

ذِ  اُفون   ین  الَّ خ  ل   ی  ُه ع  م  اللَّ ْنع 
 
اأ ترسیدند و خدا به آنان  دو مرد از کسانی که ]از خدا[ می﴿  2ْیِهم 

 . ﴾نعمت داده بود، گفتند 

آنجا که  و    شود؛نیز چنین چیزی مشاهده می   رسوالنامت سرور  در  و     ، یبخار از 
مجال  ، کندینم  یتروا را    محمدآل فضایل  از    یثیاحاد معن   یبرا   یپس    ی اشناخت 

 . وجود ندارد ی بخار  یح از صح « باب حطه، مقدس  ینزمسر »

آن  مگر    ، یافتنجات ن   یلاسرائی از سنت بنکس  هیچ   کهداشت  توجه    به این نکته   ید با
 .متوجه شده باشدرا   «و باب حطهمقدس  ینزمسر »از مقصود کسی که 

می ا اهل دانیم  ما  خدا   ین سنت  رسول  از  را  مقصود    هکرد   یتروا   مفهوم  را  از  و  آن 
 . داشته باشیدنکته توجه   ینخواهم به ا یاز شما م ،پس  ؛ندا ه داد یح توض

  :فرماید می   تعالیحق.  یمکن یم  یبند جمع تذکر،    یک با  مالحظاتی را که در اینجا نوشتیم  
  ل ع  ٌة  م  ر   ُمح  ا  ه  ِإن   عِ ِهْم  یف  ْرب 

 
ةً   ن  یأ ن  ْرِض   یفِ   ُهون  یتِ ی  س 

 
بر  پس  ﴿ 3اأْل و  حرام    هاآنشهر  شد 

 . ﴾و سرگردان باشند یرانح یاباندر ب باید چهل سال 



. ۲۴-۲۱: آیه مائده -1
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ا   که  اللهسبحان  بننیز  مقطع    یندر  چهل  مدت  به )  قدمبهقدم   ،یقاً دق  یلاسرائیسنت 
  یلدل، به یلاسرائی بن  ی برا   ی مجازات  ین ا   و  ؛ شودیتکرار م  رسوالنسال( در امت سرور  

خل  ینافرمان سخن  اینکه    و  است  بوده(  هارونیعنی  )  یموس  خدا پیامبر    ۀیفاز  از 
ا ُفِتْنُتْم ِبِه  ی  : نکردند  یروی پ   تعالیحق م  ْوِم ِإن  

 
ِإن   ا ق ب     و  ِبُعونِ ر  ات   ُن ف  ْحم   ِط   ی ُکُم الر  

 
أ ْمرِ یو 

 
 1یُعوا أ

مهربان    ی شما خدا   ۀینندآفر   و محققاً   شده شما    متحان گوساله اسباب فتنه و ا   ین قوم، ا   یا ﴿
 . ﴾یدو امر مرا فرمان بر  ید من شو یروپس شما پ ؛ است

بر  قرآن  آنچه  به  توجه  روا   ایبا  و  نافرمانی،  را    هارون  یلاسرائی بن  کندیم  یتما 
زمان  تا    یو از زمان یگرقوم دتا   یدر هر زمان، از قومشتاب کردند. پرستش گوساله  سویبه 
  ی جزا اتفاق افتاد و    یم کل  یدر امت موس  ینا   های مختلفی دارد.این گوساله شکل   یگرد

 بود.  رگردانیآن، س

امت   در  امت  ،  رسوالنسرور  اما  هارون  از  اطاعت  عدم  و  خالفت  سلب  از  بعد 
چهل    یعنی   به همان مقدار،   هم   ، آناق افتاد فات  هاآن  ای بر   یسرگردانمجازات  ،  محمد

وفات    ؛ رخ داد  ی چه اتفاقاترسوالن  در امت سرور    سال   چهلاین  در    د دانییچه مشما  و    ؛ سال
در آن زمان    که  ن به آنا  یمکر   قرآن  یی و گو  افتاد   اتفاق  طالبابی بن    ی عل  ینمؤمنیرالام

  که  ی در حال  ید،سرگردان شو  ی : چهل سال از صاحب حق شرعفرماید یم  کردندیم  یزندگ
  ش در برابر شدن  یم به تسل  شما را   رسول خدا که    همان کسی است   شماست و او  یان ماو در  

او،    یقکه از طر فرمان داده بود  خداوند به شما  و حتی    ،فرمان داده بود   با او  نکردنو نزاع
 . یاییدب  رسوالنسرور  سویبه 
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 1«أتها من بابهاینی فل ی بابها فمن أراد المد  ی نة العلم و علیأنا مد »  فرمود:  رسول خدا 
آن وارد   ۀاز درواز باید    شهر را بخواهد  هرکسپس    ؛آن  ۀدرواز   یشهر علم هستم و عل  من»

 .«شود

 ؟!  وارد شدبه شهر توان میدروازه،  یقجز از طر به  یاآ

 هاآن  خدا شتافت یسو ه ب  یعل یبود که وقت ین مؤمنیرالامسال وفات آن  ،یآر 
ال    :  شدند  تعالیحق سخن    ین ا مشمول   ْل ک  ان    ب  ی    ر  ل  ُلوِبِهْم   ع 

ُ
ا   ق اُنوا   م  هرگز  ﴿ 2ْکِسُبون  ی  ک 

 . ﴾شان زنگار نهاده استیهاکردند بر دل بلکه آنچه کسب می  ؛ست ین نیچن

رفته  یآنان پذ از  کدام  چ یه دهند هرگز از ه ین را پر از طال کنند و آن را فد ی زمحتی اگر  
هنگام  ؛ نشود آن  وص  ،و  ب»باشد    ینا   یسخن  سوگند  خدا  شوند  یسو ه به  روانه    « آتش 

بر    یننفر »  که باشد    ینا نیز    رسول خدا سخن    و،  گفته شد   یبخار   یحکه در صح  همچنان 
 . گفته شدهچنانچه  «باد هاآن

  « مقدس  ینزمسر ورود به  »و    «سلب خالفت»  یانتواند میخردمند م  ۀپس، خوانند  یناز ا 
 . نماید، معرفت و شناخت حاصل زمین مقدسسر معنا و مفهوم نسبت به و  ، دکن  ارتباط پیدا 

امت    ۀیر آن س   ۀوسیله بتا  کند  میما روشن    ی را برا   یلاسرائی بن  یر مسکه    یاتی آجمله  از  
  ینکهتا ا   «کرد  ید خواه  یرویپ»،  «یددار یمگام بر»  آیات زیر هستند:   یمرا بشناس  محمد

بن  «من  امِت » پ  یلاسرائی راه  در  ب  آن  یردگمی   یش را  و  بهوجب »صورت  ه هم  وجب، 
 گام«:بهگام

   ْوِمک
 
ْن ق ک  ع  ل  ْعج 

 
ا أ م  او  ی    ی  رِ   *ُموس  ث 

 
ی أ ل  والِء ع 

ُ
ال  ُهْم أ

 
ِجْلُت ِإل    یق ع  ی    ْیک  و  ْرض  ِب  ِلت  ر 

اِمرِ   * ُهُم السَّ لَّ ض 
 
أ ْعِدک  و  ک  ِمْن ب  ْوم 

 
ا ق نَّ ت  ْد ف 

 
ا ق ِإنَّ ال  ف 

 
ِس   *   یُّ ق

 
ان  أ ْضب  ْوِمِه غ 

 
ی ق ی ِإل  ع  ُموس  ج  ر    ًفا ف 
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ال   
 
ا ق ْم   ی  ل 

 
ْوِم أ

 
ِعْدُکْم ق ل    ی  ال  ع  ط  ف 

 
ًنا أ س  ْعًدا ح  ُکْم و  بُّ ْن  ْیُکُم ر 

 
ْدُتْم أ ر 

 
ْم أ

 
ْهُد أ ِحلَّ اْلع  ل    ی  ٌب   ْیُکْم ع  ض  غ 

ْوِعدِ  ْفُتْم م  ْخل 
 
أ ُکْم ف  ِب  ْلن   * یِمْن ر  ا ُحِم  ِکنَّ ل  ا و  ْلِکن  ک  ِبم  ْوِعد  ا م  ْفن  ْخل 

 
ا أ اُلوا م 

 
اًرا ِمْن زِ  اق ْوز 

 
ِة أ ْوِم  ین  اْلق 

اِمرِ  ی السَّ ْلق 
 
ِلک  أ ذ  ک  ا ف  اه  ْفن  ذ  ق     *  یُّ ف 

 
أ ُه  ف  ِإل  ُهُکْم و  ا ِإل  ذ  اُلوا ه  ق  اٌر ف  ُه ُخو  ًدا ل  س  ُهْم ِعْجال ج  ج  ل  ْخر 

ِس  ن  ی ف  ال    *  ی  ُموس  ف 
 
ْون  أ ر  ال    ی 

 
ْرِجُع أ ال    ْیِهْم ِإل    ی  ْوال و 

 
ْمِلُک ق ْفًعا    ُهْم ل    ی  ال ن  ا و  رًّ ُهْم    *ض  ال  ل 

 
ْد ق ق  ل  و 

ْبُل  
 
اُروُن ِمْن ق ا ه  ا ُفِتنْ   ی  م  ِإنَّ ْوِم 

 
ِبُعونِ ق اتَّ ف  ُن  ْحم  الرَّ ُکُم  بَّ ر  ِإنَّ  ِبِه و  ِط   ی ُتْم 

 
أ ْمرِ   یُعوا و 

 
ْن    *  یأ ل  اُلوا 

 
ق

ل   ح  ع  ْبر  اِکفِ   ْیِه ن  ی    ین  ع  تَّ ْرِجع  ح  اِإل    ی  ی    ْین  ال     *ُموس 
 
اق    ی 

 
أ ِإْذ ر  ک   ع  ن  ا م  اُروُن م  ُهْم ه  وا    ْیت  لُّ ال   *ض 

 
أ

ص   ع  ف 
 
ِن أ ِبع  تَّ ْمرِ  ْیت  ت 

 
   *  ی أ

 
ا ال   ق ُخْذ ِبِلْح  ی 

ْ
أ مَّ ال ت 

ُ
ِتی اْبن  أ ِس   ی 

ْ
أ ال ِبر  ِش  ی ِإِن   یو  ت    یُت خ 

ْ
ق رَّ ُقول  ف  ْن ت 

 
أ

نِ   ْین  ب   ائِ   یب  ْولِ   یل  ِإْسر 
 
ْب ق

ُ
ْرق ْم ت  ل  و ای موسی بازگو که چرا بر قومت سبقت گرفته و با  ﴿ 1یو 

من هستند و من خود   اینک قوم از پِی موسی عرضه داشت هم  * گاه آمدی؟ شتاب به وعده 
خدا فرمود: همانا ما قوم تو را پس   *تقدم جستم   هاآنو بر  مبرای خشنودی تو تعجیل کرد

گاه شد  ۀکه از فتن]موسی    *از آمدن تو آزمایش کردیم و سامری آنان را گمراه کرد     [ سامری آ
  ۀ گفت: ای قوم! مگر پروردگارتان شما را وعدقوم بازگشت و    سویبه متأسف و غضبناک  

آیا این مدت به نظرتان طوالنی نمود، یا خواستید غضب خدا شما را بگیرد    ؟نیکو نداده بود 
وعد از  کردید؟  ۀکه  تخلف  اراد  من  به  ما  گفتند:  وعدخود    ۀ*  ت   ۀ از  اما  نکردیم،  خلف  تو 

هایی از زیور فرعونیان با خود برداشته بودیم که در آتش افکندیم و همچنین سامری  محموله
گفت:    .ای را ساخت که صدای گوساله داشتمجسمه گوساله  هاآن و برای    *  نیز بیفکند

گوساله سخنی  آن دیدند * آیا نمی  این خدای شما و خدای موسی است، و ایمان را رها کرد
گفته بود:    هاآن * هارون از پیش به    گوید و برای ایشان سود و زیانی ندارد؟ نمیها باز به آن 

پرستی فریبتان داده است، پروردگارتان فقط خدای رحمان است، مرا پیروی  ای قوم! گوساله 
کنیم تا موسی به نزد ما  * گفتند: ما همچنان او را عبادت می  ید و مطیع فرمانم شوید کن

تو چ  *  برگردد ایشان گمراه شدند مانع  بود؟گفت: ای هارون وقتی دیدی  از من    * که  ه 
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گفت: ای پسر مادرم! ریش و سر مرا مگیر،    *  متابعت کنی؟ چرا فرمان مرا عصیان کردی؟
 . ﴾نکردیمرا گفتار مراعات  اسرائیل تفرقه انداختی و بنی ن  من بیم داشتم بگویی میا

در خطاب   یمتعماز  ی قرآنتعبیرات  یم کن ی، مشاهده مگفته شد با توجه به آنچه  ینجا ا در 
ک  ﴿   : کندمیاستفاده   ْوم 

 
ق ا  نَّ ت  ف  ْد 

 
ُهُم ،  ﴾کردیم امتحان  دچار  قومت را  ﴿   ق لَّ ض 

 
را    هاآن﴿  أ

ا،  ﴾گمراه کرد ْم    ی  ل 
 
ْوِم أ

 
ِعْدُکْم ق ُهُکْم ،  ﴾؟به شما وعده نداده  یاقوم آ  ی ا ﴿  ی  ا ِإل  ذ  اُلوا ه  ق    ف 

 . ﴾شماست ی خدا  ینپس گفتند ا ﴿

همان طور که گفته  اما ـ   ؛ندا ه گمراه شد  یاله  یتاست که از وال   یتوجه قومم  خطاباین  
در میان  مستضعف    یاندک  اینکهبا وجود    ،یست ن  ییاریگر   مؤمن هیچ    نبودِ   یمعنابه این    ـشد

ِش  ی ِإِن   : فرمود هارون ل یدل ین به هم  . اندگمراه وجود داشته  بزرِگ  گروهِ  ُقول    یُت خ  ْن ت 
 
أ

ب   ت  
ْ
ق رَّ نِ   ْین  ف  ائِ   یب  ْولِ   یل  ِإْسر 

 
ق ْب 

ُ
ْرق ت  ْم  ل  میان  ﴿  یو  بگویی  داشتم  تفرقه  بنیبیم  اسرائیل 

و   ُفونِ   : فرمودو    ﴾ نکردیمرا  گفتار  مراعات  انداختی  ْضع  اْست  ْوم   اْلق  ِإنَّ  مَّ 
ُ
أ اُدوا    یاْبن   ک  و 

نِ ی بود مرا به    یکتا آنجا که نزد  ،قوم مرا خوار و زبون داشتند   ینفرزند مادرم، ا   ای ﴿ 1یْقُتُلون 
 . ﴾رسانند بقتل  

بعد از   یامت مصطفبیشتر  کند  بیان می  ـیم مستقیرو غ  یممستقـ   یمقرآن کر   ینبنابرا 
را    یث احاد  ین ا   هرکسو    ی بخار   بلکه   ، یعیانتنها شنه و    ؛دن شویمرتد م  خدا   رسول وفات  

 !ان داشته استعبر این نکته اذاست نیز  کرده یتروا 

 ُِفون ْضع  اُدوا  یاْست  ک  نِ یو  بود مرا به   یکتا آنجا که نزد ، خوار و زبون داشتند مرا ﴿   یْقُتُلون 
!  باشد  یخ تار کدام    یستمهم ن و  ،  یامر برس  یقت تا به حقرا مطالعه کن    یخ تار   ؛ ﴾رسانند بقتل  

که  آنچه  تمامی   کردند  را  محاصر   ؛ بخوانروایت  و    طاهره   ۀ یقصد  ۀ خان  ۀاز 
خود   هاآنکردن  محروم  نیز و    ینمؤمنیرالام حق  خوار  و  ، از  و  کردن ناتوان 

ُفونِ ،هاآن ْضع  اْست  ْوم   اْلق  اُدوا    ی ِإنَّ  ک  نِ یو  و زبون داشتند   ین ا ﴿  ی ْقُتُلون  تا    ، قوم مرا خوار 
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  یحدر صحاست که    ی خود بخار   ، هاآن و از جمله    ؛ ﴾رسانند ببود مرا به قتل    یک آنجا که نزد 
 . است کرده یتروا خود 

ب  یا  کن فتنه  که  یدرسته مردم،  رو  اگر  و  نشومی مشتبه    دنها  کنند د  عبور    وقتی 
و اگر    ؛ کند  تانخداوند رحمتو بیدار شوید،    ید پس توجه کن اند؛  کننده بیدار دهنده و  هشدار
رفتاری  ، مطلع شود ششدن از رفع پس   یسیامت ع از حال و روز بخواهد گرامی  ۀخوانند
ا و  یانب خواهد از وضعیت تمامی  اگر می   و  داشتند مطالعه کند؛ با شمعون صفا    نصارا را که  

 .اندکرده را سلب   یا ها حق اوصچگونه امتند باید بییند اطالع حاصل ک مرسلین

اللَّ   :فرماید می  تعالیحق ا  ْلن  ع  ج  آیو  ار   ه  النَّ و  ا ِن  یت  یل   ْون  ح  م  ا  ِل ی اللَّ   ة  یآ  ف  ْلن  ع  ج  ارِ   ة  یآ  و  ه    النَّ
ُکْم  بِّ ن رَّ ْضاًل مِّ ُغوا ف  ْبت  ت  ًة لِّ   یت آنگاه آ   ؛ یمقرار داد  یا و نشانه   یت و ما شب و روز را دو آ﴿ 1ُمْبِصر 

  بنابراین 2. ﴾ید تا شما در روز از فضل خدا طلب کن   یم روز را تابان ساخت  یتو آ   یمشب را زدود
  به   اوصیا   با  ها،وصیت   صاحب [  امت]  به   برسد  تا  گرفته  قابیل   از  گذشته،   هایامت   ۀهم

 3. برخاستند مخالفت

  : فرمایدی م  یحتصر   یا اوصعلیه  ها  امتگیری  جبهه به  طور کلی،  است که به قرآن  این  
 ِذ ال   ِئك   ول  
ُ
ل  یأ ع  ُه  الل   م   ْنع 

 
أ ِمن   ین   بِ ِهْم  ُذِر  ییالن   ِمْن  ُذِر  ین   ِمْن  و  ُنوٍح  ع   م  ا  ْلن  م  ْن ح  ِمم   و  م   آد  ِة  یِة 

اِه  ائِ یِإْبر  ِإْسر  و  د  یم   ْن ه  ِمم   و  ب  ی ل   اْجت  و  ا  ای ن  ا  إِ   ن  ل  ذ  ی  ع  آی ُتْتل  ُبکِ ی ِهْم  و  ًدا  وا ُسج   ُر  ِن خ  ْحم   الر     *   ایاُت 
ف   ل  خ  اِت   ف  و  ه  الش   ُعوا  ب  ات   و  ة   ال  الص   اُعوا  ض 

 
أ ْلٌف  ْعِدِهْم خ  ب  ْوف    ِمْن  س  ْون  ی  ف  اب     ِإال     ا *یغ    ْلق  ت  ْن  م 
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.یدکن 
همان طور که ـ  مردم  یسو اش بهیو با آمدن فرزند و وص  ؛است  مهدیها در زمان ما، امام  یت صاحب وص  -3

به اراد  ـنداه خبر داد  آل محمد از »:  ه استکرد  یتروا  حدیث  سندِ   ا ب  ی. نعمانیدآمیخدا به گردش در  ۀآسمان 
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ِئك    ول  
ُ
أ اِلًحا ف  ِمل  ص  ع  ن  و  آم  اْلج  یو  ال   ْدُخُلون   ة  و  ُمون  ش  ین   پ   یکسان  اینان﴿ 1ًئا یْظل    یامبران از 

از نسل کسان از نسل آدم و  آنان نعمت داد،  با نوح در کشت  ی بودند که خدا به  سوار    ی که 
  یهنگام  یدیم؛ و برگز   یمکرد   یتکه آنان را هدا   ی و از کسان  یل و اسرائ  یمو از نسل ابراه  یمکرد
آ آنان خوانده مِی ]خدا   یاتکه  بر    *  افتادندیم  وبه ر   یانکنان و گر سجدهشد،  ی[ رحمان 

نمودند؛ پس    یروی کردند و از شهوات پ  یع شد که نماز را ضا   یگزین جا   ی بعد از آنان نسل  سپس
  یسته آورده و کار شا  یمانآنان که توبه کرده و ا   مگر  *  یدخود را خواهند د   ی[ گمراهیفر]ک

 . ﴾شودی ستم نم به آنان  یا و ذره یندپس آنان به بهشت درآ ؛اندانجام داده 

تا    ینا  است آن  همان سنت خدا  معلوم  در    ،وقت  تبدو هرگز  تغ  یل سنت خدا    ییریو 
اعتراض  خواهد  می   هرکسو    ؛ بینینمی  و  فرستاده   ه ببدون شک    کند مغالطه  و   اش خدا 

  یمان به سنت خدا ا   بخواهدهرکه  »که    یمگوینمجز این  به او  بنده  و    اعتراض کرده است؛ 
ار حقیقت است، باید حرص و  ستخوا   هرکس«؛ پس  ورزدمیخواهد کفر  ب  و هرکه  ،آوردمی

همان  آوردن امارت و فرمانروایی در طور مسیر تاریخ باور کند؛ و  دستطمع مردم را برای به 
خواهید    یو امور انحصارطلبی  س از من  »قطعًا شما پاست:    فرموده  طور که مصطفی

 .«کرد هید را انکار خوا  هاآنکه دید 

  ی هاکه در امتهمان طور  و    ؛ ستهادر تمام امت  طلبانیادن  دربارۀ  وندسنت خدا   ینا 
داشت  گذشته   سرور  جریان  امت  است  یز ن  رسوالندر  داشته  خداوند  جریان  از   .

]امارت  چنین چیزی  . خواستن  بدارد  ظ محفو  ،دیگر مسائل و  مسئله    ینما را در ا   خواهیمیم
در    نبایدپس    ؛خواهدب  کسیخداوند انجام آن کار را از    ینکهمگر ا   ،باطل است و فرمانروایی[  

گرفتن آن برای کسی که خواستارش است بسیار سخت  از شیر که  چرا   این مسئله منازعه کرد؛ 
 و دردناک است. 
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باشد    یناناب  دنیا  ینهرکه در ا زیرا    ؛باش م   یانینانابۀ  ر از زم  یادن   ین : در ا یمگویم  یاندر پا
 . و گمراه خواهد بود یناناب یز در آخرت ن 

  ی   یْوم  یو ل  اِلُم ع  ُض  الظ   نِ یا ل  یُقوُل یِه ی د  یع  ع   یت  ْذُت م  خ  بِ ات   ُسوِل س  ِنی   * یا اًل یالر   یت  ی  ل  ت  یل  و 
ِلیاًل   ًنا خ  ِخْذ ُفال  ت  

 
ْم أ ْد ل  ق  ِن ا   * ل  ِنی ع  ل   ض 

 
ِنی  أ اء  ْعد  ِإْذ ج  ْکِر ب  ان  لِذ  ک  اُن   و  یط  اِن   الش   ْنس  ُذواًل   ِلْْلِ *    خ 

ال  
 
ق ْهُجوًرا    و  ا اْلُقْرآن  م  ذ  ُذوا ه   خ  ْوِمی ات  

 
ِب  ِإن   ق ُسوُل یا ر  ِلك  الر   ذ   ک  ا ِمن    * و  ُدًو  ِبی ع  ا ِلُکِل  ن  ْلن  ع  ج 

ی  اْلُمْجِرِمین    ف  ک  ك    و  ِب  اِدیا  ِبر  ِص   ه  ن  گزد ]و[  یم  که ستمکار، دو دست خود را   ی روز   و ﴿ 1ًرا یو 
ا یدگویم ا   ی :  کاش    ی،وا   * ای  گرفتم یمحق بر  سویبه   یراهفرستاده،    ین کاش همراه 

آمد گمراه کرد.    یم پس از آنکه برا   ، مرا از قرآناو    ید تردبی که  *  گرفتم  ینم  یدوستبه   را   ی فالن
همانا قوم   ، : پروردگارا یدگوی[ میامتق  ]در فرستاده  * ونهد میوا  همواره انسان را  یطانو ش

از مجرمان   ی دشمنانای فرستاده هر  ی گونه برا ین ما ا  * و   قرآن را متروک گذاشتند!   ین من ا 
 . ﴾کافی استدهنده یاری راهنما و   عنوانبه  تو   پروردگارتنها و  یم،قرار داد

سالم  ؛ و  و باطناست  و ظاهر    ،و آخراست  اول  است، که    خداوند   از آِن و ستایش  سپاس  
  ش و بر خاندان،  ناشر  2حاشرِ   ۀشدیدتسد  یروزِ پ  ۀشدیید أتآن  اش،  خداوند بر فرستادهو صلوات  

ر   یت هدا   های پرچم آن   و  ب  ؛ محکم   های یسمانخلق  به  دادهاختصاص به آن    یژهوه و  شده 
 ؛ بطالابین ب  یکرار، عل یا پدر امامان پاک و طاهر، مرتض  یت، و وص یبرادر 

 ست.هایتو ن در ورای قصدها خداوند  و
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