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 52··· صلوات بر حممد و آل حممد -7

 55··· صلوات بر حممد و آل حممد
 55··· آله و عليه اهلل صلىفضيلت صلوات بر پيامرب و آل او           
 89··· صلوات بفرستيم؟ آله و عليه اهلل صلىچگونه بر پيامرب           

 

 52··· ُمْصَحف در روايات و اخبار -5
 85··· ُمْصَحف در روايات و اخبار

 85··· . معناى ُمْصَحف در لغت عرب7          
 83··· . ُمْصَحف در اصطالح صحابه5          

 80··· السالم عليهم. ُمْصَحف در روايات امامان اهل بيت 8          
 99··· در اخبار مكتب خلفا« مصحف. »9          

 99··· مصحف خالد بن معدان               
 99··· معرىف خالد بن معدان               

 99··· هاى جلد شده در نوشته« ُمْصَحف». شهرت واژه 5          
 97··· . مصحف در اصطالح امتهاى گذشته و نامگذارى كتب ديىن سابق9          

 95··· آله و عليه اهلل صلىدخت رسول خدا  عليهاالسالم. مصحف فاطمه 5          
 98··· . مصاحف صحابه3          

 98··· هاىي از مصاحف صحابه منونه          
 98··· الف( مصحف ام املؤمنني عايشه               

 98··· ب( مصحف ام املؤمنني حفصه               
 99··· آله و عليه اهلل صلىت جداسازى قرآن از حديث رسول خدا . سياس0          

 
 71··· امامان اين امت دوازده نفرند -5

 90··· امامان اين امت دوازده نفرند
 90··· بر تعداد امامان آله و عليه اهلل صلىنص صريح پيامرب           

 90··· حديث عدد امامان          
 55··· گانه در تورات هامامان دوازد          

 59··· فشرده احاديث گذشته          
 55··· حريت علما در تفسري اين حديث          

 99··· اسامى دوازده نفر در مكتب خلفا          
 95··· آله و عليه اهلل صلىگانه بعد از رسول خدا  معرىف امامان دوازده          

 99··· تذكر و توضيحى مهم!          
 

 95آله و عليه اهلل صلىشيعيان اهل بيت پيامرب  -7
 90··· آله و عليه اهلل صلىشيعيان اهل بيت پيامرب 

 90··· اهل البيت          
 59··· شيعيان اهل بيت كيانند          
 57··· موارد اختالف مسلمانان          

اى اداى مسؤوليت تبليغ پس از بر السالم عليهسازى على  چگونگى آماده          

 58··· پيامرب
 55··· به جامعه السالم عليهمرجوع ائمه اهل البيت           

 59··· سند روايت در مكتب اهل بيت          
 55··· سلمان فارسى               

 53··· ابوسعيد خدرى انصارى               
 53··· انس بن مالك انصارى               

 53··· آله و عليه اهلل صلىوزير النىب           
 50··· حديث غدير خم          

··· سرگرداىن علماى مكتب خلفا در تشخيص دوازده جانشني پس از پيامرب          

35 
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 35··· عصمت انبياء و رسوالن -2
 35··· عصمت انبياء و رسوالن

 35··· نان خدا در زمني ندارداى بر جانشي ابليس هيچ گونه سلطه          
 35··· ها شرح كلمات و واژه          
 33··· تأويل و معناى آيات          

آثار عمل و جاودانگى آن و گسرتش بركت و شومى برخى اعمال بر زمان           

 09··· و مكان
 05··· عصمت جانشينان خدا از گناه و معصيت          

ايات دروغيىن كه عليه نىب خدا داود و خامت انبياء حممد الف( رو               

 08··· ساختند آله و عليه اهلل صلى
 08··· ازدواج داود در قرآن كرمي               

 09··· . روايت وهب بن منّبه7               
 09··· . روايت حسن بصرى5               

 05··· انس بن مالك. روايت يزيد رقاشى از قول 8               
 03··· بررسى اسناد اين روايات          

 03··· الف( وهب بن منّبه               
 03··· ب( حسن بصرى               

 00··· عقيده و ديدگاه او               
 00··· ارزش روايات او               

 799··· ج( يزيد بن ابان رقاشى               
 799··· پرداز بصرى، زاهِد گرياِن ناخبرد قصه               

 799··· الف( زهد او               
 797··· ب( ديدگاه و ارزش روايات او               

 797··· نقد و بررسى متون روايات گذشته          
 797··· خنست: روايت وهب بن منّبه               

 795··· بصرى دوم: روايت حسن               
 798··· سوم: روايت يزيد رقاشى               

 799··· نتيجه اين بررسيها          
 795··· با زينب در روايت آله و عليه اهلل صلىازدواج رسول خدا           

 795··· با زينب آله و عليه اهلل صلىآيات وارد درباره ازدواج رسول خدا           
 799··· و معناى اين آيات در روايات مكتب خلفاتأويل           

 795··· نقد و بررسى هر دو روايت          
 795··· الف( بررسى سند               

 795··· ب( بررسى منت               
··· داستان ازدواج و طالق زيد با زينب و ازدواج رسول خدا با او          

795 
 793··· آله و عليه اهلل صلىينب دخرت عمه رسول خدا ازدواج زيد با ز          

 779··· اند ب( آيات ديگرى كه در تأويل و معناى آهنا اشتباه كرده          
 778··· ها و مصطلحات تفسري برخى واژه          

 778··· خنست: تعريف مصطلحات حبث          
 778··· الف( اوامر و نواهى خداوند               

 778··· ب( ترك اوىل               
 779··· ج( معصيت               

 779··· د( ذنب               
 779··· ها دوم: تعريف و شرح برخى واژه          

 773··· سوم: تأويل و معناى آيات          
ها در لغت  تأويل و معناى آيات گذشته براساس معناى واژه               

 773 ···عرب
 773··· الف( داستان ابراهيم و شكسنت بتها               

 773··· ب( داستان يوسف و برادران               
 773··· پس از فتح آله و عليه اهلل صلىج( داستان رسول خدا                

 770··· ها شرح و تفسري واژه          
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 770··· لغوىتأويل و معناى آيه براساس معناى           
 759··· السالم عليهمتأويل و معناى آيات در روايات امامان اهل بيت           

 
 752··· توسل به پيامربان  خدا و تربك به آثار ايشان -6

 755··· توسل به پيامربان  خدا و تربك به آثار ايشان
 755··· و در حيات و مماتو تربك به آثار ا آله و عليه اهلل صلىتوسل به پيامرب           

 755··· آله و عليه اهلل صلىالف( تربك جسنت به آثار پيامرب           
 755··· آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به آب دهان پيامرب                
 753··· آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به وضوى رسول خدا                

 750··· آله و عليه اهلل صلىه موى پيامرب تربك جسنت ب               
 789··· آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به لباس پيامرب                

 789··· آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به تري و پيكان پيامرب                
 787··· آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به جاى دست پيامرب                

 785··· آله و عليه اهلل صلىتوسل به رسول خدا                
 785··· قبل از خلقت آله و عليه اهلل صلىخنست: توسل به رسول خدا           

 788··· در حال حيات آله و عليه اهلل صلىدوم: توسل به پيامرب           
 789··· وفات بعد از آله و عليه اهلل صلىسوم: توسل به پيامرب           

 785··· آله و عليه اهلل صلىج( توسل به قرب پيامرب           
 785··· آله و عليه اهلل صلىد( توسل به عباس عموى پيامرب           

 789··· براى كاسنت از فشار قرب آله و عليه اهلل صلىه( توسل به لباس پيامرب           
 

 751···  خدابزرگداشت ياد انبياء و بندگان صاحل -1
 780··· بزرگداشت ياد انبياء و بندگان صاحل خدا

 780··· اختالف درباره بزرگداشت ياد انبياء و بندگان صاحل خدا          
 780··· داليل معتقدان به استحباب بزرگداشت          

 780··· الف( مقام ابراهيم               
 799 ···ب( صفا و مروه               

 797··· ج( رمى مجره يا پرتاب سنگ به سوى شيطان               
 797··· د( فدية يا قرباىن دادن               

 795··· گسرتش بركت از آدم و بزرگداشت ياد آن          
 798··· گسرتش حنوست و شومى از مكان به اهل آن          

 799··· نمنشأ و علت شومى و بركت در مكا          
 799··· بركت و فرخندگى روز مجعه          

 799··· بركت در ماه رمضان          
 

 771··· حكم بازسازى قبور انبياء و اولياء و عبادت در آهنا -3
 790··· حكم بازسازى قبور انبياء و اولياء و عبادت در آهنا

 790 ···داليل معتقدان به حترمي بنا بر قبور          
 759··· اشكال و خدشه در روايات خبش اول          

 759··· اشكال خنست: اوضاع مدينه پيش از هجرت               
 757··· اشكال دوم: زمان و مكان مأموريت               

 755··· اشكال و خدشه در روايات خبش دوم          
 755··· اسرائيل خنست: درباره قبور انبياى بىن               

 759··· اسرائيل دوم: معبد يهود و عبادتگاه بىن               
داليل كساىن كه ساخنت مسجد و عبادتگاه بر قبور انبياء را جايز           

 755··· دانند مى
 755··· خنست: در قرآن كرمي               

 759··· فشرده داستان اصحاب كهف در تفاسري               
 759··· نتيجه حبث               

 755···  دوم: در سنت رسول الّله               
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در ابواء و زيارت رسول خدا از مزار  آله و عليه اهلل صلىقرب مادر پيامرب           

 799··· مادر
 797··· در مدينه آله و عليه اهلل صلىقرب رسول خدا           

 797··· آله و عليه اهلل صلىسول خدا ثواب زيارت قرب ر          
 795··· از اهل بيت و صحابه آله و عليه اهلل صلىزائران قرب رسول خدا           
 795··· آله و عليه اهلل صلىاولني زائر قرب رسول خدا  عليهاالسالمالف( فاطمه                

  پاك رسول الّله ب( ابو ايوب انصارى، زائرى كه صورت بر تربت               

 795··· سايد مى
 798··· خالصه و نتيجه حبثها               
 799··· خنست: در قرآن كرمي               

 799··· 0دوم: در سنت رسول خدا               
سوم: سنت رسول خدا در زيارت قرب مادر و گريسنت و گرياندن                

 795··· صحابه
 795··· دار چهارم: استدالل به اطاق سقف               

پنچم: ترغيب و تشويق مسلمانان از سوى رسول خدا به زيارت                

 795··· قرب خود
فاطمه زهرا از قرب پدرش رسول   ششم: زيارت پاره تن رسول الّله               

 795··· خدا
 795··· صحاىب ابو ايوب انصارى از مهان قرب               

 
 761··· گريه بر ميت -9

 790··· گريه بر ميت
گويد: پيامرب بر متوىف گريست و بر آن ترغيب  الف( رواياتى كه مى          

 790··· فرمود
 790··· . گريه پيامرب در بيمارى سعد بن عباده7               

 790··· . گريه پيامرب بر پسرش ابراهيم5               
 759··· . گريه پيامرب بر نوه خويش8               

 757··· . گريه پيامرب بر عموى خويش محزه9               
 757··· . گريه پيامرب بر شهداى جنگ موته5               
 757··· طالب . گريه پيامرب بر جعفر بن اىب9               
 755··· آمنه. گريه پيامرب بر مزار مادرش 5               

 755··· در مناسبتهاى گوناگون 5بر فرزندش حسني 0گريه پيامرب               
 755··· الفضل . حديث ام7                    

 758··· . روايت زينب بنت جحش5                    
 759··· .روايت عايشه8                    

 759· ··سلمه . روايت ام7                    
 755··· . حديث انس بن مالك5                    

از گريه كردن هنى فرمود، و منشأ  0گويد: پيامرب ب( رواياتى كه مى          

 759··· اين روايات
 759··· استدراك عايشه بر حديث و رفع اشتباه از عمر و پسرش          

 755 ···كند رسول خدا عمر را از هنى، هنى مى          
 753··· مقايسه روايات و نتيجه آن          

 
 737··· آيت تطهري در كتب دو مكتب -71

 738··· آيت تطهري در كتب دو مكتب
 738··· آيت تطهري در مدارك مكتب خلفا          

 738··· رسول خدا و نزول رمحت اهلى          
 739··· نوع كساء به روايت عايشه          

 739··· نوع كساء به روايت ام سلمة          
 735··· چگونه نشسنت اهل بيت در زير كساء          

 735··· سلمة الف( به روايت عمر بن اىب               
 735··· سلمة ب( در حديث واثلة بن اسقع و ام               
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 739··· مكان اجتماع به روايت ابوسعيد خدرى          
 739··· سلمه مكان اجتماع در حديث ام          

 735··· آنان كه هنگام نزول آيه در خانه بودند          
 735··· حال اهل بيت: هنگام نزول آيه          

 733··· شرح الفاظ آيت تطهري )اراده، رجس و كساء(          
 730··· تفسري آيت تطهري در روايات          

 707··· پس از نزول آيه آله و عليه اهلل صلىتار پيامرب خدا رف          
 705··· كنندگان به آيه تطهري در اثبات فضائل اهل بيت احتجاج          

 705··· عليهماالسالمالف( حسن بن على                
 708··· ب( ام سلمة               

 709··· وقاص ج( سعد بن اىب               
 705··· د( ابن عباس               

 709··· ه ( واثلة بن اسقع               
 709··· سلمه و نيز از ام               

 705··· السالم عليهوـ على بن احلسني امام سجاد                
 700··· آيت تطهري در كتب مكتب اهل البيت          

 700··· شأن نزول آيه و حديث كساء               
 700··· . روايت ام املؤمنني ام سلمة7               

 700··· الف( از طريق شهر بن حوشب               
 599··· جدىل  عبدالّله ب( از طريق اىب               

 599··· بن معني موىل ام سلمة  ج( از طريق عبدالّله               
 599··· بلد( از طريق برادر دع               

 597··· عليهماالسالم. روايت حسني بن على 5               
 597··· . روايت ابوسعيد خدرى8               

 597··· الف( از خود ابوسعيد               
 595··· ب( از عطيه               

 595··· السالم عليه. و از ابوجعفر امام باقر 9               
 595··· آنچه رسول خدا پس از نزول آيه اجنام داد               

 595··· . از زبان ابو سعيد خدرى7               
 595··· . از زبان ابواحلمراء5               

 598··· السالم عليه. از زبان امرياملؤمنني 8               
 598··· السالم عليه. از زبان امام باقر 9               
 599··· السالم عليه. از زبان امام صادق 5               

··· السالم عليهكنندگان به آيت تطهري در فضائل اهل البيت  احتجاج               

595 
 595··· السالم عليهطالب  . امرياملؤمنني على بن اىب7               

 595··· عليهماالسالم. امام حسن بن على 5               
 599··· سلمه . ام8               

 595··· السالم عليه. على بن احلسني، امام سجاد 9               
 595··· عليهماالسالم. زيد بن على بن احلسني 5               

 

 590آله و عليه اهلل صلىتاريخ حديث پيامرب  -77
 577··· آله و عليه اهلل صلىتاريخ حديث پيامرب 

 575··· تعريف وحى قرآىن و وحى بياىن          
 559··· سرگذشت حديث پيامرب          

 559··· چه كرد؟ آله و عليه اهلل صلىعمر با حديث پيامرب           
 559··· اواًل: منع روايت كردن حديث پيامرب               

 555··· ثانيا: منع پرسش از تفسري قرآن               
 555··· املؤمنني عايشه . أم7               

 555··· . كعب األحبار يهودى5               
 553··· . متيم دارى8               

 550··· ثالثا: منع تفسري قرآن               
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 587··· قرآن در زمان پيامرب با وحى جربئيل مجع شده است          
 589··· و معاويه السالم عليهفت على حديث پيامرب در زمان خال          

 585··· در مكتب اهل البيت آله و عليه اهلل صلىحديث پيامرب           
 595··· اى از دقت شيعه در نقل و ضبط حديث منونه          

 

 595در قرآن السالم عليهامام على  -75
 595··· در قرآن السالم عليهامام على 

 593··· السالم عليهدرباره امام على  .آيات7          
 593··· الف( آيه انفاق               
 593··· ب( آيه فروش جان               

 590··· . آيات درباره اهل بيت5          
 590··· الف( سوره هل أتى               

 559··· ب( آيه ايثار               
 557 ···ج( آيه مباهله               
 555··· د( آيه فائزون               

 555··· ه( آيه تطهري               
 558··· و( آيات مرج البحرين يلتقيان               

 558··· ز( آيه احلاق ذريه               
 559··· ح( آيه موّدت               

 559·· ·و شيعيان او السالم عليهآيات درباره امام على           
 559··· الف( آيه خريالربيه          

 559··· ب( آيه مفلحون          
 555··· و غري او السالم عليه. آيات درباره امام على 9          

 555··· السالم عليه. آيات درباره دمشنان امام على 5          
 599· ··السالم عليه. آيات درباره حمبت و واليت امام على 9          
 595··· در اسالم السالم عليه. آيات درباره پيشگامى على 5          

 595··· با پيامرب و يارى او السالم عليه. آيات درباره مهراهى على 3          
 595··· . آيات درباره واليت0          

 558··· السالم عليه. آيات درباره جهاد امام على 79          
 559··· السالم عليه. آيات درباره علم امام على 77          

 553··· در قيامت السالم عليه. آيات درباره مقام امام على 75          
 

 537··· عدالت صحابه -75
 538··· عدالت صحابه

 538··· تعريف صحاىب در هر يك از دو مكتب          
 538··· مكتب خلفا. تعريف صحاىب در 7               

 539··· السالم عليه. تعريف صحاىب در مكتب اهل بيت 5               
 539··· . ضابطه شناخت صحاىب در مكتب خلفا8               

 535··· . اشكال بر ضابطه شناخت صحاىب9               
 533··· عدالت صحابه در هر يك از دو مكتب          

 533··· ديدگاه مكتب خلفا درباره عدالت صحابه .7               
 509··· . ديدگاه مكتب اهل بيت در عدالت صحابه5               

 509··· ضابطه شناخت مؤمن و منافق          
 

 591··· َبداء يا حمو و اثبات اهلى -77
 500··· َبداء يا حمو و اثبات اهلى

 500 ···خنست: معناى لغوى بداء          
 500··· دوم: معناى َبداء در اصطالح علماى عقايد اسالمى          

 500··· سوم: بداء در قرآن كرمي          
 899··· شرح كلمات          

 899··· . آية7               
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 897··· . َاَجل5               
 897··· . كتاب8               
 897 ···. َيْمُحو9               

 895··· تفسري آيات               
 899··· شرح كلمات               
 899··· تفسري آيه               

 895··· چهارم: بداء در روايات مكتب خلفا          
 893··· پنجم: بداء در روايات امامان اهل بيت          

 877··· اثر اعتقاد به بداء          
 

 575··· و اختيار و قضا و َقَدر جرب و تفويض -72
 875··· جرب و تفويض و اختيار و قضا و َقَدر

 875··· جرب و تفويض و اختيار          
 875··· الف( معناى لغوى جرب               

 875··· ب( جرب در اصطالح علماى عقايد اسالمى               
 875 ···ج( معناى لغوى تفويض               

 875··· د( تفويض در اصطالح علماى عقايد اسالمى               
 879··· ه( معناى لغوى اختيار               

 879··· و( اختيار در اصطالح علماى عقايد اسالمى               
 879··· قضا و قدر و معناى آهنا          

 879«··· قضا»الف( برخى معاىن ماده                
 875«··· َقَدر»ب( برخى معاىن ماده                

 873«··· َقدََّر»ج( معناى                
 870«··· َقَدْر»د( معناى                

 859··· رواياتى از امامان اهل بيت در قضا و قدر          
 859··· روايت اول               
 857··· روايت دوم               
 855··· روايت سوم               

 858··· روايت چهارم               
 859··· شرح روايات               

 855··· چند پرسش و پاسخ               
 859··· 5و  7پاسخ پرسشهاى                

 859··· پاسخ پرسش سوم               
 859··· پاسخ پرسش چهارم               

 

 559··· صفات خداوند جليل در دو مكتب -76
 887··· صفات خداوند جليل در دو مكتب

 887··· برخى صفات خداوندى و منشأ اختالف در آهنا          
 887··· . خداوند آدم را به صورت خود آفريد7               

 885··· در مكتب خلفا  . يدالّله5               
 889··· خداوند در مكتب خلفا« قدم»و « ساق. »8               
 885··· او در مكتب خلفا« عرش»خدا و « مكان. »9               

 889··· . ديده شدن خدا در قيامت و در هبشت5               
 883··· ديدار خدا در هبشت          

 880··· اختالف در تأويل و معناى اين روايات          
 897··· ات خداوند در مكتب اهل البيتصف          

 897··· در مكتب اهل البيت« خلق آدم به صورت او». روايت 7          
 895··· خنست: حذف ابتداى حديث               

 895··· دوم: دو اضافه در حديث ابوهريره               
 898··· در مكتب اهل البيت  . يدالّله5          

 895··· خدا در مكتب اهل البيت« قدم»و « ساق. »8          
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 899«··· كشف ساق»نقد و بررسى احاديث                
 895··· در روايات اهل البيت« كرسى»و « عرش». تفسري 9          

 895··· ارزياىب و مقايسه روايات دو مكتب               
 895··· رسى در مكتب خلفاخنست: معناى عرش و ك               

 890··· دوم: معناى عرش و كرسى در مكتب اهل البيت               
 857··· . نسبت مكان و حركت و انتقال به خداوند سبحان5          

 858··· جواب كلى در رد شبهه مكان داشنت خداوند               
 859··· بررسى و مقايسه اين روايات          

 855··· . رؤيت خدا در پرتو روايات اهل البيت9          
 

 567··· ازدواج موقت در اسالم -71
 898··· ازدواج موقت در اسالم

 898··· . متعه نساء يا ازدواج موقت در مصادر مكتب خلفا7          
 895··· . ازدواج موقت در فقه اماميه5          

 895··· ب خدا. ازدواج موقت در كتا8          
 895··· تفسري آيه در روايات مكتب خلفا          

 899··· توضيح روايت          
 890··· . ازدواج موقت در سنت9          

 859··· . علت جلوگريى عمر از ازدواج موقت در اواخر خالفت5          
 855··· . ازدواج موقت پس از عمر9          

 850··· پاى فشردند« متعه»بعد از عمر بر حليت  . آنان كه5          
 839··· . پريوان عمر در حترمي ازدواج موقت و بروز اختالفات3          

 839··· الف( اختالف ميان موافقان و خمالفان               
 835··· ب( اختالف ميان ابن عباس و ديگران               

 838··· ة كيست؟معبد سلمة بن امي               
 838··· بن عمر با ابن عباس  ج( اختالف عبدالّله               

 839··· هاى بعد . تغيري موضع پريوان مكتب خلفا در دوره0          
 809··· . اشكاالت اين احاديث79          

 809··· الف( حترمي ازدواج موقت در خيرب               
 805··· گوشت االغهاى اهلى در خيرب ب( حترمي               

 800··· . نسخ حكم ازدواج موقت بيش از يك بار77          
 

 

 

 

 

 

 

 

 ِبسِم الّله الرَّمحِن الرَّحيم

ه    مد لّل صالة            احل له، وال هو أه ما  كثريًا ك عاملني  رّب ال

والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين، سيما بقّية          

ه  ع   الّل خمالفيهم        يف ال عدائهم و لى أ نة ع املني، واللع

 ومنكري فضائلهم.
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هنا و در           صياى آ شان او پى اي هلى و در  ياى ا نا انب مها

ــن   ــايندگان راه و روش ــن گش ــاى دي ــت علم دوران غيب

ماه و            ند  هنا مان ثل آ ستند. م سري اىل اهلل ه ندگان م كن

نان              سو ز ست. سو ماىن ا يك و ظل شب تار ستارگان در 

 ان در راهند. هدايتگر جا ماندگ

ند.           ين مكتب عه داران ا شان طلي صياى اي يا و او انب

بت در           شانند در دوران غي پريوان اي هاء  ما و فق عل

شناساىي سريه انبيا و اوصيا كه حقيقت اسالم است و در         

ين              ست. ا شده ا سم  نان جت تار آ كات و گف مال و حر اع

جدا            هم  سره را از  سره و نا كه  ستند  ها ه ما و فق عل

به    ته و آن را      كرده و  سالم پرداخ قت ا كاش در حقي كن

مى      قرار  مردم  يار  غرق       در اخت نان را از  تا آ ند  ده

 شدن در گرداب جهالت جنات دهند.
صيتهاى              ين شخ كى از ا سكرى ي مه ع يت اهلل عال ضرت آ ح

با              شريف و  مر  كه ع ست  شيع ا سالمى ت عه ا نادردر جام

تب           سالم مك شناخت ا تدبر در  يق و  خود را در حتق كت  بر

السالم گذرانده است. ايشان مباحث ديىن        بيت عليهم   اهل 

مى            يق عل مق حتق به ع سطحى  هاى  گاه برخورد را از جاي

مورد            له  با اد مذهىب و  صبات  به دور از تع شاند و  ك

السالم خلفا به     قبول دو مكتب اهل بيت و مكتب عليهم       

دفاع از مذهب تشيع پرداخت. بدين سبب تأليفات معظم         

س      هان ا سر ج به      له در سرا ته و  صى ياف شتهار خا الم ا

 زباهناى خمتلف ترمجه و منتشر گرديده است.

جزوه بر گسرته كتاب و سـنت   75كتاب حاضر تدوين شده 

جيىب              طع  جمزا و در ق صورت  به  بل  ساهلاى ق كه در  ست  ا

جامع و            سخهاى  سى و پا شامل برر ست و  يده ا چاپ گرد

 مانع ايشان از مصادر و كتب معترب اهل سنت به مسائل         

 السالم است. مطرح شده آهنا عليه مكتب اهل بيت عليهم

موسسه علمى فرهنگى عالمه عسكرى در جهت محايت مادى و         

هر           سرتش  سكرى و گ مه ع ثار عال تها و آ نوى از فعالي مع

سطح           تها در  تها در فعالي ين فعالي نه ا شرت دام چه بي

 جوامع اسالمى تشكيل شده است.
 

 

 عالمه عسكرىروابط عمومى موسسه علمى فرهنگى 
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َاْلَحْمُد ِلّلِه َربِّ اْلعاَلمني، َو الصَّالُة َو السَّالُم َعلى ُمَحمَّد 

 َو آِلِه الّطاِهريَن

 َو السَّالُم َعلى َاْصحاِبِه اْلَبَرَرِة اْلَميامني.

ون و از راه مســائل مــا مســلماناِن يكهارچــه، از در

سالم از            نان ا ستيم و دمش نزاع برخا به  خود  با  ختالىف  ا

برون و از راهى كه ندانستيم، وحدمتان را به تفرقه         

و شوكتمان را به ضعف كشاندند تا از دفاع ناتوامنان        

كردند و بر ما چريگى يافتند؛ در حاىل كه خداى سبحان          

 فرموده است:
ناَزُعوا َفَتْفشَُلوا َو    َو َأطيعُوا اللَّه َو َرسُولَ      ُه َو ال َت

1َتْذَهَب رحيُكم ؛
 

نزاع             كديگر  با ي يد و  عت كن يامربش را اطا خدا و پ

 نكنيد كه ناتوان شويد و قدرت و شوكت مشا برود!

 آرى:
وا            ديُكْم َو َيْعُف َبْت َأْي ما َكَس صيَبٍة َفِب ْن ُم صاَبُكْم ِم ما َأ َو 

 2؛ َعْن َكثرٍي

هر مصيبىت به مشا رسد، دستاورد خودتان است و خداوند          

 خبشد! بسيارى را نيز،مى
كتاب و  »پس شايسته آن است كه امروز و هر روز، به         

كتاب و  »بازگردمي و وحدت كلمه خود را بر حمور        « سنت 

 فرمايد: بازيابيم كه خداى متعال مى« سنت
3 َشٍْْء َفُردووُه َِِلى الّلِه َو الرسُسوِل ؛َفِإْن َتناَزْعُتْم يف

 

آن را به خدا و رسول  [حكم]اگر در چيزى نزاع كرديد 

 بازگردانيد.

به          ها  سله از حبث ين سل يز، در ا سنت  »ما ن تاب و  « ك

                                                 
1

 .99. سوره انفال، آيه 

 
2

 .89. سوره شورى، آيه 

 
3

 .50. سوره نساء، آيه 
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مراجعه كرده و ابزار روشنگر رامهان در مسائل مورد         

گريمي تا ـ به اذن خداى       مى « كتاب و سنت  »اختالف را از  

متعال ـ بار ديگر وسيله وحدت كلمه و يكهارچگى             

 شود.
اميدوارمي دانشمندان و متفكران اسالمى نيز، در اين        

ميدان با ما مهراهى منوده و ديدگاههاى خود را براى          

 ما ارسال دارند.
 سيد مرتضى عسكرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            7 
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 آله و عليه اهلل صلىفضيلت صلوات بر پيامبر و آل او 

. در كنز العمال از حسن از پيامرب خدا روايت كنـد  7

 كه فرمود:
ُروا الصَّالَة َعَلىَّ، فَ     ُذُنوِبُكْم؛    أْكِث َرٌة ِل الَتُكْم َعَلىَّ َمْغِف  إنس َص

صلوات بر من را بسيار كنيد، زيرا، صلوات مشا بر من           

1مايه آمرزش گناهانتان است.
 

آلـه   و عليـه  اهلل . نيز، از ابودرداء از رسول خدا صلى5

 است كه فرمود:

ِبُح َعشْ        ىَّ حنَي ُيْص ّلى َعَل ْن َص ُه      َم رًا أْدَرَكْت سى َعْش رًا َو حنَي ُيْم

فاَعىت؛  من               َش بر  بار  شام ده  صبح و  هر  كه در  سى  ك

2صلوات فرستد، شفاعت من او را فرا گريد.
 

 . از سهل بن سعد آورده است:8
َفإإاا ِبإ ط َطْلَحإة، َفَإاَم َِلْيإِه       آلله  و عليله  اهلل صللى   َقِدَم َرُسوُل الّله

 َّ ه          َفَتَل وَل الّل يا َرُس ى  َت َو ُاّم َاَل: ِب ط َاْن ى    اُه َف ِّن

أتاىن جربئيإُل آنفإًا   : »آلله  و عليله  اهلل صللى َل َرى السُُّروَر ىف َوْجِهَك، قاَل 

ِبها َعْشَر      َفَاَل: يا ُمحّمد! َمْن َصّلى َعَلْيَك َمرسًة َكَتَب الّله         

يِّئاٍت َو َرفَ          َر َس ُه َعْش حى َعْن ناٍت َو َم َر     َحَس ها َعْش ُه ِب َع َل

جاتٍ  آله وارد شد كه ابو        و عليه  اهلل رسول خدا صلى    ؛«َدَر

طلحه به سوى او شتافت و از او استقبال كرد و گفت:        

مشا را             » هره  خدا! چ سول  فدايت اى ر مادرم  پدر و 

مى   سرور  ينم.  م مود:  « ب من        »فر نزد  تازگى  به  يل  جربئ

صل               تو  بر  بار  يك  كس  هر  مد!  فت: اى حم مد و گ وات آ

سيئه و         شش داده، ده  سنه پادا ند، ده ح ستد، خداو فر

 3«برد. بدى را از او زدوده و ده درجه بااليش مى

                                                 
1

 .989، ص 7. كنز العمال، ج 

 
2

 .980. مهان، ص 

 
3

. اين روايت از زبان ابوطلحه با اين زيـادت  750، ص 5و ج  989،995، ص 7. مهان، ج 

ست:    مده ا ست.                 »آ ته ا مشا گف به  كه  يد  مهان را گو صلوات  ستنده  به او فر شته  و فر

فتم: اى جرب  مشا را                 گ كه  گامى  جل از هن عز و  خداى  فت:  ست؟ گ شته كي ين فر يل! ا ئ

آفريده تا زماىن كه مبعوثتان كرده و فرشته را بر مشا گماشته است؛ هيچ يك از امت  

تو                     بر  ند  تو! خداو يد: و  به او( گو شته  كه )فر گر آن ستد م صلوات نفر مشا  بر  مشا 

 . 737ص  ،5و ج  999،990، ص 7كنز العمال، ج « صلوات فرستاد.
اين روايت از سعيد بن عمر انصارى و ابو بردة بن نيار و انس نيز آمده است. كنز 

؛ كتاب الصالة، باب فضل صلوات 59، ص8؛ سنن نسائى، ج990ـ993، 983، ص 7العمال، ج 

 .537، ص 3؛ تاريخ بغداد، ج 59، ص7؛ فرائد السمطني، جآله و عليه اهلل صلىبر پيامرب 
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م، سنن ترمذى، سنن نسائى، مسند امحد . در صحيح مسل9

ست         مده ا يره آ بو هر غري آن از ا خدا      1و  سول  كه: ر

 آله فرمود: و عليه اهلل صلى

لسى الّله        دًا َص ىَّ واِح ّلى َعَل ْن َص رًا؛     َم ِه َعْش هر كس يك     َعَلْي

صلوات             بر او  بار  ند ده  ستد، خداو من فر بر  صلوات 

2فرستد.
 

ياســر از رســول خــدا . در كنــز العمــال از عمــار 5

 آله روايت كند كه فرمود: و عليه اهلل صلى

ه  َو              إنَّ الّل ق، َفُه ماَع اخَلْل كة أْس َن اْلمالئ كًا ِم طى َمَل أْع

قائٌم َعلى َقْبرى إىل َيْوِم الِقيامة ال ُيَصّلى َعَلىَّ َاَحٌد َصالًة          

ّلى              د َص يا ُمحّم قاَل:  يه و  سِم أب ِمه َو ا ّماُه ِباْس إاّل َس

يك ُفالُن بن ُفالن. َو َقْد َضِمَن ىل َرّبى ـ َتباَرَك َو َتعاىل            َعَل

 ـ اّنه أردُّ َعَليه ِبُكلِّ َصالٍة َعْشرا؛
اى از فرشتگان را به اندازه مهه مردم شنوائى داده و او        خداوند فرشته  

فرستد   تا روز قيامت بر قرب من ايستاده است. هيچ كس بر من صلواتى منى              

به نام و نام پدر معرىف كرده و گويد: اى حممد! فالىن            مگر آنكه او را   

پسر فالن بر تو صلوات فرستاد. پروردگار واالى من ضمانت كرده كه هر               

صلواتش را ده بار به او باز گردامن.
3
 

. در سنن ابوداود و ترمذى و نسائى و مسند امحـد و  9

4اند كه گفت: وردهمستدرك از فضالة بن عبيد آ
 

َرُجاًل َيدُعو ِفى الصَّالِة َو َلإْم َيإْذُكر    آلله  و عليله  اهلل صللى    َسِمَع َرُسوُل الّله

ه  ه              الّل وُل الّل َاَل َرُس ى النسىب َف لِّ َعَل ْم ُيَص لس َو َل زس َو َج    َع

َو قإاَل َلإُه َو ِلَغْيإِرِه: ِاا     ُثمَّ َدعاُه« َعجََّل هذا: »آلله  و عليله  اهلل صللى 

ه       يِد الّل دأ ِبَتْحم ُدُكْم َفْلَيْب ّلى َاَح مَّ       َص ه ُث ناِء َعَلْي َو الثَّ

رسول خـدا  ُثمَّ ِلَيْدُع َبْعُد ما شاَء؛  آلله  و عليله  اهلل صللى ِلُيَصلِّ َعَلى النسىب 

كند، وىل نه    آهلشنيدند مردى در مناز دعا مى      و عليه  اهلل صلى 

يــاد كــرد و نــه صــلوات بــر پيــامرب خــدا  خــدا را 

يه  اهلل صلى  ه     و عل سول الّل ستاد. ر يه  اهلل صلى   آهلفر له   و عل آ

ند:   كرد.  »فرمود شتاب  ند و     « او  فرا خوا سهس وى را 

                                                                                                                                       

 
1

 . عبارت از صحيح مسلم است.

 
2

. 559، ص5الصالة، باب صلوات بر پيامرب؛ سنن ترمذى، ج ؛ كتاب899، ص7. صحيح مسلم، ج

ــنن ــائى، ج س ــى، ج59، ص8نس ــديث538، ص7. مسندطياس ــا 5755، ح ــاحلني، ص ؛ ري ؛ 837الص

 .509، ص79؛ تفسريقرطىب، ج573، ص5؛ دّراملنثور سيوطى، ج559التنزيل واحدى، ص اسباب

 
3

 .959ـ993، ص 7. كنز العمال، ج 

 
4

 . عبارت از ابو داود است.

 



 16 

مود:      گران فر مناز        »به او و دي مشا  كى از  گاه ي هر 

يامرب              بر پ سهس  ند،  هلى ك ناى ا محد و ث تدا  ند، اب خوا

صلوات فرستد، پس از آن هر چه        آله   و عليه  اهلل خدا صلى  

 1«خواست، از خدا خبواهد.

آلـه   و عليـه  اهلل . از سعد سـاعدى از رسـول خـدا صـلى    5

 اند كه فرمود:  آورده

مناز كسـى كـه بـر     ؛آلله  و عليله  اهلل صللى ال َصالَة ِلَمْن ال ُيَصّلى َعَلى النسىّب 

2آله صلوات نفرستد، مناز نيست. و عليه اهلل پيامرب صلى
 

آلـه روايـت    و عليـه  اهلل . از جابر از رسول خـدا صـلى  3

 اند كه فرمود: كرده

كسى كه نام من      َمْن ُاِكْرُت ِعْنَدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَلىَّ َفََْد َشَى؛        

نزد او برده شود و بر من صلوات نفرستد يقينا ستم           

3ه است.كرد
 

. از امام حسني بن على عليهماالسالم از رسـول خـدا   0

 اند كه فرمود: آله روايت كرده و عليه اهلل صلى

كسى   َمْن ُاِكْرُت ِعْنَدُه َفَخَطئ الصَّالَة َعَلىَّ َخَطئ َطريَق اجَلنسة؛          

كه نام من نزد او برده شود و صلوات بر مرا نديده            

4يده انگاشته است.انگارد، راه هبشت را ند
 

. در مسند امحد و سنن ترمذى و غري آن، از حسني بـن  79

صلى       خدا  سول  سالم از ر لى عليهماال يه  اهلل ع يت   و عل آهلروا

 اند كه فرمود: كرده

خبيل كسى است كه      ألَبخيُل َمْن ُاِكرُت ِعَندُه َفَلم ُيَصلِّ َعَلىَّ؛       

5نام من نزد او برده شود و بر من صلوات نفرستد.
 

                                                 
1

. در روايت 57، ص78؛ سنن ترمذى، كتاب دعا، ج7939، حديث55، ص5. سنن ابو داود، ج

يه  اهلل صلى ديگر از مهني باب آمده است: رسول خدا          له  و عل به مردى كه مناز خواند و براى         آ

پيامرب خدا صلوات فرستاد، فرمود:      خويش دعا كرد وىل نه خدا را سهاس گفت و نه بر          

اى منازگزار! هرگاه مناز خواندى و نشسىت، خداى را سهاس گوى و بر من صلوات فرست.  »

آن حضرت به فرد ديگرى كه مناز گزارد و سهاس خدا گفت و صلوات            « سهس از او خبواه.  

، 9محد، جمسند ا« شود. اى منازگزار! دعا كن كه اجابت مى»بر پيامرب فرستاد، فرمود: 

 .835؛ ريا  الصاحلني نبوى، ص593، ص7؛ مستدرك حاكم، ج99، ص8؛ سنن نسائى، ج73ص

 
2

 .999، 799، ص 7. سنن ابن ماجه، ج 

 
3

 . مهان.

 
4

از طرباىن. مهانند اين حديث را از ابن عباس نيز در، ج  983، ص 7. كنز العمال، ج 

 .509؛ ابن ماجه، ص 573، ص 5بينيد. و نيز در تفسري دراملنثور، ج  مى 983، ص 7

 
5

، 7؛ كنـز العمـال، ج   98ـ95، ص78؛ سنن ترمذى، كتاب دعا، ج597، ص7. مسند امحد، ج

حديث را از امحد و  است: اين خود گفته ست. زيرا مؤلف،از حسن كه ظاهرا اشتباه ا985ص

باشد. مهانند    السالم  عليه اند.لذا بايد از حسني     ترمذى و نسائى و ابن حبان روايت كرده      
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 صلوات بفرستيم؟ آله و عليه اهلل صلىچگونه بر پيامبر 

ــن اىب   7 ــى ب ــام عل ــال از ام ــز العم ــب  . در كن طال

 السالم روايت كند كه فرمود: عليه

ه        وَل الّل يا َرُس قاَل:         قاُلوا  يك؟  ّلى َعَل َف ُنَص ! َو َكْي

ى ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َكما َصلسْيَت َعلى      ُقوُلوا: ألّلُهمَّ َصلِّ َعل    

ِبراهيَم َو آِل ِبراهيم ِنسَك َحميٌد َمجيٌد، َو باِرْك َعلى         

لى آِل           براهيَم َو َع لى ِ َت َع ما باَرْك ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َك

يٌد؛       يٌد َمج براهيَم ِنسَك َحم سول     ِ ند: اى ر صحاب( گفت )ا

بگوئيد:  »رستيم؟ فرمود:   خدا! چگونه بر مشا صلوات ف      

خداوندا بر حممد و آل حممد صلوات فرست، مهان گونه كه          

بر ابراهيم و آل ابراهيم صلوات فرستادى، راسىت را        

كه تو ستوده و واالئى. و بر حممد و آل حممد فزوىن خبش،          

مهان گونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم فزوىن دادى،         

1راسىت را كه تو پسنديده و عظمائى.
 

. در صحيح مسلم، سنن ابـو داود، ترمـذى، نسـائى،    5

سعود            بو م مى، از ا سنن دار محد و  سند ا لك، م طأ ما مو

 انصارى روايت كنند كه گفت:
آله آمد و با ما در جملس سعد         و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

د ـ ابونعمان بن بشري ـ         بن عباده نشست. بشري بن سع      

به او گفت: اى رسول خدا! خداوند ما را فرمان داده        

صلوات                  مشا  بر  نه  ستيم، چگو صلوات فر مشا  بر  تا 

صلى        خدا  سول  يد: ر ستيم؟ راوى گو يه  اهلل فر به   و عل آله)

نه  چنني           گو كاش او  كردمي اى  ما آرزو  كه  شد  ساكت  اى( 

مود:       سؤاىل  سهس فر بود.  كرده  ند  »ن يد: خدو بر  بگوئ ا 

حممد و آل حممد صلوات فرست، مهان گونه كه بر ابراهيم          

مهان            خبش،  فزوىن  مد  مد و آل حم بر حم ستادى، و  صلوات فر

سىت           فزوىن دادى. را يان  براهيم در جهان بر ا كه  نه  گو

را كه تو ستوده و واالئى. سالم نيز مهان گونه است كه           

 2«دانستيد.

                                                                                                                                       
يز، در                    تاده ن يره و ق بو هر جابر و ا سن و  لك و ح بن ما عوف  حديث را از  ين  ا

؛ و 573، ص5دراملنثور، جيابيد. و نيز در تفسري الـ  مى 958و983ـ989،ص 7كنزالعمال، ج 

 .835الصاحلني، ص ريا 

 
1

 .759، ص 5؛ كنز العمال، ج 575، ص 5. تفسري در املنثور، ج 

 
2

؛ سـنن  879، ص7؛ سـنن دارمـى، ج  95ث، حـدي 895، ص7. صحيح مسـلم، كتـاب الصـالة، ج   

؛ سنن ترمذى، كتاب تفسري، تفسري 95ـ95، ص8نسائى، ج ؛ سنن039، حديث553، ص7ابوداود، ج

، 9و ج 559، ص5؛ مسـند امحـد، ج  799ـ   795، ص7؛ موطـأ مالـك، ج  05، ص5سوره احزاب، ج

ـ   579ص، 5؛ تفسـري در املنثـور، ج  588، ص9؛ تفسري قرطىب، ج735، ص5؛ كنزالعمال، ج773ص
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. در صحيح خبارى، سنن نسائى و ابـن ماجـه و مسـند    8

 امحد از ابو سعيد خدرى روايت كنند كه گفت:
ه       وَل الّل يا َرُس ُت:  ْد َعرَ       ُقْل ك َق هَذا السَّالُم َعَلْي ناه  !  ْف

َفَكْيَف الصَّالة؟ قاَل: ُقوُلوا: ألّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َعْبِدَك           

َو َرُسوِلَك َكما َصلسْيَت َعلى ِبراهيم، َو باِرْك َعلى ُمَحمٍَّد َو         

براهيم؛         لى ِ َت َع ما باَرْك سول     آِل ُمَحمٍَّد َك فتم اى ر گ

صلوات             ستيم،  بود، آن را دان مشا  بر  سالم  ين  خدا! ا

بر   بر           ) ندا  يد: خداو مود: بگوئ ست؟ فر نه ا مشا( چگو

حممد بنده و رسول خودت صلوات فرست، مهان گونه كه بر           

ابراهيم صلوات فرستادى و بر حممد و آل حممد بركت و         

فزوىن               كت و  براهيم بر بر ا كه  نه  مهان گو خبش،  فزوىن 

1دادى.
 

 اند: . در تفسري طربى و سيوطى از ابن عباس آورده9
ه        وَل الّل يا َرُس قالوا:  نا أو  نا السَّالم      َفَُْل ْد علم ! َق

ألّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد     »لصَّالة َعَليك؟ فَاَل:    َعَلْيك َفَكْيَف ا  

َو آِل ُمحمٍَّد َكما َصلسْيَت َعلى ِبراهيم و آل ابراهيم ِّنَك        

ما             لى آِل ُمَحمٍَّد َك لى ُمَحمٍَّد َو ع باِرْك َع يٌد، َو  يٌد َمج َحم

يٌد؛          يٌد َمج َك َحم براهيم ِّن براهيم و آِل ا لى ِ َت َع  باَرْك

فتند ـ: اى رسول خدا! سالم بر مشا          پس گفتيم ـ يا گ     

 را دانستيم، صلوات بر مشا چگونه است؟

خداوندا بر حممد و آل حممد صلوات فرست، مهان        »فرمود:  

گونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم صلوات فرستادى،         

مهانا تو ستوده و واالئى، و بر حممد و آل حممد بركت و         

براهيم و            بر ا كه  نه  مهان گو خبش،  براهيم  فزوىن  آل ا

بركــت و فــزوىن دادى، راســىت را كــه تــو پســنديده و 

 2«واالئى.

. در سنن نسائى از زيد بـن خارجـه از رسـول خـدا     5

 آله روايت كند كه فرمود: و عليه اهلل صلى

الدُّعاِء و ُقوُلوا: ألّلُهمَّ َصلِّ      َصلُّوا َعَلىَّ َو اْجتهدُوا ِفى    

لى ُمَحمٍَّد َو آِل             باِرْك َع لى آِل ُمَحمٍَّد َو  لى ُمَحمٍَّد و َع َع

                                                                                                                                       
؛ 593، ص7؛ مستدرك الصـحيحني، ج 955، ص8؛ تفسري خازن، ج593، ص8؛ تفسري ابن كثري، ج575

 .853، ص5سنن بيهقى، ج

 
1

، ص 9ب دعـوات، ج  و كتـا  770، ص 8. صحيح خبارى، كتاب تفسري، تفسري سوره احزاب، ج 

، 8؛ مسند امحد، ج 095، حديث 505، ص 7؛ سنن ابن ماجه، ج 90، ص 8؛ سنن نسائى، ج 55

 .575، ص 5؛ تفسري در املنثور، ج 95ص 

 
2

 .579، ص 5؛ تفسري دراملنثور، ج 87، ص 55. تفسري طربى، تفسري سوره احزاب، ج 

 



 19 

ُمَحمٍَّد َكما باَرْكَت َعلى إبراهيم و على آِل إبراهيم إنََّك         

 َحميٌد َمجيٌد؛

يد:            شيد و بگوئ عا بكو ستيد و در د صلوات فر من  بر 

وات فرست، و بر حممد و    خداوندا بر حممد و آل حممد صل      

براهيم و آل              بر ا كه  نه  مهان گو خبش.  فزوىن  مد  آل حم

1ابراهيم فزوىن دادى. راسىت را كه تو ستوده و واالئى.
 

. در سنن نسائى و مسـند امحـد از ابوطلحـه روايـت     9

 كنند كه گفت:
َعليَك؟ قاَل: قولوا:    ! َكْيَف الصَّالة    ُقلنا: يا َرسول الّله    

لى                 ما صَلسْيَت َع لى ُمَحمٍَّد َو آِل ُمحمَّد َك ألّلهُمَّ صَلِّ َع

َك َحميٌد َمجيٌد، َو باَرْك َعلى          ِبراهيم و آل ابراهيم ِّن

ُمَحمَّإإٍد َو آِل ُمَحمَّإإٍد َكمإإا باَرْكإإَت َعلإإى ِبإإراهيم و آِل 

يٌد؛         يٌد َمج َك َحم براهيم ِّن خدا!      ا سول  تيم: اى ر گف

بگوئيد: خداوندا   »ات بر مشا چگونه است؟ فرمود:       صلو 

بر                كه  نه  مهان گو ست،  صلوات فر مد  مد و آل حم بر حم

ابراهيم و آل ابراهيم صلوات فرستادى، راسىت را كه        

تو ستوده و واالئى و بر حممد و آل حممد بركت و فزوىن          

خبش، مهان گونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم بركت و          

 «را كه تو پسنديده و عظمائى. فزوىن دادى، راسىت

 در روايت ديگرى چنني است:
آله آمد و گفت: اى     و عليه  اهلل مردى نزد رسول خدا صلى      

مود:               ستيم؟ فر صلوات فر مشا  بر  نه  خدا! چگو سول  ر

بگوئيد: خداوندا بر حممد و آل حممد صلوات فرست. مهان         

گونه كه بر ابراهيم صلوات فرستادى، راسىت را كه تو          

فزوىن          ستوده   كت و  مد بر مد و آل حم بر حم ئى و  و  واال

فزوىن دادى،             كت و  براهيم بر بر ا كه  نه  مهان گو خبش، 

2راسىت را كه تو پسنديده و عظمائى.
 

 . در كنز العمال از طلحه روايت كنند كه گفت:5
ه      سول الّل يا َر نا:  الم      ُقل يَف الّس نا َك ْد علم ك،   ! َق َعَلْي

َفَكْيَف الصَّالة َعليَك؟ قاَل: قولوا: ألّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد           

ما             لى ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َك باِرْك َع لى آِل ُمحمٍَّد َو  َو ع

َك           براهيم ِّن لى آِل ا براهيم و ع لى ِ َت َع لسْيَت و باَرْك َص

ا گفتيم: اى رسول خدا! چگونگى سالم بر مش        َحميٌد َمجيٌد؛  

                                                 
1

 .90، ص 8. سنن نسائى، كتاب سهو، ج 

 
2

 .795، ص 7؛ مسند امحد، ج 93. مهان، ص 
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مود:               ست؟ فر نه ا مشا چگو بر  صلوات  ستيم،  را دان

ست و          » صلوات فر مد  مد و آل حم بر حم ندا  يد: خداو بگوئ

بر حممد و آل حممد بركت و فزوىن خبش، مهان گونه كه بر            

ابراهيم و بر آل ابراهيم صلوات فرستادى و بركت و        

 1«فزوىن خبشيدى، راسىت را كه تو ستوده و واالئى.

. در صحيح خبارى و مسلم، سنن ابو داود و دارمـى و  3

نسائى و ترمذى و ابن ماجه، مسند امحد، تفسري طربى و          

 سيوطى از كعب ابن عجزه روايت كنند كه گفت:
ِْا ْجإاَء رجإل فَإاَل: َقإْد      آلله  و عليله  اهلل صللى ُكْنُت جاِلسًا ِعنَد الإنىب  

ه           عل ول الّل يا َرُس يَك  سّلُم َعل يَف ن نا َك صّلى      م يَف ن َفك

لى آِل             لى ُمَحمٍَّد َو ع لِّ َع مَّ َص لوا: ألّلُه قاَل: قو يَك؟  َعَل

َك           ُمحمٍَّد َكما َصلسْيَت َعلى ِبراهيم و على آل ابراهيم ِّن

ما             لى آِل ُمَحمٍَّد َك لى ُمَحمٍَّد َو َع باِرْك َع يٌد، َو  يٌد َمج َحم

َت عَ  يٌد          باَرْك َك َحم براهيم ِّن لى آِل ا براهيم و ع لى ِ

آهلنشسته بودم كه     و عليه  اهلل نزد پيامرب خدا صلى      َمجيٌد؛ 

مردى آمد و گفت: اى رسول خدا! ما چگونه سالم كردن           

ستيم؟              صلوات فر مشا  بر  نه  ستيم، چگو مشا را دان بر 

صلوات            مد  مد و آل حم بر حم ندا  يد: خداو مود: بگوئ فر

بر ابراهيم و آل ابراهيم صلوات      فرست مهان گونه كه    

فرستادى، راسىت را كه تو پسنديده و واالئى. خداوندا        

بر حممد و آل حممد بركت و فزوىن خبش، مهان گونه كه بر            

سىت را        فزوىن دادى، را كت و  براهيم بر براهيم و آل ا ا

2كه تو ستوده و عظمائى.
 

 آله و عليه اهلل صلىخزاعى از رسول خدا  . در مسند امحد و دراملنثور سيوطى از برده0

 روايت كنند كه فرمود:

وا:  لى          ُقوُل تَك َع تَك َو َبَركا َلواتَك َو َرْحم ْل َص مَّ اْجَع ألّلُه

براهيم ِنسَك            لى ِ ها َع ما َجَعْلَت لى آِل ُمَحمٍَّد َك ُمَحمٍَّد َو َع

بگوئيد: خداوندا صلوات و رمحت و بركاتت       َحميٌد َمجيٌد؛  

را بر حممد و آل حممد ارزاىن خبش، مهان گونه كه آهنا را         

شىت     براهيم ارزاىن دا ستوده و       بر ا تو  كه  سىت را  ، را

                                                 
1

 .579، ص 5؛ تفسري در املنثور، ج 759، ص 5. كنز العمال، ج 

 
2

تفسري، تفسري سوره احزاب، ج  و كتاب 799ـ750، ص 5. صحيح خبارى، كتاب بدء اخللق، ج 

، حـديث  895، ص 7؛ صحيح مسلم، كتاب صـالة، ج  55، ص 9و كتاب الدعوات، ج  770، ص 8

؛ سنن نسـائى، ج  890، ص 7؛ سنن دارمى، ج 059، حديث 555، ص 7؛ سنن ابو داود، ج 99

، ص 9. مسند امحـد، ج  099؛ سنن ابن ماجه، حديث 593، ص 5؛ سنن ترمذى، ج 93ـ95، ص 8

، 5؛ تفسري در املنثـور، ج  889، ص 79؛ تفسري قرطىب، ج 87، ص 55؛ تفسري طربى، ج 599ـ597

 .595، ص 8؛ تفسري ابن كثري، ج 739، ص 5؛ كنز العمال، ج 579ـ575ص 
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1واالئى.
 

بـن زيـد از     . در كنزالعمال از حممـدبن عبدالّلـه  79

 آله روايت كند كه فرمود: و عليه اهلل رسول خد صلى

ُمَحمٍَّد َكما َصلسْيَت     ُقوُلوا: ألّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َو َعلى آلِ      

ما            لى آِل ُمَحمٍَّد َك لى ُمَحمٍَّد َو َع باِرْك َع براهيم َو  لى ِ َع

يٌد، َو             يٌد َمج عاملني ِنسك َحم ى اْل براهيم ِف لى ِ َت َع باَرْك

متم؛      ما َعل مد و آل       السَّالم َك بر حم ندا  يد: خداو بگوئ

صلوات              براهيم  بر ا كه  نه  مهان گو ست،  صلوات فر مد  حم

، و بر حممد و آل حممد بركت و فزوىن خبش، مهان         فرستادى 

گونه كه بر ابراهيم در جهانيان بركت و فزوىن دادى،        

راسىت را كه تو ستوده و واالئى. سالم نيز مهان گونه            

2است كه دانستيد.
 

. طربى و سيوطى از ابراهيم در ذيـل آيـه شـريفه:    77

 اند كه: آورده..« و مالئكته .  ان الّله»
ه      وَل الّل يَف        قاُلوا يا َرُس ناه، َفَك ْد َعرْف ! هَذا السَّالم َق

الصَّالة َعَليَك؟ َفَاَل: ُقوُلوا: ألّلُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َعْبدَك          

براهيم ِنسَك              لى ِ لسْيَت َع ما َص ِه َك هِل َبْيِت ولَك َو أ َو َرُس

ن سالم را دانستيم، صلوات بر     گفتند: اى رسول خدا! اي    َحميٌد َمجيٌد؛   

بگوئيد: خداوندا بر حممد بنده و رسولت و اهل       »مشا چگونه است؟ فرمود:     

بيت او صلوات فرست، مهان گونه كه بر ابراهيم صلوات فرستادى، راسىت              

را كه تو ستوده و واالئى.
3
 

ال از ام املؤمنني عايشه روايت كنـد  . در كنز العم75

 كه گفت:
ُأِمرنا أْن نكثإر    : يا َرُسول الّلهآلله  و عليله  اهلل صللى قاَل َاصحاُب النسىّب 

الصَّالَة َعَليَك ِفى اللسْيَلِة الغراء َو الَيْوم األْزَهِر َو أحّب         

قاَل:          ّب،  ما ُتِح يَك َك ّلينا َعَل صّل     »ما َص هّم  وا: ألّل ُقوُل

لى ُمح  براهيَم َو          ع لى ِ لسْيَت َع ما َص لى آِل ُمَحمٍَّد َك ٍد َو َع ّم

محَت             ما ر براهيم، َو اْرحَْم ُمَحمَّدًا َو آَل ُمَحمٍَّد َك آَل ِ

ِبراهيم َو آَل ِبراهيم، َو باِرْك َعلى ُمحمٍَّد َو آِل ُمحمَّد       

يٌد             براهيم ِنسَك َحم براهيم َو آِل ِ لى ِ َت َع ما باَرْك َك

صحابه پيامرب    ا السَّالُم َفََْد عرفتم َكْيف ُهَو؛     َمجيٌد، َو أمَّ  

تار و             شب  تا در  شدمي  موده  خدا! فر سول  تد: اى ر گف

                                                 
1

 .995، ص7؛ كنزالعمال، ج573، ص5؛ تفسري دّراملنثور، ج858، ص5. مسند امحد، ج 

 
2

 .995، ص 7. كنزالعمال، ج 

 
3

 .579، ص 5؛ تفسري در املنثور، ج 85، ص 5. تفسري طربى، ج 
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روز روشن، صلوات بر مشا را بسيار كنيم. )چه زيباست         

اى باشد كه    ترين صلوات ما بر مشا به گونه         كه( حمبوب  

مى   ست  مد و         دو بر حم ندا  يد: خداو مود: بگوئ يد، فر دار

فرست، مهان گونه كه بر ابراهيم و آل         آل حممد صلوات  

ــد را    ــد و آل حمم ــتادى، و حمم ــلوات فرس ــراهيم ص اب

براهيم را            براهيم و آل ا كه ا نه  مهان گو شاى،  ببخ

مهان             خبش،  فزوىن  كت و  مد بر مد و آل حم بر حم شودى، و  خب

فزوىن             كت و  براهيم بر براهيم و آل ا بر ا كه  نه  گو

ئى.        ستوده و واال تو  كه  سىت را  يت     دادى، را ما كيف ا

1سالم را كه خود دانستيد.
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 . معناى ُمْصَحف در لغت عرب7

                                                 
1

 .98، ص 7و ج  735، ص 5. كنزالعمال، ج 
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« صحيفه »نويسند   در آن مى در زبان عرب، به چيزى كه       

و « ُمْصَحف »و  1و مجع آن را، صحائف، ُصُحف و ُصْحف گويند.     

َحف » ن دو يعىن جمموعه ميا   « اجلامع بني الّدّفتني   »را، « ِمْص

 جلد، نامند.

اند: الدَّفَّة: جنب و هپلو و صفحه       گفته « دّفتني »در تفسري  

هر چيز است. پوسِت كشيده شده بر دو روى طبل را كه           

مى   يز،    بر آن  ند ن بل  »كوب ا الطَّ لدهاى دو   « دفََّت عىن ج ي

 اند. طرف طبل ناميده
يز          تاب را ن خر ك لد اول و آ ين رو، ج تا  »و از ا دفَّ

َحف  ع « اْلُمْص نده    ي لِد در بردار تاب  « صفحات »ىن دو ج ك

مى     مى  گاه  ند، و هر ند:   نام لدَّفَّتني     »گوي بني ا ما  َظ   2«ُحِف

لد آن             يان دو ج تاب در م كه، ك ست  ين ا شان ا مقصود

 حمفوظ است.

نابراين،   َحف »ب يرا،        « ُمْص ست. ز شده ا لد  تاِب ج  نام ك

گر   مى     « صحيفه »ا كه در آن  ست  مجع آن    مهان ا سند و  نوي

ُحف،   َحف »ُص نده     « ُمْص جامع و دربردار يز،  ُحف »ن ست  «ُص ى ا

پس،         ست.  لد ا يان دو ج َحف »كه م به     « ُمْص عرب  كالم  در 

در زبان فارسى است، چه قرآن      « كتاِب جلد شده   »معناى  

 باشد و چه غري قرآن.
 . ُمْصَحف در اصطالح صحابه5

َحف ُم»واژه  تا زمان عثمان،    « مجع قرآن  »در رواياِت  « ْص

 به مهان معناى لغوى به كار رفته است.
روايىت دارد كه فشرده    « زيد بن ثابت   »خبارى از صحاىب   

خليفه ابوبكر به او دستور     »آن چنني است: زيد گويد:     

گرد              قرآن را  مهه  يد:  ند. گو مجع ك قرآن را  تا  داد 

ر بود تا از دنيا    آوردم. صفحات گرد آمده نزد ابوبك     

نزد             پس از وى  نزد او، و  مر  يات ع سهس در ح فت.  ر

 «حفصه دخرت عمر باقى بود.
شرده          كه ف يىت آورده  س روا عد از آن از َاَن اش  خبارى ب

هنگامى كه عثمان تصميم به مجع قرآن گرفت         »چنني است:   

ها را نزد    و نوشته « ُصُحف »او را نزد حفصه فرستاد كه     

تا      ست  صاحف »ما بفر سخه    «م هنا ن بردارى   را از روى آ

                                                 
1

. مراجعه كنيد: مفردات، راغب؛ لسان العرب، ابن منظور؛ احملكم، ابن سيده؛ 

 الصحاح، جوهرى؛ قاموس احمليط، فريوز آبادى، ماده صحف.

 
2

 . مراجعه كنيد: تاج العروس زبيدى؛ املعجم الوسيط، ماده دفف.
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 1«كنيم و سهس به تو بازگردانيم ... تا آخر خرب.

كه واژه       ست  ُحف »بديهى ا صاِحف »و « ُص ين دو  « َم در ا

ها و كتاهباى    روايت، به مهان معناى لغوى يعىن: نوشته        

 جلد شده، آمده است.
تر از آنچه در روايت خبارى آمده، رواياتى است          ريحص 

مجع قـرآن در  »در باب:  [سيستاىن]كه ابو داود سجستاىن 

َحف  نام      « مْص به  تابش  صاحف »در ك ير      « امل نه ز به گو

 آورده است:

 الف ـ از حممدبن سريين روايت كند كه گفت:
صلى        خدا  سول  كه ر گامى  يه  اهلل هن مود،      و عل لت فر له رح آ

السالم سوگند خورد كه جز براى مناز مجعه ردا          على عليه  

 مجع كند.« ُمْصَحف»بر دوش نگريد تا قرآن را در 

 العاليه روايت كند كه: ب ـ از اىب
مجع  « ُمْصَحف »بكر در يك    آنان قرآن را در زمان خالفت اىب    

 كردند.
 ج ـ از حسني روايت كند كه:

سى  عمربن خطاب دستور مجع قرآن را داد، و او اولني ك       

2مجع كرد.« ُمْصَحف»بود كه قرآن را در 
 

 گانه از آن رواست كه: استشهاد ما به اين روايات سه
اعم از قرآن بوده    « ُمْصَحف »در زمان روايت آهنا معناى     

 است، و چنانكه گذشت، در آهنا به ترتيب آمده بود:

 مجع كند.« ُمْصَحف»الف ـ تا قرآن را در 
 مجع كردند.« ُمْصَحف»ب ـ قرآن را در 

ج ـ دستور مجع قرآن را داد، و او اولني كسى بود كه          

 مجع كرد.« ُمْصَحف»قرآن را در 
در نزد آنان مهان قرآن بود معناى        « ُمْصَحف »ل، اگر  حا 

 شد: گونه مى روايات بدين

 الف ـ تا قرآن را در قرآن مجع كند.
 ب ـ قرآن را در قرآن مجع كردند.

 ج ـ او اولني كسى بود كه قرآن را در قرآن مجع كرد.
 السالم عليهم. ُمْصَحف در روايات امامان اهل بيت 5

السالم نيز،    مان اهل بيت عليهم    در روايات اما « مصحف »

                                                 
1

 .759، ص 8. صحيح خبارى، كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن، ج 

 
2

، تصحيح دكـرت اثـر   [هجرى 879]داود سجستاىن متوفاى  بن اىب  . كتاب املصاحف، عبدالّله

، 0و روايـت ب در ص   79. روايات الف و ج در ص [هجرى 7855]جفرى، چاپ اول، قاهره 

 آمده است.
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به مهان معناى لغوى مكتب خلفاست. كليىن در كاىف باب:          

 روايت كند كه:« قراءة القرآن ىف املصحف»

 السالم فرمود: . امام صادق عليه7

ن                رِه، َو َخفََّف َع صحِف َمتََّع ِبَبَص ى امُل راَن ِف َرَء الُق ْن َق َم

 واِلَدْيِه، و إن كانا  كاِفَرْين.

قرآن را در     هر  َحف »كس  يدگانش را     « ُمْص ند، د تالوت ك

مند و پدر و مادرش را ـ اگرچه كافر باشند ـ             هبره 

 بار گرداند. سبك

 . و نيز، فرموده:5

َدْيِن،           َقراَءُة الُقرآِن ِفى امُلصَحف ُتَخفُِّف الَعذاَب َعن الواِل

 َو َلْو كانا كاِفَرْين.

را ـ اگرچه     تالوت قرآن در مصحف، عذاب پدر و مادر       

1دهد. كافر باشند ـ كاهش مى
 

َحف »پس، با توجه به آنچه آوردمي،        در كالم صحابه   « ُمْص

يت               هل ب تب ا فا و مك تب خل يان مك تابعني و راو و 

به كار رفته    « كتاب جلد شده   »السالم به معناى:     عليهم 

عىن:    ست. ي َحف »ا سالم      در « ُمْص صدر ا حماورات  ها و  گفتگو

پس از آن، در          شده، و  ستعمال  غوى ا ناى ل مهان مع در 

َحف »هاى بعد، قرآِن مدّوِن جلد شده به           دوره شهرت  « ُمْص

 يافته است.

 در اخبار مكتب خلفا« مصحف. »7

يز،               قرآن را ن جز  گرى  هباى دي فا كتا تب خل در مك

 اند كه از مجله آهناست: ناميده« مصحف»
 د بن معدانمصحف خال

متوفاى، ]، ابن عساكر [هجرى 879متوفاى، ]داود  ابن اىب

متوفـاى،  ]و ابـن حجـر    [559متوفاى، ]، مّزى [هجرى 557

 در شرح حال خالد بن معدان گويند: [355

وى بود كه ُتكمه و جاى     « ُمْصَحف »علم خالدبن معدان در    

2ُتكمه داشت.
 

 معرىف خالد بن معدان

خالد بن معدان از بزرگان علماى شام و از تابعني در        

 به را درك كرده است.اسالم بود كه هفتاد نفر از صحا

                                                 
1

 هجرى. 7833، چاپ هتران، 978، ص 5. اصول كاىف، ج 

 
2

جممـع علمـى   »خبانه دمشق نسخه تصويرى ؛ تاريخ دمشق، خطى، كتا785ـ789. املصاحف، ص 

أ؛ هتذيب الكمال، خطى، نسخه تصويرى جممع علمى اسـالمى،   550، 5، 5به مشاره « اسالمى

 .770ـ773، ص 8؛ هتذيب التهذيب، ج 759، ص 5ج 
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شـرح   1«الكالعى»در ماده  [هجرى 989متوفاى، ]ابن اثري 

 799يـا   798حال او را آورده و گويد: خالد در سـال  

 هجرى از دنيا رفته است. 793يا 

 هاى جلد شده شتهدر نو« ُمْصَحف». شهرت واژه 2

ستعمال واژه   صحف »ا شده،       « م لد  شته و ج چه نو در آن

تب              شگران مك ما و پژوه نزد عل لد، در  تاب جم عىن ك ي

نه آن را             كه دو منو بوده  تداول  شهور و م فا، م خل

 آورمي: مى
بن اىب   لف( ا جرى        ا سوم ه قرن  گان  ستاىن از بزر داود سج

 در كتاب خود املصاحف ـ چنانچه گذشت ـ عنوان داشته          

 كه: 

. ابـــوبكر صـــديق)ر ( پـــس از رســـول خـــدا     7

 گرد آورد.« مصاحف»آله، قرآن را در  و عليه اهلل صلى

 طالب)ر ( قرآن را در مصحف مجع كرد. . على بن اىب5

 . عمر بن خطاب)ر ( قرآن را در مصحف گرد آورد.8

تاب          سد در ك صرالدين األ يز، نا صر ن ماى معا ب( از عل

جلاهلى گو      شعر ا صادر ال نان واژه   خود م صحف »يد: آ « م

كردند و مرادشان از آن،    را بر كتاب مجع شده اطالق مى      

مطلق كتاب بود، نه قرآن تنها. از مجله آهنا ... تا           

 آخر خرب.
ستان    سهس دا صحف »او  يز، از      « م عدان را ن بن م لد  خا

2داود سجستاىن آورده است. كتاب مصاحف ابن اىب
 

 «مصحف». مصحف در اصطالح امتهاى گذشته و نامگذارى كتب دينى سابق به 6

موالى               سهل  قول  خود از  سند  به  قات  سعد در طب بن  ا

عتيبه روايت كند كه گفته است: او فردى نصراىن و از         

بوده، يتيمى كه در دامن پدر و عمويش        « مريس »مردم  

كرده است. گويد: من      يافته و اجنيل را تالوت مى     پرورش 

خواندم كه به     ى را از عمومي گرفته و آن را مى   «مصحف »

اى غري معمول رسيدم، با      اى ناشناخته، با نوشته    ورقه 

هاى آن به هم چسبيده      دست آن را ملس كرده، ديدم برگه     

 است.
آله   و عليه  اهلل آن را گشودم و ديدم صفات حضرت حممد صلى       

گونه در آن آمده است كه: نه كوتاه و نه بلند،          دينب 

                                                 
1

 است. آمده 3، مصادر آن نيز در حاشيه مشاره98ـ95، ص8األنساب، ج . اللباب ىف هتذيب

 
2

ـ   789جم، به نقل از مصاحف سجسـتاىن، ص  ، چاپ پن780مصادر الشعر اجلاهلى، ص . 
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هر            تف او م يان دو ك كه م شته  موى دو ر سفيد روى پر

پـذيرد.   است. خبشش او زياد بوده و صدقه را منى [نبوت]

شود و گوسفند را با دست خود        بر محار و شرت سوار مى      

پوشد، و هر كه چنني كند از       دوشد و لباس پشمينه مى     مى 

ست    مى      كرب دورى ج كار را  ين  ست، و او ا ند. از   ه ا ك

سهل               ست.  محد ا نامش ا بوده و  يل  سل امساع ه و ن ذرّي

گويد: بدين جا كه رسيدم، عمومي سر رسيد و چون آن            

با             تو را  فت:  تك زد و گ مرا ك يد  شوده د قه را گ ور

گشودن اين ورقه و خواندن آن چه كار؟ گفتم: در آن         

 است.آله  و عليه اهلل صفات امحد پيامرب صلى

1گفت: او هنوز نيامده است.
 

نه   بدين  صحف »گو شته     « م براى نو عام  مسى  لد    را ا هاى ج

بن               صاحف ا يت م چه در روا گر آن يافتيم، و ا شده 

قرآن را           اىب بوبكر  كه، ا شد  شته با صحت دا مده  داود آ

صحف » فت          « م مان خال تا ز گذارى  ين نام ست، ا يده ا  نام

يت           ضوع از دو روا ين مو بود و ا ته  شهرت نياف مان  عث

مى           شكار  خبارى آوردمي آ صحيح  كه از  شني  گردد، و   پي

تنها بعد از آن دوران شهرت    « مصحف »ناميدن قرآن به    

يافته، و در آن هنگام نيز، اين نامگذارى منحصر به        

يت            هل ب فا و ا تب خل هر دو مك كه در  بوده، بل قرآن ن

ديگرى به اين نام بوده است كه          السالم كتاهباى   عليهم 

خدا            سول  خت ر سالم د مه عليهاال صحف فاط هنا م كى از آ ي

 باشد. آله مى و عليه اهلل صلى
 آله و عليه اهلل صلىدخت رسول خدا  عليهاالسالم. مصحف فاطمه 1

فاطمه عليهاالسالم دخت رسول     »در روايات آمده است:    

ام مصحف كه   آله را كتاىب بوده به ن       و عليه  اهلل خدا صلى  

در كتاب بصائر   « خربهائى از غيب در آن درج شده بود.    

مام              قول ا سند از  يك  بيش از  با  لدرجات  صادق   ا

السالم آمده است كه آن حضرت در جواب كساىن كه             عليه 

سول       چه ر مده و از آن صلى    نزد او آ يه  اهلل خدا  له   و عل آ

السالم باقى    السالم و او براى حسن عليه     براى على عليه   

 كردند، فرمود: ارده، سؤال مىگذ

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر باقى          و عل ما  نزد  يزى را  له چ آ

گذارده كه مهه آنچه بشر نيازمند آن است، حىت خسارت           

سالم            مه عليهاال ست و فاط يز، در آن ه ناخن ن خراش 

                                                 
1

 ، چاپ بريوت.898، ص 7. طبقات ابن سعد، ج 
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1مصحفى باقى گذارده كه قرآن نيست ... تا آخر حديث.
 

آله ـ چنانكه       و عليه  اهلل بنابراين، دخت رسول خدا صلى     

گذشت ـ كتاىب به نام مصحف داشته است. مهان گونه كه             

ست، و              بوده ا صحف  يز، م عدان ن لدبن م تاب خا نام ك

اند   السالم كه اين خرب را داده     امامان اهل بيت عليهم    

كرده   صريح  ك   ت ند  يزى از      ا بوده و چ قرآن ن صحف  ه آن م

كه در            ست  حوادثى ا بار  كه اخ ست، بل قرآن در آن ني

 آينده خواهد شد.

وىل با كمال تأسف، برخى از نويسندگان مكتب خلفا با          

افرتا و هتمت گويند: مصحف فاطمه نزد پريوان مكتب اهل          

هل              تب ا پريوان مك كه  حاىل  ست! در  گر ا قرآىن دي يت،  ب

هرگز اين سخن را درباره مصحف خالد        السالم  بيت عليهم  

 اند. نگفته
 . مصاحف صحابه3

هاىي   آله مصحف   و عليه  اهلل بسيارى از صحابه رسول خدا صلى     

چه از             مهراه آن قرآن را  نان  يك از آ هر  كه  شتند  دا

آله در تفسري برخى از آيات آن      و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

ف صحابه  نوشتند. بنابراين، معناى مصاح     شنيدند مى   مى 

قرآن نوشته شده با حديث       »شود   در عصر خود آنان مى     

يات.       خى از آ سري بر يامرب در تف كه در     « پ نه  مهان گو

تفاسري روائى آمده وتفسري ُدّر املنثور سيوطى، در مكتب        

تب               پريوان مك نزد  حبراىن در  هان  سري بر فا، و تف خل

 اند.  السالم، چنني بيت عليهم اهل
 ابههايى از مصاحف صح نمونه

 الف( مصحف ام املؤمنني عايشه

شه            از اىب فت: عاي كه گ ند  يت كن شه روا خادم عاي يونس 

فت:               سم و گ براى او بنوي صحفى  تا م مود  من فر به 

صلوات و           » لى ال حافظوا ع سيدى:  يه ر ين آ به ا گاه  هر

هنگامى كه به آن  [گويد:]الصلوة الوسطى مرا خرب كن. 

حافظوا  »رد: آيه رسيدم آگاهش كردم و او چنني امال ك        

على الصلوات و الصلوة الوسطى ـ و صالة العصر ـ و           

عايشه گفت: اين را از رسول خدا       « قانتني   قوموا لّله  

 آله شنيدم. و عليه اهلل صلى
 ب( مصحف ام املؤمنني حفصه

 از ابو رافع خادم حفصه روايت كنند كه گفت:
گاه            فت: هر سم و گ صحفى بنوي تا م ست  من خوا صه از  حف

                                                 
1

ــائرالدرجات، ص.  ــت در759بص ــروح رواي ــام . مش ــاب مع ــتني، ج كت  855، ص5املدرس

 است. آمده
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بيا تا    حاِفُظوا َعَلى الصَّلواِت ...   يه رسيدى:   به اين آ  

ام بــر تــو امــال  آن را مهــان گونــه كــه فــرا گرفتــه

حاِفُظوا » به آيه كه رسيدم گفت: بنويس:  [گويد:]كنم.

 .«َعَلى الصَّلواِت الُوسطى إ و صالة العصر إ 

ند               سالم، مهان صدر ا صاحف در  شت، م چه گذ نابر آن ب

در بردارنده قرآن و بيان    كتاهباى تفسري در زمان ما،     

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر بوده        و عل يات آن  سري آ له در تف آ

 است.

ــامرب     ــد از پيـ ــاى بعـ ــت خلفـ ــس از آن، سياسـ پـ

آله ـ به خاطر مسائلى ـ بر آن شد تا              و عليه  اهلل صلى 

آله جدا كنند     و عليه  اهلل قرآن را از حديث رسول خدا صلى     

 دارمي: كه شرح آن را بيان مى
 آله و عليه اهلل صلىت جداسازى قرآن از حديث رسول خدا . سياس9

قريش و            گان  كوهش بزر كرمي در ن قرآن  يات  خى از آ بر

صلى             خدا  سول  با ر كه  شده  نازل  ساىن  يه  اهلل ك له   و عل آ

جنگيدند؛ و خبشى نيز، در نكوهش قبايل برخى صحابه         مى 

( سـوره اسـراء كـه دربـاره     99قريشى، مانند آيـه ) 

فر     بىن  يا ا يه  مى  ام صحابه  يد:   ادى از  َو الشََّجَرُة  فرما

 و آن درخت نفرين شده در قرآن. امَللُعوَنة ِفى الَُرآن.

كـه دربـاره ام    [9ـ   5]يا اين دو آيـه سـوره حتـرمي    

 فرمايد: املؤمنني عايشه و ام املؤمنني حفصه مى

ظاَهرا           ما َو ِِْن َت َغْت ُقُلوُبُك ََْد َص ِه َف ى الّل با َِِل ِِْن َتُتو

ِمإننَي َو  ْٔيِه َفِإنس الّلَه ُهَو َمْوالُه َو ِجْبريُل َو صاِلُح اْلُموَعَل

 اْلَمالِئَكُة َبْعَد اِلَك َظهرٌي ؛

مشا               هلاى  كه د يد  باز گرد خدا  سوى  به  مشا دو زن  گر  ا

و اگـر بـر عليـه او     [به سود مشاسـت ]منحرف گرديده، 

متحد شويد بدانيد كه خدا خود يار و مددكار  [پيامرب]

بوده و جربئيل و صاحل مؤمنان و فرشتگان، بعد از         او

 آن، پشتيبان او خواهند بود.

 فرمايد: و به دنبال آن مى
ْنُكنس              رًا ِم جًا َخْي ُه َأْزوا نس َأْن ُيْبِدَل سى َربُُّه ِِْن َطلسََُك َع

ِمناٍت قاِنتاٍت تاِئباٍت عاِبداٍت ساِئحاٍت َثيِّباٍت ُٔمْسِلماٍت ُمو

 َو َأْبكارا ؛

اى بسا كه اگر مشا را طالق گويد، خداوند زناىن هبرت از          

مشا را نصيب او گرداند، زناىن مسلمان و مؤمن، تسليم        

 كننده، غري دوشيزه و دوشيزه. و تائب و عابد و هجرت
مدح و            كه در  ست  گرى ا يات دي يات، آ ين آ بر ا در برا

ستايش ديگران نازل گرديده مانند آيه تطهري در سوره         
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آلـه و   و عليـه  اهلل كه درباره رسول خدا صـلى  [88]احزاب 

السالم نازل گرديده     على و فاطمه و حسن و حسني عليهم      

 و فرموده:

ِت َو              َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِإنَّ

 ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريًا ؛

خداوند، تنها اراده كرده تا رجس و پليدى را از مشا        

 بيت بزدايد و مشا را پاك و پاكيزه گرداند.اهل ال

حديث               كه در  هنا،  غري آ يات و  ين آ نزول ا شأن  يان  ب

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر فاى         و عل ست خل با سيا مده،  له آ آ

حسبنا كتاب   »گانه خمالف بود. بدين خاطر، شعار:         سه 

ه  قرآن را از      «  الّل كرده و  عالم  سول  « حديث »را ا ر

گونه جدا ساختند: ابتدا      له، بدين  آ و عليه  اهلل صلى   الّله 

اى از قــرآن را جــداى از  ابــوبكر دســتور داد نســخه

آله بنويسند. اين كار      و عليه  اهلل رسول خدا صلى   « حديث »

كار           پس از آن،  فت. وى  يان يا مر پا فت ع مان خال در ز

ــامرب   ــديث پي ــر ح ــوگريى از نش ــود را در منــع و جل خ

فات عمر كه ميان     آله آغاز كرد. پس از و     و عليه  اهلل صلى 

بىن        با  تابعني  صحابه و  خى از  شاوندان     بر يه و خوي ام

عثمان درگريى و دمشىن پديد آمد، دمشنان آنان شروع به           

صلى        خدا  سول  يث ر يت احاد يه  اهلل روا كوهش    و عل له در ن آ

صاحف              نوز م كه ه يژه  به و ند.  فت كرد مه خال ئت حاك هي

آله   و عليه  اهلل صلى   برخى از خمالفان با بيان رسول الّله       

كردند.   در اختيارشان بود و به احاديث آن استدالل مى      

عثمان كه چنني ديد به پاخاست و به تثبيت و اجراى            

كه:       خت  شعار پردا ين  خدا      »ا سول  حديث ر قرآن را از 

 «آله جدا كنيد. و عليه اهلل صلى

آله   و عليه  اهلل پس از آن، نسخه جداى از حديث پيامرب صلى      

ملؤمن  را از ام سخه      ا ند ن ته و از روى آن چ صه گرف ني حف

ستاد و           سلمانان فر شهرهاى م به  هنا را  ساخ و آ استن

ديگر مصاحف صحابه را كه صاحبانش، نص آيات را مهراه         

صلى          خدا  سول  كه از ر سريى  يان و تف يه  اهلل با ب له   و عل آ

شنيده بودند در دست داشتند، مهه را مجع كرده و آتش          

هاى   از آن واقعه، مصحف   زد. ديگر مسلمانان نيز، پس    

خدا              سول  يان ر كه از ب صحف  ين م خود را از روى ا

 آله خاىل بود استنساخ كردند. و عليه اهلل صلى

نامى شد َعَلم براى قرآِن جمرد       « ُمْصَحف »پس از آن، واژه  

آله. مرور زمان     و عليه  اهلل و جدا از بيان رسول خدا صلى     

ندانند كه     هاى بعد   نيز باعث شد تا مسلماناِن دوره      
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در مصاحف صحابه، نص قرآىن با بيان تفسريى رسول خدا           

 آله مهراه بوده است. و عليه اهلل صلى

هجـرى   798هنگامى كه منصـور خليفـه عباسـى در سـال     

علمــاى مســلمان را بــه تــدوين علــوم برانگيخــت، و 

متخصصان علوم قرآىن به نوشنت بيان و تفسري آيات ـ             

آله بود    و عليه  اهلل خدا صلى  مهان گونه كه در زمان رسول      

ـ مبادرت كردند، ُمْصَحفى كه در آن، نص قرآىن با بيان          

 تفسريى آيات مهراه بود، تفسري ناميده شد.
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آله خرب داده است كه اماماىن كه        و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

آيند، دوازده نفرند. اين موضوعى است        بعد از او مى  

ير               شان در ز كه نام سند  صحيح و م تب  صاحبان ك كه 

 اند:  ت كردهآيد، از آن حضرت رواي مى

الف( مسلم در صحيح خود از جابر بن مسره روايت كند           

فرمود:   آله مى   و عليه  اهلل كه گفت: شنيدم رسول خدا صلى       

كه              » گامى  تا هن مت و  يام قيا تا ق شه،  ين مهي ين د ا

ستوار و               شند، ا مشا با سر  بر  فه  فر خلي دوازده ن

 «اند. برپاست. اين خلفا مهگى از قريش

مد     گرى آ يت دي ست:  در روا به      »ه ا مردم رو كار  شه  مهي

 ...«راه است 
ست:         مده ا گر آ يت دي كه دوازده    »در دو روا تا آن

 ...«خليفه بيايند 
ست:       مده ا بو داود آ سنن ا فر     »در  كه دوازده ن تا آن

 «خليفه بر سر مشا باشند.
تا پايان دوازده   »در حديث ديگرى است كه فرمودند:       

 1«نفر.

صلى         يامرب  يد: از پ خبارى گو صحيح  يه  اهلل و در  له   و عل آ

دوازده نفـــر امـــري و »فرمـــود:  شـــنيدم كـــه مـــى

آله پس    و عليه  اهلل راوى گويد: پيامرب صلى   « اند.  فرمانده 

فت:              پدرم گ يدم،  من نفهم كه  مود  سخناىن فر از آن 

 «اند. مهگى آنان از قريش»فرمود: 

ــت د ــى در رواي ــرى م ــدا     يگ ــول خ ــهس رس ــد: س گوي

آله سخناىن فرمود كه بر من پوشيده ماند،          و عليه  اهلل صلى 

صلى          خدا  سول  سيدم: ر پدرم پر يه  اهلل از  چه     و عل له  آ

2اند. فرمود؟ پدرم گفت: فرمود: مهگى آنان از قريش
 

ك      ست  گرى ا يت دي مود:  در روا با      »ه فر كه  ساىن  مشىن ك د

 3«رساند. آنان دمشىن كنند، زياىن به ايشان منى

                                                 
1

، اين روايت را از آن رو برگزيـدمي كـه جـابر    7357، حديث7958، ص8. صحيح مسلم، ج

، كتاب االحكام؛ سنن ترمذى، بـاب مـا   795، ص9خود آن را نوشته است. صحيح خبارى، ج

، كتـاب املهـدى؛ مسـند    799، ص8جاء ىف اخللفاء من ابواب الفـنت؛ سـنن ابـو داود، ج   

، 78نزالعمال، ج؛ ك793ـ799، 797ـ05، 09ـ 39، ص5؛ مسند امحد، ج7553ـ595طيالسى، حديث 

 .888، ص 9؛ حلية االولياء ابو نعيم، ج55ـ59ص
وقاص است كه بعد از سال هفتاد هجرى  جابر بن مسرة بن عامرى خواهرزاده سعد بن اىب

اند. شرح حال او  حديث از او روايت كرده 799در كوفه وفات كرد. صاحبان كتب صحيح 

 آمده است. 555لسريه، ص در كتاهباى اسدالغابة، تقريب التهذيب و جوامع ا

 
2

 .975، ص 8؛ مستدرك الصحيحني، ج 883، ص 79. فتح البارى، ج 

 
3

 . 883، ص 79. فتح البارى، ج 
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 ب( در روايت ديگرى است كه رسول خدا فرمود:
لى              » ظاهرة َع ها،  ستقيما أمر هِذِه ااُلمّة ُم ال تَزاُل 

ن               م ِم فة ُكلُُّه َر َخلي نُهم إثناَعَش ضى ِم ى ُيم دّوها، حّت َع

 «ريش، مثِّ َيكون امَلرج أو اهلَرج.ُق
بر                 سته  ست و پيو سامان ا به  شه  مت مهي ين ا كار ا

فه،           فر خلي كه دوازده ن گاه  تا آن ند  شان پريوز دمشنان

مهگى از قريش، در گذرند. پس از آن فساد و خراىب يا         

1فتنه و آشوب خواهد بود.
 

 ج( در روايت ديگرى آمده است كه فرمود:
نان را           » كس آ هر  كه  قيم دارد  فر  مت دوازده ن ين ا ا

نان از             گى آ ساند، مه شان نر به اي ياىن  ند، ز يارى نك

 2«اند. قريش

 د( در روايت ديگرى فرمود:
كار اين مردم تا هنگامى كه دوازده مرد بر آنان            »

 3«واليت داشته باشند، مهواره در جريان است.

 ه( از قول انس روايت كنند كه آن حضرت فرمود:

هيچ            » به  شند،  قريش با فر از  تا دوازده ن ين  ين د ا

روى نابود نگردد؛ و چون از دنيا بروند، زمني نيز،         

 4«برد. اهل خود را فرو مى

 و( در روايت ديگرى فرمود:
فر             » مهه آن دوازده ن كه  گامى  تا هن ت،  ين اّم كار ا

نان مه            ست. آ پريوزى ا قرين  شه  ند، مهي يام كن گى از  ق

 5«اند. قريش

يت           سروق روا گران از م حاكم و دي بل و  بن حن محد  ز( ا

بن مسعود نشسته بودمي       كنند كه گفت: شىب نزد عبدالّله      

آموخت كه مردى پرسيد: اى ابا        و او قرآن به ما مى     

                                                                                                                                       

 
1

؛ تـاريخ اخللفـاء،   590، ص 9؛ تاريخ ابن كـثري، ج  857، ص 5. منتخب كنزالعمال، ج 

 .53؛ الصواعق احملرقه، ص 59، ص 78؛ كنزالعمال، ج 79سيوطى، ص 

 
2

 .875، ص 5ج  و منتخب آن، 55، ص 78. كنزالعمال، ج 

 
3

اخللفـاء، سـيوطى،    ؛ تـاريخ 73احملرقه، ص ؛ الصواعق595، ص75مسلم، نووى، ج . شرح صحيح

 .79ص

 
4

 .55، ص 78. كنزالعمال، ج 

 
5

 . مهان.
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عبدالرمحان! آيا از رسول خدا پرسيديد چه تعداد از         

گفت: از هنگامى     هرسند؟ عبداللّ   اين امت به خالفت مى     

ام، هيچ كس پيش از تو، چنني سؤاىل         كه به عراق آمده     

از ]از من نكرده است. بعد گفت: مـا ايـن موضـوع را    

پرسيدمي و آن حضرت فرمـود:   [آله و عليه اهلل رسول خدا صلى

 1«اسرائيل. آنان دوازده نفرند، به تعداد نقباى بىن»

خدا              سول  يد: ر سعود گو بن م گرى ا يت دي ح( در روا

 آله فرمود: و عليه اهلل صلى

 2«ه تعداد اصحاب موسى هستند.خلفاى بعد از من ب»

ه          ين از عبدالّل ند ا يد: مهان ثري گو بن ا مر و      ا بن ع

3حذيفه و ابن عباس نيز، روايت شده است.
 

منى     يد:  لف گو بن        دا مؤ يت ا كثري از روا بن  صود ا من مق

عباس، مهان است كه حاكم حسكاىن از ابن عباس روايت            

 كرده يا غري آن است.
مى       صرحيا  شته  يات گذ يد:   روا يان دوازده    »گو عدد وال

السالم در   و امام على عليه   « اند.  نفر و مهگى از قريش   

صود از      خود مق يان     « قريش »سخن  يات ب ين روا را در ا

 ايد:فرم كرده و مى

اهـل  ]اند و در اين تريه از هاشم  مهه امامان از قريش»

براى غـري   [واليت]اند،  جايگزين شده [السالم البيت عليهم

 واليـت ]آنان روا نيست و واليان جز ايشـان شايسـته   

 و نيز فرمود: 4«نباشند.[

ه          قائٍم لّل ن  وا اأَلرَ  ِم لى ال َتخُل همَّ ب ا       الّل ة إّم ِبُحّج

ُج الّله          َل ُحَج َئاّل َتبُط    ظاهرًا مشهورًا أو خاِئفًا َمغمورًا ِل

 و َبيِّناِتِه ...

                                                 
1

گويد: اسناد آن صـحيح   803در حاشيه اول  ؛ امحد شاكر999ـ803، ص 7. مسند امحد، ج 

؛ جممـع  880، ص 79؛ فـتح البـارى، ج   597، ص 9است. مسـتدرك حـاكم و تلخـيص آن، ج    

؛ تاريخ اخللفـا، سـيوطى، ص   75؛ الصواعق احملرقه، ابن حجر، ص 709، ص 5الزوائد، ج 

اىن و گويد: طـرب  55ص  78؛ كنزالعمال، متقى، ج 55، ص 7؛ جامع الصيفر، سيوطى، ج 79

؛ تـاريخ ابـن   953، ص 5اند. فيض القـدير، ج   نعيم بن محاد نيز آن را در فنت آورده

، در باب ذكر األئمة االثىن عشر الذين كلهم من قـريش، از ابـن   559ـ593، ص 9كثري، ج 

 مسعود.

 
2

؛ شواهد التنزيل حسكاىن، ج 55، ص 78؛ كنزالعمال، ج 593، ص 9. تاريخ ابن كثري، ج 

 .959، حديث 955، ص 7

 
3

 .593، ص 9. ابن كثري، ج 

 
4

 .795. هنج البالغة، خطبه 
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خداوندا! آرى، زمني هرگز از قيام كننده به حق براى         

يا پريوز است و  [اين امام قائم،]خدا خاىل خنواهد شد، 

خدا و             تهاى  تا حج نهان،  ست و پ خائف ا يا  يان و  منا

1شن اهلى نابود نگردد.هاى رو نشانه
 

 گانه در تورات امامان دوازده

ابن كثري گويد: در توراتى كه در دست اهل كتاب است           

اوند متعال   خد»موضوعى آمده كه معناى آن چنني است:        

يه   براهيم عل يه       ا يل عل جود امساع به و سالم را  سالم   ال ال

سل          شم و ن يادتى خب يل را ز مود: امساع شارت داد و فر ب

فر از          نان دوازده ن بني آ گردامن و در  سرتده  او را گ

 «بزرگان و فرزانگان قرار دهم.

يد:   شان           »و گو به وجود كه  نان  يد: اي يه گو بن تيم ا

كه در حديث جابر بن مسرة       بشارت داده شده، مهان است    

آمده و مقرر گرديده تا در ميان امت پراكنده باشند         

شده              جود  كه مو گر آن گردد م پا ن مت بر كه قيا و اين

شرف              سالم م به ا كه  ياىن  سيارى از يهود شند، و ب با

شته        شده  كرده و پندا شتباه  ند، ا مهان       ا نان  ند آ ا

بـه   [شيعيان دوازده امـامى ]اند كه فرقه رافضه  كساىن

 2«كنند. سوى آنان دعوت كرده و از ايشان پريوى مى

شاره در          مورد ا شارت  يد: ب لف گو يدايش   »مؤ « سفر پ

اصل عربى چنني  [59ـ   73، مشاره 75]تورات امروزين، باب 

 است:

هربيىت              قى  تو  فريىت أو قى ه تو  خىت أو شماعيل بري قى لي

سيئ        سار ن شنيم ع ئود  گوى        مب يف ل قى نتت يد  يم يول

 3«گدول.

مند   ترمجه: امساعيل را مبارك ساخته و جدا او را هبره       

و پربار و كثري و گسرتده گردامن، دوازده عدد امام از       

بديل           مى ت بزرگ و عظي مت  به ا يد و او را  يد آ او پد

 خواهم كرد.
تورات     خبش از  ين  باركى و       ا كه، م به آن دارد  شاره  ا

ــل     ــل امساعي ــها در نس ــراد تن ــرت اف ــارى و كث پرب

                                                 
1

؛ احيـاء علـوم الـدين،    558. ينابيع املودة، شيخ سليمان حنفى در بـاب صـدم، ص   

 فشرده. 39، ص 7؛ حلية االولياء، ج 9، ص 7غزاىل، ج 

 
2

 .559ـ  590، ص 9. تاريخ ابن كثري، ج 

 
3

 .58ـ58، ص 59، ش 75. عهد قدمي، سفر التكرين، باب 
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 السالم است. عليه

 «عسار »يعىن: دوازده نفر، كه لفظ      «شنيم عسار  »واژه 

و  1آيد  در اعداد تركيىب كه معدود آن مذكر باشد، مى        

جا    عدود در اين سيئيم »م مذكر   «ن ضافه     و  با ا ست و  ا

مى       « مي»شدن   مجع  ناى  خر آن مع فرد آن     در آ هد. م د

2يعىن: امام و پيشوا و رئيس است. «ناسى»
 

السالم در مهان خبش     و اما سخن خداوند به ابراهيم عليه      

بارت      عىن ع يز، ي گدول     » ن گوى  يف ل ىف »، واژه «ىف نتن

 كــه حــرف عطــف اســت، و «ىف»مركــب اســت از  «نتنيإإف

مى           «ناتن » قرار  ناى:  به مع ست و  عل ا هم، و   كه ف د

يل              «يف » به امساع مده  عل آ خر ف ست و در آ ضمري ا كه 

قـرار  [چـنني ]گـردد، يعـىن: او را    السالم بـاز مـى   عليه

هم.  مى  فظ     3د ما ل مردم        «گوى »و ا مت و  ناى ا به مع

و متام مجله    5«كبري و عظيم  »به معناى    «گدول »و  4است، 

 «او را امت كبري و بزرگى گردامن.»يعىن: 

كثرت  »گردد كه مقصود از     از جمموع اين فقره روشن مى     

السالمدقيقا؛ رسول خدا     در نسل امساعيل عليه   « و بركت 

السالم   آله و اهل بيت آن حضرت عليهم      و عليه  اهلل حممد صلى  

و آنانند كه دنباله و امتداد نسل امساعيل        باشند،  مى 

هستند. زيرا، خداوند متعال به ابراهيم فرمود: از         

سرزمني منرود خارج شده و به شام برود. آن حضرت نيز،          

مهراه با مهسرش ساره و لوط به فرمان خدا هجرت كردند           

 و در سرزمني فلسطني فرود آمدند.

فز         سيار  براهيم را ب ثروت ا عال  ند مت شيد.  خداو وىن خب

فت:    براهيم گ بدون اوالد        »ا مال  ين  با ا من  ندا  خداو

من فرزندان   »خداى متعال به او وحى كرد:      « چه كنم؟  

عداد               به ت كه  گردامن  سيار  كثري و ب قدرى  به  تو را 

در آن زمان هاجر كنيزك ساره بود       « ستارگان باشند.  

                                                 
1

 .879ـ عرىب، ص  . املعجم احلديث: عربى

 
2

 .899. مهان، ص 

 
3

 .875و  39. مهان، ص 
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و او را به ابراهيم خبشيد، هاجر از ابراهيم باردار       

عيل را براى او به دنيا آورد. سن ابراهيم       شد و امسا 

1سال بود. 39در آن حال 
 

ست او از           براهيم و درخوا عاى ا ضمن د كرمي در  قرآن 

كرده و               شاره  شن ا قت رو ين حقي به ا عال،  خداى مت

 فرمايد: ابراهيم گفت: مى
ربَّنا ِّنْ َأسَكنُت ِمن ُاّرّييت ِبواٍد َغري اي َزرٍع ِعنَد َبْيتك           

اس            َن الّن دًة ِم ل َأفِئ موا الصَّالَة َفاْجَع نا ِلُيَي حّرم ربَّ امُل

َتهإإوى ِلإإيهم َو اْرُزقهإإم ِمإإن الثَّمإإراِت َلعلسهإإم      

شكرون؛  خود را در         2َي يه  خى از ذر من بر گارا!  پرورد

اباىن خشك، در كنار خانه حمرتم تو جاى دادم تا مناز          بي

را به پاى دارند. پروردگارا! دهلائى از مردمان را        

مثرات روزى           نان را از  گردان و آ نان ب سوى آ ده  به 

 باشد كه سهاس گويند.

مى        يد  ميه تأك يه كر ين آ خى از        ا براهيم بر كه ا ند  ك

و ذريه و نسل خود را كه امساعيل و فرزندان متولد ا        

جاى داد و از            خدا  نه  نار خا ند، در ك كه بود در م

شر در             هدايت ب محت و  تا ر كرد  ست  عال درخوا خداى مت

قرار             ندان او  يه و فرز هده ذر بر ع تاريخ را  طول 

دهد، خداوند نيز دعوتش را پذيرفته و آن را در نسل       

صلى    مد  يه  اهلل او، حم قرار داده       و عل مام  هلو دوازده ا آ

 است.

َنحُن   السالم در اين باره فرموده است:      امام باقر عليه   

نا؛           براهيم َل عوة ا ت َد رتة َو كاَن لَك الِع ُة ِت ماييم  َبَّي

3عرتت و دعاى ابراهيم براى ما بود.[ ذريه و]بقيه آن 
 

 فشرده احاديث گذشته

مى           ين  جه آن، ا شت و نتي كه گذ چه  صه آن كه:     خال شود 

پى           » پى در  فر  مت دوازده ن ين ا مان در ا عداد اما ت

هستند، و پس از دوازدمهني امام، عمر اين دنيا پايان         

 «گريد. مى
 در حديث اول آمده بود:

                                                 
1

 ، قم.السالم عليهم، نشر مؤسسه نشر فرهنگ اهل البيت 55ـ59، ص 7. تاريخ يعقوىب، ج 

 
2

 .85. سوره ابراهيم، آيه 

 
3

محد                  ستاد ا له ا مده، آن را از مقا قه آن آ تورات و تعلي عربى  صل  چه در ا . آن

نقـل   [753ـ755ص ] 59اسالمى، هتران، ش  الواسطى در جمله توحيد نشريه سازمان تبليغات

 كردمي.
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يام ق     » تا ق ين  ين د كه دوازده      ا گامى  تا هن مت و  يا

خليفه بر سر مشا باشند، استوار و برپا خواهد بود            

». ... 
اين حديث، مدت بر پا بودن اين دين را تعيني، و آن           

را به برپاىي قيامت حمدود ساخته و تعداد امامان اين         

 امت را دوازده نفر دانسته است.
 در حديث پنجم آمده بود:

ماىن      » تا ز سته  ين پيو ين د قريش     ا فر از  كه دوازده ن

ــه   ــامى ك ــت، و هنگ ــتوار و برپاس ــند اس ــود باش موج

 «برد. درگذرند، زمني اهل خود را فرو مى

اين حديث نيز، وجود و بقاى دين را تا پايان عمر            

مان دوازده  نان          اما مر آ يان ع كرده و پا يد  نه تأي گا

 داند. را پايان دنيا مى
الم را تنها  الس  در حديث هشتم نيز، عدد امامان عليهم      

 دوازده نفر دانسته و فرموده:

 «خلفاى پس از من به تعداد اصحاب موسى هستند.»

خدا              سول  عد از ر كه ب بر آن دارد  لت  حديث دال ين  ا

يه  اهلل صلى  فاى دوازده       و عل جز خل به  له  فه     آ نه، خلي گا

 ديگرى خنواهد بود.

عدد خلفا   »گويند:   الفاظ اين روايات كه با صراحت مى       

نها دواز  مرج و         ت هرج و  نان  عد از آ ست و ب فر ا ده ن

ست       مت ا پائى قيا مني و بر فاظى را   « نابودى ز گر ال دي

شود، بيان و تبيني     كه چنني صراحىت از آهنا دانسته منى       

 كند. مى
گانه،   بنابراين، الزم است عمر يكى از امامان دوازده     

 العاده باشد. بر خالف عمر عادى انساهنا، طوالىن و خارق
كه اك  مام از       چنان مهني ا شده و دوازد قع  مه  »نون وا ائ

شر    ثىن ع صلى       « ا خدا  سول  صياى ر يه  اهلل و او له   و عل آ

 گونه است. بدين
 حيرت علما در تفسير اين حديث

صود از          يان مق فا در ب تب خل شمندان مك مان  »دان اما

كه در اين روايت آمده است، دچار حريت         « گانه  دوازده

 اند. رائه دادهو زمحت شده و ديدگاههاى متفاوتى ا
 ابن عرىب شارح سنن ترمذى گويد:

صلى         خدا  سول  عد از ر مريان ب يه  اهلل ما ا كه    و عل له را  آ

سن و             لى، ح مان، ع مر، عث بوبكر، ع يدمي: ا مشردمي د بر

بدامللك            مروان، ع يد،  بن يز يه  يد، معاو يه، يز معاو

بن           يد  بدالعزيز، يز مربن ع سليمان، ع يد،  مروان، ول
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بن حم      مروان  بدامللك،  سفاح و ...        ع مروان،  بن  مد 

 هستند.

تا            سى  فاى عبا فر از خل فت ن ست و ه پس از آن بي او 

 عصر خود را برمشرده و گويد:
هنا     » موع آ گر از جم فر »ا ظاهر     « دوازده ن صورت  به  را 

ست، و             بدامللك ا بن ع سليمان  هنا  خرين آ نيم آ مشاره ك

اگر به معناى واقعى خليفه نظر داشته باشيم، تنها           

ماند: خلفاى چهارگانه و     راى ما باقى مى   پنج نفر ب   

ين            براى ا ناىي  من مع نابراين،  بدالعزيز. ب بن ع مر  ع

 1«يامب. حديث منى

گويد: بيش از اين     قاضى عياش در جواب اين سخن كه مى       

به واليـت رسـيدند، گفتـه اسـت:      [دوازده نفر]تعداد 

ــن اعرتاضـــى ن» ــامرب  ايـ ــرا پيـ ــت. زيـ ــت اسـ ادرسـ

يه  اهلل صلى  به          و عل فر  نها دوازده ن ست ت موده ا له نفر آ

اند و   رسند. البته اين تعداد به واليت رسيده        واليت مى  

2كند. اين مطلب از اضافه شدن بر تعداد آهنامنع منى
 

 سيوطى در جواب آن سخىن را نقل كرده كه گويد:
جود      » حديث، و فه   »مراد  فر خلي طول  « دوازده ن در 

شند،              حق با بر  مل  كه عا ست  مت ا تا قيا سالم  دوران ا

 3«اگرچه پى در پى نباشند.

 در فتح البارى گويد:

خلفاى چهارگانـه   [دوازده نفر]اين تعداد يقينا از »

اند، و بقيه نيز، به ناچار بايد تا پيش از          درگذشته 

 4«برپاىي قيامت، تكميل گردد.

 ابن جوزى گويد:
موده:        » كه فر جنا  نابراين، آ شوب      »ب نه و آ سهس فت

بود    هد  نه   «خوا مراد فت پيش از ب    ،  مت    هاى  پاىي قيا ر

 5«باشد. مانند: خروج دجال و بعد آن مى

                                                 
1

 .90ـ93، ص 0. شرح ابن عرىب بر سنن ترمذى، ج 
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خلفاى چهارگانه   « دوازده نفر »از اين  »سيوطى گويد:   

بــن زبــري و عمــر بــن   و حســن و معاويــه و عبدالّلــه

مده            كار آ فر، روى  شت ن ين ه بدالعزيز، ا ند و   ع ا

ضافه              نان ا به آ هم  سى را  هدى عبا كه م مال اين احت

 عباسيان مهانند عمربن    كنيم ـ كه او در بني             

عبدالعزيز در ميان امويان است ـ و نيز، طاهر             

عدالت      خاطر  به  سى را  فر      خواهى  عبا هم دو ن باز  اش، 

هدى آل            نان م كى از آ كه ي ست  ظار ا مورد انت باقى و 

 1«آله از اهل البيت خواهد بود. و عليه اهلل حممد صلى

 و نيز، گفته شده:

كه، آن      » ست  حديث آن ا فر »مراد  در دوران « دوازده ن

الم و استوارى امور آن باشند، از    عزت خالفت و قوت اس    

كســاىن كــه در زمــان وى، اســالم عزيــز گشــته و مهــه  

 2«مسلمانان پريامون او گرد آيند.

تا زمان وليد  [دوازده نفر]اين تعداد »بيهقى گويد: 

نه و             سهس فت ند،  كار آمد بدامللك روى  بن ع يد  بن يز

آشوب بزرگ برپا شد و پس از آن حكومت عباسيان غالب         

افزايند بدان خاطر     آمد، و اينكه بر عدد مذكور مى       

است كه صفت مورد اشاره در حديث را رها كرده و يا           

كه   ساىن را  مده      ك مذكور آ نه  عد از فت نان    ب ند از آ ا

 3«اند. مشرده

ته    يز گف ند:   و ن ماع          »ا نان اجت بر آ مت  كه ا ساىن  ك

اند: خلفاى ثالثه و سهس على تا زمان حكميت در           كرده 

سهس          ند.  فه ناميد يه را در آن روز خلي كه معاو صفني 

ويه اجتماع كردند و پس از او بر      با صلح حسن بر معا    

پسرش يزيد. حسني هم كه پيش از رسيدن به خالفت كشته            

شد. با مرگ يزيد اختالف كردند تا آنكه پس از كشته            

ند و             ماع منود مروان اجت بدامللك  بر ع بري،  بن ز شدن ا

سليمان و            يد و  نه او: ول ندان چهارگا بر فرز سهس 
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. بنابراين، بـراى پـريوان   75، ص و تاريخ اخللفاء، سيوطى 70. الصواعق احملرقه، ص 
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العزيز ميان  يزيد و هشام كه در اين مجع عمر بن عبد         

بن            يد  نان ول مهني آ شد و دوازد صله  يد فا سليمان و يز

بر او              شام  پس از ه مردم  كه  بود  بدامللك  بن ع يد  يز

 1«اجتماع كردند و او چهار سال حكومت كرد.

خاط          به  فر  ين دوازده ن فت ا نابراين، خال ماع  ب ر اجت

آله   و عليه  اهلل مسلمانان بر آهنا صحيح است، و پيامرب صلى       

مسلمانان را به خالفت و جانشيىن اينان از خودش ـ در        

 محل و انتقال اسالم به مردم ـ بشارت داده است!

اين هبرتين توجيه    »ابن حجر درباره اين توجيه گويد:        

 «است.

 و ابن كثري گويد:
موده     » قى پي كه بيه هى را  عده  را قت    و  با وى مواف اى 

اند، يعىن اينكه، مراد حديث خلفاى پى در پى تا           كرده 

باشد، وليدى كه در     زمان وليد بن عبدامللك فاسق مى       

ست.           بول ا هى غريمق تيم، را سخن گف مذمت او  شته در  گذ

زيرا، خلفاى مورد اشاره تا زمان اين وليد، بيش از          

ت ابوبكر  دوازده نفرند، دليل آن، اين است كه: خالف      »

و عمر و عثمان و على مسلم است ... پس از آنان حسن         

بن على است چنانكه واقع شد و على او را وصى خود            

تا            ند ...  عت كرد با او بي عراق  مردم  قرار داد و 

آنكه او و معاويه صلح كردند. سهس پسر معاويه يزيد         

و بعد، پسر يزيد معاوية بن يزيد و سهس مروان بن            

عبدامللك مروان و وليد بن عبدامللك،       حكم و بعد پسرش   

سهس سليمان بن عبدامللك، و بعد عمر بن عبدالعزيز و         

پس از وى يزيد بن عبدامللك و بعد هشام بن عبدامللك،         

شود و سهس وليد بن يزيد        كه مجع آهنا پانزده نفر مى       

بن عبدامللك، و اگر حكومت ابن زبري پيش از عبدامللك          

ساب آورمي،      به ح يز  با       مى را ن فر، و  شانزده ن شوند 

اين حساب، يزيد بن معاويه جزء آن دوازده نفر شده          

و عمر بن عبدالعزيز كه مهه پيشوايان بر مدح و سهاس          

القولند، و او را از خلفاى راشدين به مشار        او متفق 

آورده و مهه مردم بر عدالت او اتفاق نظر دارند، و         

حىت        بوده و  هنا  ين دورا يز    دوران او از هبرت شيعيان ن

خــارج « دوازده نفــر»بــدان اعــرتاف دارنــد، از مجــع 

 گردد. مى
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آورم كه   و اگر بگويد: من تنها كساىن را به حساب مى         

اش آن است كه    امت بر آنان اجتماع كرده باشند، الزمه       

طالب و فرزندش به حساب نيايند، زيرا مهه          على بن اىب  

مرد           كه  ليلش آن ند، د ماع نكرد بر آن دو اجت م مردم 

 «شام، مهگى، از بيعت با او سر باز زدند.

يد:    يز گو يه  »و ن خى توج سرش      بر يه و پ ندگان، معاو كن

اش معاوية بن يزيد را به مشار آورده، و        يزيد و نوه  

اند، زيرا امت     زمان مروان و ابن زبري را قيد نكرده       

 « اند. بر هيچ يك از آهنا اجتماع نكرده
مى        يز،  يدگاه ن ين د نابر ا سلك    »گوييم:   ب ين م در ا

سه    فاى  سهس             خل يد و  عد يز يه و ب سهس معاو نه  گا

بن                مر  سهس ع سليمان و  بن  يد  عد ول بدامللك و ب ع

عبدالعزيز و بعد يزيد و بعد هشام به مشار آيند كه            

بن                يد  بن يز يد  هنا ول عد از آ ند و ب عا ده نفر مج

عبدامللك فاسق است كه الزمه اين ديدگاه نيز، اخراج           

اهد بود، و اين دقيقا بر خالف آىن       على و پسرش حسن خو   

است كه امامان اهل سنت و بلكه شيعه بر آن تصريح            

 1«اند. كرده

ين               جواب از ا شكل در  شف امل تاب ك جوزى در ك بن  ا

 توجيهات دو وجه ديگر را نقل كرده كه گويند:
يش اشاره  آله در حديث خو    و عليه  اهلل پيامرب صلى  »اول ـ    

چون            ند، و  خود ندار صحاب  خود و ا عد از  حوادث ب به 

ست،             مرتبط ا سته و  ضرت پيو كم آن ح با ح صحاب  كم ا ح

مى   جه  پس از           نتي شده  قع  تهاى وا خرب از حكوم كه  گريمي 

منايد كه با بيان خود اشاره به         صحابه است و چنان مى    

بىن     فاى  ضرت:       عدد خل سخن آن ح يا  يه دارد، و گو ال »ام

يعىن: واليت تا آجنا كه دوازده خليفه به        « ينيزال الد  

بدتر از             گرى،  لت دي به حا ضاع  سهس او سند،  مت ر حكو

مى    فه            حال اول، بر لني خلي ساب، او ين ح با ا گردد. 

اميه يزيد بن معاويه و آخرينشان مروان محار است           بىن 

شان     فر   »كه تعداد مان و     مى « سيزده ن شد، و عث با

مشار نياي        به  بري  بن ز يه و ا هنا از     معاو يرا آ ند، ز

اند و اگر مروان بن حكم را نيز ـ به دليل              صحابه 

  اختالف در صحاىب بودن يا مغلوبيتش در برابر عبدالّله       

بن زبري و اجتماع مردم بر عبداهلل ـ از مجع مذكور              

                                                 
1

 .559ـ590، ص 9. تاريخ ابن كثري، ج 
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نيم،     مى   « عدد دوازده »خارج ك ست  پس از     را يد، و  آ

بىن       ست  فت از د نه     خروج خال يز، فت يه ن ظيم و     ام هاى ع

بىن            لت  كه دو تا آن شد  قع  سيار وا هاى ب باس   خونريزي ع

كاماًل             بود،  بر آن  چه  ضاع از آن يد و او ستقر گرد م

 1«متغري و دگرگون شد.

مردود               ستدالل را  ين ا بارى ا فتح ال جر در  بن ح ا

 دانسته است.
اى كه   را از جزوه « دوم وجه »دوم ـ ابن جوزى           

ابواحلسني بن منادى درباره مهدى گرد آورده نقل كرده         

 كه گويد:

اى باشد   ممكن است اين موضوع مربوط به بعد از مهدى         »

كند. زيرا، من در كتاب       كه در آخر الزمان خروج مى      

هنگامى كه مهدى وفات كند، پنج       »ام كه:   دانيال ديده  

رسند، سهس پنج     مت مى  تن از نوادگان سبط اكرب به حكو     

تن از نوادگان سبط اصغر، پس از آن آخرينشان مردى         

كند، بعد از او پسرش به      از سبط اكرب را وصى خود مى     

مى    مت  يب       حكو بدين ترت سد و  فر »ر حاكم  « دوازده ن

ستند.               مى  هدى ه مام و م نان ا يك از آ هر  كه  شوند 

پس از او دوازده  » ... گويد: در روايات ديگرى است     

فر   تن از اوالد          ن پنج  سن، و  تن از اوالد ح شش  مرد: 

رسند و چون    حسني، و يك نفر از غري ايشان به حكومت مى        

 «شود. گري مى مريد فساد عام فرد اخري مى
شيه زده و             حديث حا ين  بر ا خود  صواعق  جر در  بن ح ا

 گويد:
بر           » مادى  ست و اعت هى ا يىت وا نا روا يت، يقي ين روا ا

 2«آن نيست!

 گروه ديگرى گويند:

ظن غالب آن است كه آن حضرت عليه الصالة و السالم،          »

در ايــن حــديث، از عجايــب بعــد از خــود خــرب داده، 

هاىي كه مردم را در يك زمان متفرق كرده و حتت            فتنه 

مان   مى   « دوازده»فر مري  ين را         ا غري ا گر  شاند و ا ك

ب    كرده  مى اراده  مود:   ود  چنني     »فر كه  ند  دوازده امري

ند  مى  كرده            « كن يان ن هنا ب براى آ صفى  چنني و چون  و 

مى   نه  ند          اينگو حد خواه مان وا نان در ز كه اي ميم  فه

                                                 
1

 ، به نقل از ابن جوزى در كتاب كشف املشكل.899، ص 79. فتح البارى، ج 

 
2

 .70؛ الصواعق احملرقة، ص 897، ص 79ج  . فتح البارى،
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1...«بود 
 

« انــدلس»انــد در قــرن پــنجم هجــرى تنــها در  گفتــه

عه  خود را          واق گى  فر مه شش ن كه  فه »اى رخ داد  « خلي

ناميدند. اضافه بر آهنا، حاكم مصر، خليفه عباسى           ىم 

خوارج            يان و  فت، از علو مدعيان خال گر  غداد و دي ب

2نيز، مدعى خالفت بودند.
 

اين سخن كسى است     »ابن حجر درباره اين توجيه گويد:       

حنو فشرده   كه به چيزى از طرق حديث ـ جز آنچه كه به           

و نيز گويد:    3«در خبارى آمده ـ آگاهى نداشته است.        

فرتاق           » ندگى و ا عني پراك حد،  مان وا نان در ز جود آ و

 4«تواند مراد حديث باشد. است و منى

 مؤلف گويد: 
گونه، علماى مكتب خلفا در تفسري روايات گذشته،         بدين 

يدگاه   بر آن، از آوردن       به د عالوه  سيدند.  حدى نر وا

صلى         خدا  سول  كه ر ياتى  يه  اهلل روا سامى آن     و عل له ا آ

مهال            ما  و ا يز، اغ موده ن يان فر فر را ب دوازده ن

اند. زيرا، با سياست حاكم بر مكتب خلفا در طى           كرده 

قرون متمادى در ختالف و تضاد بوده است. اين روايات         

يت ع      هل الب تب ا حمدثان مك فات    ليهم را  سالم در تألي ال

رسد، از رسول    خود با اسنادى كه به نيكان صحابه مى         

صلى    يه  اهلل خدا  كرده     و عل يت  له روا خبش      آ ما در  ند و  ا

گروه در            هر دو  كه  هنا  ندكى از آ به آوردن ا نده  آي

 كنيم. اند، بسنده مى كتب خود آورده
 اسامى دوازده نفر در مكتب خلفا

ايت كند كه    بن عباس رو    از عبدالّله  5الف( امام جويىن   

 آله فرمود: و عليه اهلل گفت: رسول خدا صلى

َأنا َسّيُد النَّبيّين َو علّى بِن َأبيطالب َسّيُد الَوصيّين، َو         

                                                 
1

 .883، ص 79. فتح البارى، ج 

 
2

 .880، ص 79؛ فتح البارى، ج 595، ص 75. شرح نووى، ج 

 
3

 .883، ص 79. فتح البارى، ج 

 
4

 .880. مهان، ص 

 
5

، درباره او گويد: امـام حمـدث   7595رجاىل معروف در كتاب تذكرة احلفاظ، ص  . ذهىب،

يگانه اكمل، فخراالسالم، صدرالدين ابراهيم حممد بن محويه جويىن شافعى، شيخ صوفيه،              

شديدا نسبت به روايت و گردآورى اجزاى آن عنايت داشت. غازان شاه به دست او       

 اسالم آورد.
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َر، أوَُّلهم علّى بِن أبيطالب           إنَّ َأوِصيائي َبعدي إثنا َعَش

 َو آِخُرُهم املهدّى؛

بن اىب       لى  يامربان و ع قاى پ ست،     من آ قاى اوصيا لب آ طا

نا او  من     مها پس از  شان   « دوازده»صيامي  ند، اّولين نفر

 طالب و آخرينشان مهدى است. على بن اىب

باس                بن ع خود از ا سند  به  هم  باز  جويىن  مام  ب( ا

 آهلفرمود: و عليه اهلل خدا صلى روايت كند كه گفت: رسول

مهانا خلفاى من و اوصيامي و حجتهاى خدا بر مردم پس          »

بـــرادرم و نفرنـــد، اولينشـــان « دوازده»از مـــن 

سول             شد: اى ر ته  بود. گف هد  ندم خوا شان فرز آخرين

طالب. گفته    خدا! برادر مشا كيست؟ فرمود: على بن اىب        

مهدى است. كسى كه زمني      »شد: فرزند مشا كيست؟ فرمود:      

مى    عدل و داد  پر از  لم و        را  كه از ظ نه  مهان گو ند  ك

ستم انباشته شده است. قسم به آنكه مرا بشارتگر و           

ه بر حق فرستاده، اگر از دنيا باقى مناند          دهند  بيم 

مگر يك روز، خداوند اين روز را آنقدر طوالىن كند تا          

فرزند من مهدى در آن خروج كند و روح خدا عيسى بن          

مرمي فرود آيد و در پس او مناز بگزارد و زمني از نور         

اش مشرق و مغرب    پروردگارش روشن گردد، و فرمانروائى    

 «را فرا گريد.
جوي  كه راوى              ج( ند  يت ك خود روا سند  به  هم  باز  ىن 

 فرمود: گفت:شنيدم رسول خدا مى
سني               ِد احُل ْن ُوْل سعٌة ِم سني َو ِت سن َو احُل لّى َو احَل ا َو َع َأَن

 ُمطهَُّرون َمعُصومون.

سني             ندان ح فر از فرز نه ن سني و  سن و ح لى و ح من و ع

1پاكيزگان ومعصومانيم.
 

سياست حاكم بر مكتب خلفا در طى قرون بر آن بود كه           

امثال اينگونه احاديث را از دسرتس ابناى امت اسالمى        

به دور داشته و بر آهنا پرده پوشاند و راسىت را كه          

پ    ظيم  شاياىن       خبش ع هاد  ين راه، ج تب در ا ين مك ريوان ا

نه     ما منو ند، و  سى از      كرد حبث و برر هاىي از آن را در 

  اقــدامات مكتــب خلفــا بــا نصــوص ســنت رســول الّلــه

يه  اهلل صلى  عام           و عل بود در م شان  خمالف ديدگاه كه  له  آ

املدرستني آوردمي و چون در اين حبث جماىل براى آوردن آن       

آورمي كه به معرىف     رواياتى را مى   احاديث ندارمي، تنها   

                                                 
1

ائد السمطني: نسخه خطى كتاخبانه مركزى دانشگاه        . احاديث: الف، ب و ج در كتاب فر   

 آمده است. 799، برگه 7907ـ7909و  7799هتران به مشاره 
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گانه پرداخته است. رواياتى از رسول        امامان دوازده 

صلى   يه  اهلل خدا  سامى          و عل به ا تواترا  هنا م كه در آ له  آ

 ايشان اشاره و تصريح شده است.
 آله و عليه اهلل صلىگانه بعد از رسول خدا  معرفى امامان دوازده

لسالم، پدرش ابوطالب بن      ا امرياملؤمنني على عليه    امام اول: 

 عبداملطلب بن هاشم و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم.

 كنيت آن حضرت: ابوحلسن و احلسني، ابو تراب.
 لقب آن حضرت: وصى، امرياملؤمنني.

سى      سال  ضرت: در  لد آن ح پس از   تو يل  عام »ام  در « الف

 كعبه، به دنيا آمد. 1احلرام،  بيت الّله

ر سال چهلم هجرى به دست عبدالرمحن        وفات آن حضرت: د  

بن ملجم، ـ يكى از خوارج ـ به شهادت رسيد و در             

 بريون كوفه، جنف اشرف، دفن گرديد.
 السالم. طالب عليه حسن بن على بن اىب امام دوم:

مادرش فاطمه زهرا عليهاالسالم دخت گرامى رسول خدا          

 آله.  و عليه اهلل صلى

 كنيه آن حضرت: ابو حممد.
 ن حضرت: سبط اكرب، جمتىب.لقب آ

جرى در            سوم ه سال  ضان  مه رم ضرت: در ني والدت آن ح

 مدينه به دنيا آمد.
سال             يع االول  پنجم رب ست و  ضرت: در بي فات آن ح و

پنجاهم هجرى به شهادت رسيده و در بقيع، در مدينه         

 منوره دفن گرديد.
 طالب عليهماالسالم. حسني بن على بن اىبامام سوم: 

زهرا عليهاالسالم دخت گرامى رسول خدا         مادرش فاطمه  

 آله. و عليه اهلل صلى

 . كنيت: ابو عبدالّله
 لقب: سبط، شهيد كربال.

 والدت: سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدينه.

هجرى به مهراه اهل بيـت و   97وفات: در دهم حمرم سال 

سيد.             شهادت ر به  يديان  ست يز به د كربال  يارانش در 

اكنون در كربال يكى از شهرهاى      هم مزار آن حضرت نيز،    

                                                 
1
حال باردارى مشغول طواف بود كه  ، درالسالم عليهفاطمه بنت اسد، مادر امام  .

درد زاميان به سراغش آمد، در اين هنگام درب كعبه گشوده و او داخل شد و 

، 8فرزندش على را به دنيا آورد. براى اطالع بيشرت مراجعه كنيد: مستدرك، ج

 .5؛ مناقب ابن مغازىل، ص79؛ تذكرة خواص االمة، ص938ص

 



 47 

1عراق است.
 

 على بن احلسني عليهماالسالم. امام چهارم:

 مادرش غزاله يا شاه زنان.
 كنيت: ابواحلسن.

 لقب: زين العابدين، سجاد.

 هجرى در مدينه. 83يا  85يا  88تولد: در سال 

هجرى به شهادت رسـيده و در بقيـع    09وفات: در سال 

2مدفن گرديد.السال جنب عمويش امام حسن عليه
 

 حممد بن على عليهماالسالم. امام پنجم:

ــه  ــادرش ام عبدالّل ــى      م ــن عل ــن ب ــام حس ــت ام دخ

 عليهماالسالم.

 كنيت: ابو جعفر.
 لقب: باقر.

 هجرى در مدينه.  55والدت: در سال 

هجرى در مدينه به شهادت رسـيده و   775وفات: در سال 

السالم دفن    در بقيع در كنار پدرش زين العابدين عليه      

3گرديد.
 

 جعفربن حممد عليهماالسالم. امام ششم:

 بكر. مادرش ام فروه دخت قاسم بن حممد بن اىب
 . كنيت: ابو عبدالّله

 لقب: صادق.

 هجرى در مدينه. 58والدت: در سال 

هجرى به شهادت رسـيده و در بقيـع    793وفات: در سال 

4السالمدفن گرديد. در جنب پدرش امام باقر عليه
 

                                                 
1

، حوادث سال   عليهماالسالم . مراجعه كنيد: شرح حال ائمه: على و دو فرزندش حسن و حسني          

هجرى در تاريخ طربى، ابن اثري، ذهىب و ابن كثري، و نيز، به شـرح حـال    99و  59، 99

ص           سدالغابه، ا ستيعاب، ا شق، ا تاريخ دم غداد،  تاريخ ب شان در  بن   اي قات ا ابة و طب

 سعد، چاپ جديد.

 
2
هـ و نيز، به شـرح حـال   09مراجعه كنيد: تاريخ ابن كثري و ذهىب، حوادث سال  .

در طبقات ابن سعد، حلية االوليا، وفيات األعيان و تاريخ يعقوىب،            السالم  عليه امام  

 .799، ص8و تاريخ مسعودى، ج 898، ص5ج

 
3

الصفوة؛ حلية االولياء؛    . مراجعه كنيد: تذكرة احلفاظ، ذهىب؛ وفيات االعيان؛ صفوة         

و  775؛ تاريخ االسالم، ذهىب؛ تاريخ ابن كثري، حـوادث سـال   859، ص 5تاريخ يعقوىب، ج 

 .السالم عليه، شرح حال امام باقر 733و  775

 
4

صادق         مام  حال ا شرح  يد:  عه كن يه . مراج سالم  عل يان؛       ال يات االع ياء؛ وف ية االول در حل

 .899، ص 8؛ تاريخ مسعودى، ج 837، ص 5تاريخ يعقوىب، ج 
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 موسى بن جعفر عليهماالسالم. امام هفتم:

 مادرش محيده.
 كنيت: ابواحلسن.

 لقب: كاظم.

 هجرى در مدينه. 753والدت: در سال 

هجــرى در زنــدان خليفــه هــارون  738وفـات: در ســال  

الرشيد در بغداد به شهادت رسيد و در قربستان قريش         

خبش غرىب بغداد امروزين، معروف به شهر كاظميه دفن            

 1.گرديد

 على بن موسى عليهماالسالم. امام هشتم:

 مادر: خيزران.
 كنيت: ابواحلسن.

 لقب: رضا.

 هجرى در مدينه منوره. 758 والدت: در سال

هــ بـه شـهادت رسـيده و در طـوس       598وفات: در سـال 

2مدفون است.[ مشهد]خراسان 
 

 عليهماالسالم. حممد بن على امام هنم:

 مادر: سكينه.

 . كنيت: ابو عبدالّله
 لقب: جواد.

 هجرى در مدينه منوره. 705والدت: در سال 

هجرى در بغداد به شـهادت رسـيد و    559وفات: در سال 

3در كنار جدش موسى بن جعفر عليهماالسالم دفن گرديد.
 

 على بن حممد عليهماالسالم.امام دهم: 

 مادر: مسانه مغربيه.
 كنيت: ابواحلسن عسكرى.

 لقب: هادى.

 هجرى در مدينه منوره. 579والدت: در سال 

                                                 
1

يه . مراجعه كنيد: شرح حال امام كاظم         سالم  عل در مقاتل الطالبيني؛ تاريخ بغداد؛      ال

، ص 5؛ تـاريخ يعقـوىب، ج   73، ص 5وفيات االعيان؛ صفوة الصفوة؛ تاريخ ابن كثري، ج 

979. 

 
2

. مراجعه كنيد: تاريخ طربى، ابن كثري؛ تاريخ االسالم ذهىب؛ وفيات االعيان، حوادث               

 .997، ص 8؛ مسعودى، ج 958، ص 5هجرى؛ تاريخ يعقوىب، ج  598سال 

 
3

، ص 5الـذهب، ج  ؛ وفيات االعيان؛ شذرات 59، ص 8. مراجعه كنيد: تاريخ بغداد، ج 

 .999، ص 8؛ مسعودى، ج 93

 



 49 

هجرى بـه شـهادت رسـيد و در شـهر      559وفات: در سال 

1سامراى عراق دفن گرديد.
 

 حسن بن على عليهماالسالم.امام يازدهم: 

 مادر: ام ولد به نام سوسن.
 كنيت: ابو حممد.

 لقب: عسكرى.

 هجرى در سامرا. 587والدت: در سال 

هجرى به شهادت رسيده و در سـامرا   599وفات: در سال 

2ديد.دفن گر
 

 فرجه.  حضرت حجت بن احلسن ـ عجل الّلهامام دوازدهم: 

 مادر: ام ولد به نام نرجس يا صيقل. 
 لقاسم. ، ابوا كنيت: ابو عبدالّله

 لقب: قائم، منتظر، خلف، مهدى، صاحب الزمان.

 هجرى در سامرا. 555والدت: در سال 

است كه   « گانه  ائمه دوازده »آن حضرت آخرين امام از    

تاكنون زنده است. تا هرگاه خدا خبواهد ـ به فرمان            

 خدا ـ قيام كرده و جهان را پر از عدل و داد منايد.
 تذكر و توضيحى مهم!

 روايات گذشته آمده بود: در يكى از
گذرد و پس از    دوازده نفر خليفه از آنان درمى    » ... 

 «گردد. آن فتنه و آشوب مى

 و در ديگرى آمده بود:
اين دين مهواره ـ تا زماىن كه دوازده نفر از قريش           »

باقى باشند ـ استوار و برپاست، و هرگاه از دنيا          

 «برد. بروند زمني اهل خود را فرو مى
عبارت داللت بر آن دارند كه بعد از دوازدمهني        اين دو  

صلى         خدا  سول  پس از ر مان  مام از اما يه  اهلل ا له،   و عل آ

يابد. بنابراين، الزم است عمر      عمر اين عام پايان مى     

يكى از اين دوازده نفر تا هنايت اين دنيا به طول            

اجنامد، و اين چيزى است كه اكنون با طول عمر وصى             

آله، حممد بن احلسن      و عليه  اهلل حممد صلى   دوازدهم، مهدى آل  

يرا،           ست. ز سته ا قوع پيو به و سالم  سكرى عليهماال الع

                                                 
1

؛ 939، ص5يعقـوىب، ج  االعيـان؛ تـاريخ   ؛ وفيات59، ص75بغداد، ج خ. مراجعه كنيد: تاري

 .39، ص9مسعودى، ج

 
2

. مراجعه كنيد: وفيات االعيان؛ تذكرة اخلواص؛ مطالب السئول ىف مناقب آل الرسول،           

 .598، ص 5؛ تاريخ يعقوىب، ج [هجرى 959ت:]شيخ كمال طلحه شافعى 

 



 50 

گانه مذكور    جمموعه آن روايات تنها بر امامان دوازده     

 صادق بوده و بر غري ايشان راست نيايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

7 

 

 

 

 

 

 

 
 اهل البيت

اهل البيت مهان بزرگواراىن هستند كه خداوند تبارك و         

 تعاىل درباره ايشان فرمود:
ِت َو              َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِإنَّ

 َرُكْم َتْطهريًا؛ُيَطهِّ

هل          مشا ا ناه را از  يدى و گ موده پل ند اراده فر خداو

بيت ـ خاندان نبوت ـ بزدايد و مشا را پاك و منزه             

 فرمايد.
ميه از ام       يه كر ين آ نزول ا شأن  ملؤمنني ام  در  سلمه و   ا

آله: عبداهلل بن جعفر و      و عليه  اهلل اصحاب پيامرب اكرم صلى    
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ب         بداهلل  سقع و ع بن اال لة  ند      واث مر فرز باس و ع ن ع

گران            ام لك و دي بن ما نس  خدرى و ا سعيد  سلمه و ابو

سلمه بودند كه     اند كه پيامرب در خانه ام     روايت كرده  

سني               سن و ح ند، ح شاهده فرمود خدا را م محت  ثار ر آ

ــود    ــوى خ ــر دو زان ــتند و ب ــالم را خواس عليهماالس

يه     لى عل شانيدند و ع خود و       ن پيش  مه را  سالم و فاط ال

اىن را بر روى خود و ايشان پوشانيدند و آيه       كساء مي  

 مورد اشاره در گذشته درباره ايشان نازل شد.

سلمه كه خارج از اتاق نشسته بود به پهامرب عر              ام

كرد: آيا من از اهل بيت نيستم؟ پيامرب فرمود: مشا            

بر خري و خوىب هسىت، مشا از بانوان پيامربى ـ يعىن از            

1اهل بيت نيسىت.
 

آله، اهل    و عليه  اهلل بنابر اين تصريح پيامرب اكرم صلى       

 باشند. البيت: پيامرب و على و فاطمه و حسن و حسني مى
 اهل بيت كيانند شيعيان

در كتاب لغت املعجم الوسيط گويد: الشيعة: االتباع و        

االنصار. بنابر اين تعريف در صفحات بعدى ـ باذنه           

 مناييم. تعاىل ـ شيعيان را معرىف مى
يامربانش              خامت پ بر  سالم را  شريعت ا عام  گار  پرورد

آله به دو گونه وحى نازل فرمود. چنانكه         و عليه  اهلل صلى 

 است:فرموده 

َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِِىل َغَسِق اللسْيِل َو ُقْرآَن اْلَفْجِر         

2ِِنس ُقْرآَن اْلَفْجِر كاَن َمْشُهودا؛
 

منــاز را از زوال خورشــيد )هنگــام ظهــر( تــا هنايــت 

پا دار و مناز صبح را نيز به جاى آور         تاريكى شب به   

 شهود است.كه مناز صبح م
َب              ما ُكِت ْيُكُم الصِّياُم َك َب َعَل وا ُكِت ا السذيَن آَمُن يا َأيَُّه

3َعَلى السذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلسُكْم َتتسَُون؛
 

ميان آورده     كه ا ساىن  شده         اى ك جب  مشا وا بر  يد روزه  ا

ه مهان گونه كه بر كساىن كه قبل از مشا بودند واجب شد           

 بود.

                                                 
1

ايت در تفسري آيه در تفاسري طربى، ابن كثري و سيوطى، و فضايل اهل البيت             . اين رو 

 در صحيح مسلم و دهها سند ديگر آمده است. رجوع شود به رساله حديث الكساء مؤلف.

 
2

 .53. سوره اسراء، آيه 

 
3

 .735. سوره بقره، آيه 
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پا داشنت مناز ظهر      در آيه اول با وحى قرآىن دستور به      

ستور روزه           يه دوم د ست. و در آ شده ا صبح داده  و 

داشنت در ماه رمضان. و مهراه هر يك از دو وحى قرآىن          

صلى          كرم  يامرب ا بر پ سري آن  يز تف يه  اهلل ن حى     و عل له و آ

 شده است. مى

اذكار و   گانه و  در مورد اول عدد ركعات منازهاى پنچ      

غري               حى  با و كام آن  ساير اح سجود و  كوع و  يت ر كيف

قرآىن بيان شده است. ما اين وحى دوم را وحى بياىن            

 ناميم. مى
سن          جوب آن در  مبطالت روزه و و يز  مورد دوم ن و در 

بلوغ و ديگر احكام با وحى غري قرآىن بيان شده است.            

با دو           نه  سالم اينگو كام ا ياء اح خامت االنب شريعت  در 

 وحى بيان شده است. 
فاظ آن را رب            عني ال كه  ست  كرمي ا قرآن  مهان  حى اول  و

السالم بر خامت     العاملني به وسيله وحى با جربائيل عليه        

يه        يامرب آ موده و پ نازل فر يامربان  سوره    پ هاى   ها و 

اى كه   قرآن و بيان و توضيح و تفسري آن را به صحابه       

مى       يغ  ند تبل شان بود مون اي ند و  پريا يك از    فرمود هر 

مى     كه  صل           صحابه  عىن ا حى، ي هردو و سد  ست بنوي توان

 نوشتند. الفاظ قرآن و بيان آن را مى

شد   و نيز هر چه بر پيامرب از قرآن و بيان آن وحى مى         

طلبيدند   توانست بنويسد مى    هر يك از صحابه را كه مى     

مى   ستور  غذ و           و د بود از كا ماده  چه آ هر  بر  ند  داد

نوشــت و آن  اننــد آهنــا مــىختتــه و پوســت حيــوان و م

 داشتند. ها را در منزل خود نگاه مى نوشته
شد به هر     مهچنان هر چه غري از قرآن بر پيامرب وحى مى          

فرمودند و   مسلماىن كه نزد ايشان حاضر بود تبليغ مى         

بعضى از صحابه كه تواناىي داشتند آن حديث پيامرب را        

سالم         مى  شريعت ا نه  عاملني اينگو شتند. رب ال بر  نو را 

مى     حى  يامربش و به        پ نه آن را  يامرب اينگو مود و پ فر

فرمود. و با اين تبليغ مهگاىن و ثبت و        مهگان تبليغ مى   

 شد. ضبط دقيق آن، شريعت اسالم تبليغ و حفظ مى

شريعت              سم  سلمانان جت تيم م چه گف مهه آن بر  ضافه  و ا

كردند و اين آن    اسالم را در عملكرد پيامرب مشاهده مى     

ه مســلمانان آن را ســريه پيــامرب   چيــزى اســت كــ  

ــلى ــه اهلل ص ــى و علي ــامرب    آهلم ــز پي ــاه ني ــد. و گ نامن

آله عملى از اعمال ديىن را مثاًل وضو گرفنت         و عليه  اهلل صلى 

يا مناز خواندن و ديگر احكام اسالمى را از صحابه يا         
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فرمودند. يعىن    ديدند و آن را انكار منى    خويشان خود مى   

به اح      كردن  مل  نه ع مى  آنگو كه در    كام را  سنديدند  پ

نامند. جمموع فعل     اصطالح فقهى آن را تقرير پيامرب مى      

ناميــده « ســنت پيــامرب»و قــول و تقريــر آن حضــرت، 

صطالح          مى  قرآن در ا نص  كه  ه   »شود، چنان تاب الّل «  ك

 شود. ناميده مى

تاب           چه در ك ست از آن بارت ا سالم ع شريعت ا نابراين  ب

صلى        يامرب  سنت پ مهه       و يه عل اهلل خدا و  ست و  مده ا آهلآ

آله تا به امروز      و عليه  اهلل مسلمانان از عصر پيامرب صلى    

 بر عمل به كتاب خدا و سنت پيامرب اتفاق نظر دارند.
 موارد اختالف مسلمانان

 مسلمانان در دو مورد اختالف عقيده دارند:
 در تفسري بعضى آيات كتاب خدا و فهم معاىن آن.يكم: 

َوِســَع ُكْرِســي ُه »ان در مــورد معنــاى: اختالفشــمنونإإه اول: 

از سوره بقـره اسـت    555در آيه « السَّماواِت َو اْلَأْر  

دانند   كه آن را گروهى از پريوان مكتب خلفا كرسى مى        

ست.         سته ا بر روى آن نش ند  كه خداو ختىت  شيعيان   1و  و 

بيت پيامرب معىن كرسى      اهل بيت طبق تعليم ائمه اهل        

كنند و كلمه مزبور در لغت      را علم دانسته و تفسري مى    

عرب نيز به اين معىن آمده است. طبق اين تفسري معىن              

 شود. مى...« وسع علمه السموات »آيه 

نه دوم:   يه     منو سري آ ختالف در تف ساق       »ا ْن  ُف َع ْوَم ُيْكَش « َي

يت              مى  فا روا تب خل پريوان مك هى از  كه گرو شد   با

خود را  « ساق پاى  »اند در روز قيامت بارى تعاىل      كرده 

مى       شان  سلمانان ن بدين        به م خدا را  شان  هد و اي د

شوند.   شناسند و به دنبال او روانه هبشت مى        وسيله مى  

سم و            خدا را داراى ج نه  گروه، اينگو سته و  ين د ا

مى   كان  ند.  م پريوى از         « دان به  يت  هل ب شيعيان ا ما  ا

منــزه از جســم و مكــان  ائمــه اهــل بيــت، خــدا را

 دانند. مى

سوم:     نه  ند؛         منو يده دار ختالف عق سل ا يا و ر صمت انب در ع

چه آنكه پريوان مكتب خلفا ايشان را تنها معصوم در          

دانند و در غري امر تبليغ وحى معصوم         تبليغ وحى مى   

 دانند. منى

در حاىل كه شيعيان انبيا و رسل و اوصياى ايشان را         

 دانند. صيىت معصوم مىاز به جا آوردن هر مع

                                                 
1

 . تفسري آيه در تفسري طربى و ابن كثري.
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پريوان         دوم:  ند.  ختالف دار فت آن ا سنت و راه دريا در 

دانند و سنت پيامرب     مكتب خلفا مهه صحابه را عادل مى       

گريند و در اين    را از مهه كساىن كه نام صحاىب دارند مى       

مى       يت  يامرب روا ند:   باره از پ النوُجوم،    »كن صحابْ َك َأ

اصحاب من مهانند ستارگانند،     ْيُتم؛ِبَ يُُّهم اْقَتَدْيُتم اْهَتدَ   

 «شويد. به هر كدام اقتدا كرديد، هدايت مى

اين در حاىل است كه در ميان صحابه كساىن بودند كه             

ـ هتمت زدند و قرآن       بسرت پيامرب ـ العياذ بالّله      به هم  

ِّن السذيَن جاُؤا ِبااِلفِك ُعصبٌة      فرمايد:  درباره ايشان مى   

نكم؛   كه   ِم ساىن  سلما ك هى       م ند گرو بزرگ را زد مت  آن هت

1از مشا بودند ...
 

 فرمايد: و عالوه بر اين در سوره توبه به طور كلى مى
ُن           ْم َنْح َرُدوا َعَلى النِّفاِق ال َتْعَلُمُه ِة َم ِل اْلَمديَن ْن َأْه َو ِم

2َنْعَلُمُهم ؛
 

قند و بر اين نفاق چنان       و بعضى از اهل مدينه مناف   

شته   سىت؛         ماهر و كارك گاه ني شان آ تو از نفاق كه  ند  ا

 شناسيم. ما آهنا را مى
صلى    يامرب  ته پ يه  اهلل الب مؤمن از       و عل ساىي  براى شنا له  آ

منافق يك عالمت بسيار واضح و آشكار معرىف فرمود. و          

السالم بود كه آن را دليل      آن حّب امرياملؤمنني على عليه    

مي   فاق          بر ا بر ن يل  شان را دل با اي مشىن  غض و د ان و ب

به اين دليل است كه شيعيان اهل بيت تفسري         3دانستند.

قرآن و سنت پيامرب را از دمشنان على يعىن كساىن مانند         

منى          هنروان  خوارج  عاص و  يه و عمرو ند و از   معاو گري

حديث              صحابه  خذ  ستند ا يت ه هل ب ستدار ا كه دو اى 

 كنند. مى

آله نيز حديث پيامرب و تفسري       و عليه  اهلل پس از پيامرب صلى   

مى    قرآن ر  فت  مام دريا ين      ا از دوازده ا يرا ا ند ز كن

يامرب             سند از پ با  ند  چه بگوي هر  گوار  دوازده بزر

يه  اهلل صلى  مى     و عل قل  له ن ند       آ مان عبارت ين اما ند ا مناي

 از:

                                                 
1

 .77. سوره نور، آيه 

 
2

 .797. سوره توبه، آيه 

 
3

. در اين باره از يازده صحاىب پيامرب در صحيح مسلم و سنن ترمذى و ابن ماجه و 

نسائى و مسند امحد و ديگر كتب معترب مكتب خلفا روايت شده است. به حبث ضابطه 

 شناخت مؤمن از منافق در جزء اول معام املدرستني رجوع شود.
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مى          يت  هل ب شيعيان ا شان  سبب اي بدين  با    و  شند و  با

 شوند. اين نام معرىف مى
شيعيان اهل بيت پيامرب تفسري قرآن و سنت پيامرب و مهه          

صى          ين دوازده و سالم را از ا شريعت ا كام  يد و اح عقا

 كنند. ل اخذ مىپيامرب، به دو دلي
يامرب           پس از پ هنا را  يامرب آ خدا و پ كه  يل اول: آن دل

اند. واسطه اين     آماده اداى اين مسؤوليت عظيم منوده      

سازى اولني امام و اولني وصى پيامرب حضرت على            آماده 

 السالم بود. عليه
 براى اداى مسؤوليت تبليغ پس از پيامبر  السالم عليهسازى على  چگونگى آماده

ساىل شديد شد. حضرت       از بعثت پيامرب در مكه قحط     قبل  

سبب                به  ساهلا  بود در آن  قريش  شيخ  كه  لب  ابوطا

فقري شده بود و بار عائله        الّله  مهماندارى حجاج بيت   

مى        سنگيىن  شان  بر دوش اي يت  به        پرمجع كه  يامرب  كرد پ

ند و           متمكن بود خانواده  يك  جيه  با خد سطه ازدواج  وا

تا        كه  يامرب  موى پ باس ع كم      ع براى  بود  ند  جر و ثرومت

كردن عائله حضرت ابوطالب از ايشان خواستند كه هر          

ند و از           فل بگري حتت تك ندان وى را  كى از فرز كدام ي

پذيرفت،            لب  ضرت ابوطا ند. ح له او بكاه سنگيىن عائ

 و پيامرب على را. 1عباس جعفر را به خانه خود برد

 :2فرمايد حضرت على در اين باره مى

                                                 
1

 .7855چاپ مصر،  ، 599، ص 7؛ سريه ابن هشام ج 559،ص 8. مستدرك حاكم بر صحيحني، ج 
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 . رجوع شود به خطبه قاصعه در هنج البالغه.
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گرفت و به سينه     او مرا كه كودكى بودم در كنار مى       »

خوابانيد. و از   چسباند و در رختخواب خود مى     خود مى  

كرد. چندان كوچك بودم       بوى خوش بدنش برخوردارم مى      

مى       ك  نرم  خود  هان  غذا را در د من      ه  هان  كرد و در د

شنود و          مى  من ن فه و دروغ از  به گزا سخىن  شت. او  گذا

 كارى ناشايسته از من مشاهده ننمود.
ــري      ــامرب را از ش ــه پي ــام ك ــان هنگ ــد از مه خداون

اى از بزرگرتين فرشتگانش مهراه     بازگرفتند، با فرشته   

گواريها و  فرمود تا او را روزها و شبها به راه بزر     

ضرتش را             هم ح من  شد. و  هرب با كوى را خالق ني سريت و ا

مى    حراء           پريوى  مدتى را در  سال  هر  كردم. او در 

كه او را در آن           مى  بودم  سى  نها ك من ت يد و  گذارن

ديد. در   ديدم و به جز من كسى ديگر او را منى        ايام مى  

مرب و            نه پيغ بود: خا نه  يك خا سالم در  گار، ا آن روز

كه سو   جيه  سالت را         خد حى و ر نور و بودم.  من  شان  مين

 كردم. مى ديدم و بوى نبوت را استشمام مى

اى  به هنگام نزول خنستني وحى بر آن حضرت، صداى ناله          

مود:            من فر به  شدم،  يا  ضرت جو شنيدم و از آن ح را 

قرار               پريوى  مورد  كه  ست از اين شيطان ا له  ين نا ا

ه من  بگريد، مأيوس و نااميد شده است. تو آنچه را ك         

مى   مى  مى     شنوم،  كه  مى   شنوى و آن را  ينم،  جز    ب بيىن. 

آنكه تو پيغمرب نيسىت، بلكه وزير و ياور من در امر           

 «باشى. رسالت مى
السالم بزرگسال شد هر روز      و آنگاه كه حضرت على عليه     

صبح و شام براى تعليم گرفنت هر چه از قرآن و اسالم           

رسيد   آله مى   و ليه ع اهلل نازل شده بود به خدمت پيامرب صلى       

 و دستور جلسات چنني بود كه خود فرموده:

رسيدم و از   من سحرگاهان هر روز به خدمت پيامرب مى        »

مى   شت در  فتم   پ ه       »گ نىب الّل يا  يك  سالم عل گر آن  «  ال ا

گشتم   كرد به خانه برمى      حضرت آهسته و آرام سرفه مى     

 1«شدم. وگرنه وارد مى

در اين مالقاهتا پيامرب هر چه از وحى كه پس از ديدار          

كرد. در اين    قبلى نازل شده بود به ايشان تعليم مى         

صلى      يامرب  يدارها پ يه  اهلل د مويش         و عل سر ع به پ له  آ

                                                                                                                                       

 
1

صال       حنح ىف ال باب التن سائى،  سنن ن تاب االدب؛        .  ستئذان ك باب ا جه،  بن ما سنن ا ة؛ 
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آنچه را به تو     السالم دستور نوشنت داد و فرمود:      عليه 

خدا! از آن            مى  سول  سيد: اى ر لى پر نويس، ع گومي ب

ترســى كــه فرامــوش كــنم؟ فرمــود: نــه، از خــدا  مــى

ــته ــه خواس ــار   ام حافظ ــو را دچ ــد و ت ــريو خبش ات را ن

فراموشى نگرداند، آن را براى شريكانت يعىن امامان        

بعد از خودت بنويس و با اشاره به امام حسن فرمود:          

است و به امام حسني فرمود: امامان         اين خنستني آنان   

1از فرزندان حسني هستند. [بعدى]
 

السالم و امالء پيامرب كتاىب به       آن دست نوشت على عليه    

نامش         كه  شد  مارى  عه »شكل طو تاب     « جام ين ك بود. ا

بود از             يامرب  نه پ كه در خا سريى  قرآن و تف با  مهراه 

هستند كه به اوصياى ايشان رسيده         مجله مواريث نبوت   

 است.
 به جامعه  السالم عليهمرجوع ائمه اهل البيت 

يه     صادق عل مام  مى    ا سالم  يد:   ال نزد    »فرما عه در  جام

آله است كه از دو لب      و عليه  اهلل ماست: امالى پيامرب صلى    

شته             خود نو ست  به د لى آن را  مده و ع بريون آ شريفش 

چه         هر  ها و  هلا و حرام ست حال ياز     ا به آن ن مردم  را 

 2«داشته باشند در آن است.

اى را پرسيد و   السالم مسأله   مردى از امام صادق عليه    

آن حضرت جوابش را فرمود. آن مرد پرسيد: به نظر مشا          

اگر امر چنني باشد رأى مشا چيست؟ حضرت فرمود: ساكت           

خداوند   3ست. شو پاسخى كه به تو دادم از پيامرب خدا       

حالل و حرام را و تأويل قرآن را به پيامربش آموخت و        

4رسول خدا مهه آهنا را به على آموخت.
 

ليهم       يت ع هل ب مام ا عه      دوازده ا تاب جام سالم از ك ال

مى          قل  خدا را ن كام  شان اح ند و از   براى اصحاب كرد

كه در م     قرآىن  سري  صلى    تف يامرب  يه  اهلل نزل پ بود    و عل له  آ

فرمودند و اصحاب ايشان آنچه از ايشان فرا         حديث مى  

ساله   مى  ند در ر مى   گرفت ساله   هاىي  شتند و آن ر ها در   نو

                                                 
1

 .59، ص 5. اماىل شيخ طوسى، ج 
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ناميده شده كه در زماىن مشاره آهنا        « اصل »علم حديث   

صد     صل »به چهار من         « ا كاىف و  تاب  هار ك سيده و چ ر

هت      صار و  يه و استب ضره الفق قل   الحي صول ن ذيب، از آن ا

اند و پس از ايشان علماى مكتب اهل بيت           حديث منوده  

مى       جوع  تب ر ير        به آن ك جدول ز كه در  ند. چنان مناي

 منايان است.
 سند روايت در مكتب اهل بيت

 

 امالء خامت االنبياء
 

 جامعه امام على
 

 روايات دوازده امام از اهل بيت
 

 هاى كوچك حديث اصول و رساله
 

التهـــذيب         االستبصـــار                   الفقيـــه

 كاىف
 

 هاى فقهاى مكتب اهل بيت رساله
 

 

دليل دوم: روايتهاىي است كه از پيامرب اكرم درباره         

آهنا رسيده است. و ما در اينجا به چند روايت كه در          

 كنيم. كتب معتربه پريوان مكتب خلفا آمده اكتفا مى
رم درباره امام اول   يكم: روايتهاىي كه از پيامرب اك      

 طالب آمده است. على بن اىب
صلى          كرم  يامرب ا ثت پ سوم از بع سال  يه  اهلل در  له   و عل آ

آنگاه كه از جانب پروردگار مأمور به دعوت به اسالم          

َ ْقَربني؛   » شد و آيه    شريَتَك اْل ِذْر َع خويشان نزديك    1َو َأْن

نازل شد، پيامرب دستور داد     « خود را از خدا برتسان.   

بن اىب      لى  سرعمويش، ع ساخت و         پ ماده  عامى آ لب ط طا

مويش           بىن  عام، ع صرف ط پس از  كرد.  عوت  بداملطلب را د ع

دسىت كرد و نگذاشت پيامرب سخىن بگويد، جملس          ابوهلب پيش  

آله دعوت به     و عليه  اهلل پيامرب به هم خورد، پيامرب صلى       

بار دو      كرد و در  كرار  عام را ت عام     ط صرف ط پس از  م 

يغ           شان در تبل كرد و از اي عوت  سالم د به ا شان را  اي

                                                 
1
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 رسالت كمك خواست و فرمود:

صّيي َو              خي َو َو ون أ مر َفيُك هَذا ااَل لى  واِزُرىن َع م ُي َأي ُك

 َخليفيت فيُكم ِمْن َبعدي؛

مى             يارى  مر  ين ا مرا در ا مشا  يك از  تا     كدام  ند  ك

 ان مشا باشد.برادر من و وصى من و خليفه من در مي

ند.           ند و رو گردانيد باز زد سر  شنهاد  مهه از آن پي

طالب كه از مهه آهنا خردسالرت بود در جواب          على بن اىب  

! وزير مشا، يار و كمك      پيامرب گفت: من يا رسول الّله      

 مشا در اين امر خواهم بود.
فت و            لى را گر گردن ع برد و  ست  يامرب د حال پ ين  در ا

 فرمود:
خي وَ    هذا أ ه َو          إنَّ  َمُعوا َل فيُكم َفاْس ليفيت  صّيي َو َخ َو

 َأطيُعوا؛

مشا               يان  من در م شني  من و جان صى  من و و برادر  ين  ا

 است، فرمانش را بشنويد و از او اطاعت كنيد.
كنان   ايشان )خويشان پيامرب( از جا برخاستند و خنده       

به ابوطالب ـ كه شيخ و بزرگشان بود ـ گفتند: پسر            

ــتورت داد  ــرادرت دس ــرت و   ب ــان پس ــه فرم ــوش ب ، گ

1فرمانربدارش باشى.
 

آله   و عليه  اهلل و اين خود اولني بار بود كه پيامرب صلى          

اعالن به دعوت رسالت خود منوده و در مهان جملس در مكه          

وصى و خليفه خود را تعيني فرمود، و پس از آن پيامرب        

خود              شني  صى و جان لى را و خود، ع عم  سر  كرر پ كرم م ا

يك        هر  صحابه  عى از  منوده و مج عرىف  ين    م چه را در ا آن

 اند.  باره شنيده روايت منوده
 سلمان فارسى

مى   يت  يامربى             روا هر پ كردم:  عر   يامرب  به پ كه  ند  ك

نداد و           سخ  قت پا ست؟ در آن و مشا كي صى  صّيى دارد، و و

 مدتى بعد كه مرا ديد فرمود:

 اى سلمان! به سوى حضرتش شتافتم و لبيك گفتم.
 داىن وصّى موسى كه بود؟ فرمود: مى

 ر  كردم: آرى، يوشع بن نون بود.ع
 فرمود: براى چه ـ او وصى بود؟

شان            مهه اي عاملرت از  ناتر و  كه او دا براى آن فتم:  گ

                                                 
1

؛ 555، ص 5؛ ابن اثـري، ج  7755ـ7757، ص 7. اين داستان در تاريخ طربى، ط اوربا، ج 

لى       حال حضرت ع مده            ترمجه  فا آ تب خل ترب مك مدارك مع گر  ساكر و دي بن ع تاريخ ا در 

م املدرستني، ج  است. رجوع شود به حبث اهتمام الرسول به تعيني وىل االمر من بعده، معا
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 بود. 
فرمود: وصّى من و حامل سّر من و هبرتين كسى كه پس از            

مى      جاى  بر  عده   خود  مى      گذارم و و فا  مرا و ند و   هاى  ك

1طالب است. كند على بن اىب دين مرا ادا مى
 

 ابوسعيد خدرى انصارى

ه        سول الّل كه ر كرده  يت  مود:    روا سّر     »فر من و  صى  و

جاى                  بر  خود  پس از  كه  سى  ين ك من و هبرت هدار  نگ

عده     مى  كه و مى     گذارم  فا  مرا ادا      مرا و قر   ند و  ك

 «باشد. طالب مى كند على بن اىب مى
 انس بن مالك انصارى

مناز              عت  فت و دو رك ضو گر يامرب و كه: پ منوده  يت  روا

شود   خواند و فرمود: اولني كس كه از اين در وارد مى        

امام متقيان و سيد )آقاى( مسلمانان و رئيس و بزرگ        

 الوصّيني است. دين و خامت
 ه آمد پيامرب فرمود: انس كه آمد؟على ك

 گفتم: على.

2پيامرب خرسند برخاست و دست به گردن على انداخت ...
 

 آله و عليه اهلل صلىوزير النىب 

ــامرب    ــه پي ــوده ك ــت من ــاص رواي ــعد وّق ــهري س ــحاىب ش ص

 السالم فرمود: هآله به على علي و عليه اهلل صلى

سى ِاّل             ن ُمو هاُرون ِم ِة  ْ ِبَمنِزَل كون ِمّن ضى َأن َت ما َتر َأ

3أنسُه ال ُنُبوََّة ِمن َبعدي؛
 

سى              هارون از مو ند  من مان كه از  سىت  شنود ني يا خ آ

 پيامربى پس از من نيست.باشى جز آنكه 

ه             ليم الّل قول ك به  ست  شاره ا يامرب ا مايش پ ين فر ،  ا

السالم آنگاه كه به خداوند عر         موسى بن عمران عليه    

 كرد:

ِه            ُدْد ِب خْ  * اْش هاُروَن َأ لْ *  ْن َأْه يرًا ِم ْل يل َوز َو اْجَع

4َأْزري *َو َأْشِرْكُه يف َأْمري؛
 

بيت من وزيرى معاون من فرما، برادرم هارون         از اهل  

                                                 
1
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سالت          مر ر كن، و او را در ا كم  شتم را حم به او پ را 

 با من شريك فرما.
صلى     خامت  يامرب  يه  اهلل پ يه      و عل لى عل يز ع له ن سالم را   آ ال

يه           سى عل ضرت مو ند ح ند مان خود خوا ير  كه     وز سالم  ال

چه              بوت،  ستثناى ن به ا بود.  يرش  هارون وز برادرش 

 يامرب، خامت پيامربان بود.آنكه پ

آله: مقام على     و عليه  اهلل بنابر اين فرمايش پيامرب صلى     

يه  صلى       عل يامرب  با پ سالم  يه  اهلل ال قام      و عل ند م له مهان آ

 هارون با موسى بن عمران بوده است.

صلى        يامرب  كه پ يه  اهلل حديثهاىي  لى       و عل حق ع له در  آ

اينجا به   السالم فرموده است بسيار است، ما در         عليه 

 مناييم. نقل حديث غدير اكتفا مى
 حديث غدير خم

بر              حاكم  ستدرك  جه و م بن ما سنن ا محد و  سند ا در م

صحيحني و ديگر مدارك حديثى و تفسريى مكتب خلفا آمده         

صلى        كرم  يامرب ا كه پ ست  يه  اهلل ا شت از    و عل له در بازگ آ

حجة الوداع به غدير خم كه رسيد اين آيه بر ايشان             

 وحى شد:

ا َأيَُّها الرسُسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل َِِلْيَك ِمْن َربَِّك َو ِِْن َلْم           ي 

1َتْفَعْل َفما َبلسْغَت ِرساَلَتُه َو الّلُه َيْعِصُمَك ِمَن الّناس.
 

اى پيامرب! آنچه از سوى پروردگارت بر تو نازل شده،         

جن         سالت او را ا كىن ر گر ن كن؛ و ا يغ  نداده تبل اى.  ام 

 دارد. مردم نگاه مى [آزار]خداوند تو را از 

ما ُأْنِزل َِلْيَك إ يف َعلّى إ        »و با وحى بياىن مقصود از     

 بيان فرمود. «

آله در مهان صحرا از شرت پياده شد         و عليه  اهلل پيامرب صلى  

ــيش  ــان پ ــود حاجي ــتور فرم ــد و  و دس ــه بازگردن رفت

از ظهر بر منربى    ها رسيدند. پس از اداى من      مانده  عقب 

 از پاالهناى شرت برآمد و در خطبه خود فرمود:

گذارم كتاب خدا و عرتمت       من دو گرامنايه ميان مشا مى      »

اهل بيتم را و خداى لطيف مرا خرب داد كه اين دو از         

منى     جدا  من وارد           هم  بر  كوثر  حو   نار  تا در ك شوند 

ن شويد و از آ  شوند. بر آن دو پيشى نگرييد كه هالك مى       

مى          هالك  كه  يد  پس منان هنا         دو وا به آ يزى  شويد. چ

 «ترند. نياموزيد كه آهنا از مشا آگاه

دانيد كه من از مهه مؤمنان بر        آيا مى  »آنگاه فرمود:   

                                                 
1
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 «نفس مؤمنان اوىل و مقدمرت  هستم؟
 ! مردم بانگ برآوردند: آرى يا رسول الّله

آلــه دســت علــى  و عليــه اهلل در ايــن گــاه پيــامرب صــلى

يه  كه           عل طورى  به  كرد  ند  فت و او را بل سالم را گر ال

مود:            گاه فر شد، آن يان  هر دو منا غل  ير ب ند  »ز خداو

موالى من است و من موالى مشا هستم، هر كس كه من موالى             

 «او هستم اين على موالى اوست.

الّلهمَّ واِل  »پس از آن دست به دعا برداشت و فرمود:        

ر َمن َنَصَره َو اْخُذل َمن     َمن واالُه و عاِد َمن عاداه َو انصُ     

ه.  مشنش را         « َخَذَل بدار و د ست  ستدارش را دو خدايا دو

نده           كن و واگذار يارى  ياورش را  مشار و  مشن  اش را  د

 خوار فرما.
يه       لى عل عيني ع پس از         پس از ت يت  قام وال به م سالم  ال

 آله، اين آيه نازل شد: و عليه اهلل پيامرب صلى

ديَنُكْم َو َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَميت َو َرضيُت       اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكمْ   

 َلُكُم اْلِإْسالَم  دينا؛

امروز دين مشا را براى مشا كامل كردم و نعمتم را بر          

 مشا متام منودم و دين اسالم را برايتان پسنديدم.
آله عمامه سياه خود را      و عليه  اهلل پس از آن پيامرب صلى   

ناميده بود و   « سحاب »را كه هفت دور سر بود و نامش      

هناد، بر    در مراسم خاصى مانند روز فتح مكه بر سر مى        

 السالم بست. سر على عليه

يك               چنني ترب ضرت  به آن ح طاب  بن اخل مر  صحاىب ع گاه  آن

 گفت:
ؤمٍن و                 ّل ُم وىل ُك والَى َو َم صبحُت َم لى أ يا َع ك  بخٍّ َل خٍّ  َب

 ُمؤِمنة؛

موالى هر مؤمن و    َبه َبه ِبه تو اى على كه موالى من و          

 اى گرديدى. مؤمنه
 آله فرمود: و عليه اهلل در داستاىن ديگر پيامرب صلى

 على  ِمّنى و َأنا ِمْن َعلّى، ال ُيَؤّدي َعّني ااّل َأنا أو َعلى؛

على از من است و من از على هستم، كسى از سوى من            

 كند جز خودم يا على. تبليغ منى

 و فرمود:
لِم      نُة الِع نا َمدي نة       َأ ن َأراَد امَلدي ها، َفَم لىٌّ باُب و َع

 َفْلَيأِتها ِمْن باِبها؛

من شهر علم هستم و على دروازه آن شهر است. هر كس            

 شهر علم را خبواهد از در آن وارد شود.
 السالم فرمودند: و به حضرت على عليه
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 َأْنَت ُتَبّين ألمَّيت َما اْخَتَلُفوا فيِه َبعدى؛

كىن آنچه را در    ت من بيان مى   مشا بعد از من براى ام      

 آن اختالف دارند.
صلى    يامرب  يز پ يه  اهلل و ن پس از       و عل شينان  مشاره جان له  آ

اسرائيل تعيني    خود را دوازده نفر به مشاره نقباى بىن       

 شود. فرموده و فرمود: دنيا پس از ايشان سرنگون مى

يامرب           مشاره  صى پ بر دوازده و جز  موده  يامرب فر كه پ اى 

السالم و يازده فرزندش صدق      آله: على عليه    و عليه  اهلل صلى 

باشد كه    كند و دوازدمهني ايشان حضرت مهدى )عج( مى         منى 

 آله درباره او فرموده است: و عليه اهلل پيامرب صلى

 «باشد. مهدى از ما اهل بيت مى»
 «باشد. مهدى از عرتت من از فرزندان فاطمه مى»
يك ر        » گر  شد م نده با يا منا گر از دن ند آن  ا وز، خداو

منايد تا آنكه مردى از فرزندان مرا         روز را طوالىن مى  

 «كه با من هم نام باشد برانگيزد.
شت و                سني گذا شت ح بر پ خود را  ست  يامرب د گاه پ آن

 «از اين پسرم.»فرمود: 
مى      كثري  بن  تاريخ ا ست       در  كه در د توراتى  يد: در  گو

يم يهوديان است آمده كه از نسل امساعيل فرزند ابراه        

يه  مى        عل هور  به ظ گوار  ظيم بزر سالمدوازده ع سند و   ال ر

مهان              فر  ين دوازده ن ست ا ته ا يه گف بن تيم كه ا اين

 داوازده نفر است كه در روايت پيامرب آمده است.

 و ابن تيميه گفته است:
اند، معتقدند كه اين        بيشرت يهودياىن كه مسلمان شده      

دوازده نفــر مهــان دوازده نفــرى هســتند كــه رافضــه 

 اند. گويند و شيعه شده مى
 آله و عليه اهلل صلىسرگردانى علماى مكتب خلفا در تشخيص دوازده جانشين پس از پيامبر 

پس از          كه  يامرب و اين پس از پ شني  يات دوازده جان روا

رسد در كتاهباى صحيح خبارى و       ايشان دنيا به آخر مى      

خبارى و           شرح  بارى در  فتح ال حاكم و  ستدرك  سلم و م م

ى سنن ابو داود و ترمذى و مسند طيالسى و امحد       كتاهبا 

 و ديگر كتاهباى مكتب خلفا آمده است.
فا را            كه خل پس از آن مذى  سنن تر شرح  عرىب در  بن ال ا

گويد اگردوازده خليفه كه      مشارد سهس مى    از ابوبكر مى  

شوند: ابوبكر،    امسشان خليفه بوده است مشاره كنم مى         

يه، ي       سن، معاو لى، ح مان، ع مر، عث بن    ع ية  يد، معاو ز

شوند هفتاد نفر     يزيد، يزيد بن عبدامللك، ... كه مى       

شود: چهار    و چنانچه معىن خليفه را در نظر بگريمي، مى       
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گويد معناى    خليفه اول و عمر بن عبدالعزيز. بعد مى       

 حديث را نفهميدم. 
و مهچنني علماى ديگر مكتب خلفا در مقصود از دوازده        

 اند.  جانشني پيامرب سرگردان شده
و اين بدان سبب است كه دوازده جانشني پيامرب كه در          

تا               يامرب  پس از پ كه  فاىي  بر خل مده  صحيح آ يث  احاد

بىن    مان  منى         ز صدق  ند  مت كرد باس حكو هنا     الع ند و آ ك

صلى         يامرب  صود پ كه مق ند  ستند بهذير يه  اهلل خنوا له   و عل آ

يازده             لى و  عىن: ع يت ي هل ب مام از ا مهان دوازده ا

كنند و   باشند كه شيعيان از ايشان پريوى مى       فرزندش مى  

ليكن             شدند.  سردرگمى  ندگى و  چار درما سبب د بدين 

 شيعيان مصداق قول شاعر هستند كه گفته:

فوال اناسا قوهلم و 

 حديثهم
روى جدنا عن جربئيل عن  

البارى

ست            » ين ا شان ا شان و حديث كه قول نان  كن از آ پريوى 

 «كه: روايت كرد جد ما از جربائيل از بارى تعاىل.

آله از اهل    و عليه  اهلل آرى، ما شيعيان پس از پيامرب صلى     

 كنيم. السالم پريوى مى بيت عليهم

بدين  نامند. و   و بدين سبب ما را شيعيان اهل بيت مى       

سبب در            بدين  ستيم. و  يت ه هل ب شيعيان ا ما از  سبب 

سبب                بدين  ست. و  يت ا هل ب يامرب و ا حب پ ما  هلاى  د

اميدوارمي در قيامت با پيامرب و اهل بيت پيامرب حمشور         

من أحبَّ حجرا حشره      »شومي. زيرا پيامرب فرموده است:       

دوست بدارد خداوند     [هم ]هر كس سنگى را    « معه   الّله 

 كند. ورش مىبا آن حمش
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 اى بر جانشينان خدا در زمين ندارد ابليس هيچ گونه سلطه

خداوند سبحان در سوره حجر ـ در گفت و گوىي كه با            

 فرمايد: رد ـ مىابليس دا

ليس ]تو   گى              [اب نه چري هيچ گو من  لص  ندگان خم بر ب

 ندارى. منت گفتگو چنني است:

قإإاَل َربِّ ِبمإإا َأْغإإَوْيَتز َلإإُ َزيَِّننس َلُهإإْم ِفإإْ اْلإإَ ْرِ  َو  

ْنُهُم اْلُمْخَلصني* قاَل هذا          باَدَك ِم عنَي* ِِاّل ِع ُ ْغِوَينسُهْم َأْجَم َل

* ِِنس ِعبادي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن ِِال      ِصراٌط َعَلَّْ ُمْسَتَيم    

 1َمِن اتسَبَعَك ِمَن اْلغاوين؛

ليس ] مرا        [اب كه  حال  گارا!  فت: پرورد سيله او ]گ  [بو

گمراه ساخىت، در زمني براى آهنا جلوه گرى كرده، و مهه          

مى      مراه  هنا را گ صت * ر        آ ندگان خمل گر ب ا كنم * م

سلطه         نه  هيچ گو تو  مود: ...  من       فر ندگان  بر ب اى 

 ندارى مگر بر گمراهاىن كه پريويت كنند.

خداوند در بيان داستان يوسف و زليخا و چگونگى حفظ        

يز،            شيطان ن غواى  خود از ا لص  ندگان خم هدارى ب و نگ

 فرمايد: مى

هاَن َربِّ             ْو ال َأْن َرأى ُبْر ها َل مَّ ِب ِه َو َه ََْد َهمَّْت ِب ِه َو َل

ا             ْن ِعباِدَن شاَء ِِنسُه ِم ُه السُّوَء َو اْلَفْح ِرَف َعْن ذِلَك ِلَنْص َك

 2اْلُمْخَلصني؛
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هان               گر بر يز، ا سف ن كرد، و يو سف  صد يو آن زن ق

مى       صد وى  بود، ق يده  گارش را ند چنني     پرورد ين  كرد. ا

كه او از           سازمي  شىت را از او دور  بدى و ز تا  كردمي 

 ندگان خمَلص ما بود.ب

عصمت، از شرايط امامت است. چنانكه خداى سبحان در         

بيــان گفتگــوى خــود بــا ابــراهيم در ســوره بقــره  

 فرمايد: مى

قاَل ِِنِّْ            َ َتمَُّهنس  ماٍت َف راهيَم َربُُّه ِبَكِل لى ِِْب َو ِِِا اْبَت

َعْهِدي  جاِعُلَك ِللّناِس ِِمامًا قاَل َو ِمْن ُارِّيَّيت قاَل ال َيناُل         

 1الّظاِلمني؛

هاىي            با بال براهيم او را  گار ا كه پرورد گامى  و هن

امتحان كرد و وى مهه را به اجنام رسانيد، فرمود: من         

تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم، گفت: از نسل        

و ذرّيه من هم، فرمود: عهد و پيمان من به ستمكاران          

 خنواهد رسيد.

 فرمايد: سوره انبياء مىو در 

 2َو َجَعْلنا ِمْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَ ْمِرنا  ...؛

قرار دادمي كه به فرمان ما راه      « اماماىن »و آنان را  

 منايند ...

برخى از آنان مانند: نوح،       [انبياء ]و در مهني سوره   

نس، موسى،  ابراهيم، لوط، امساعيل، ايوب، ذالكفل، يو      

نام          سى را  يى و عي يا، حي سليمان، زكر هارون، داود، 

برده است. و در ميان كساىن كه آنان را ـ در اين            

توصيف كرده:  نىب و رسول و وزير      « امامت »سوره ـ به    

يابيم   و وصى، مهه آمده است. بنابراين، آشكارا درمى        

بودن را، ظام نبودن    « امام »كه  خداوند متعال شرط     

« خليفه »را « امام »ده است. خداوند سبحان     قرار دا 

به               طاب  كه در خ ست. چنان كرده ا عرىف  مني م خود در ز

 فرمايد: داود مى

 3يا داُوُد ِِّنا َجَعْلناَك َخليَفًة ِفْ اْلَ ْر  ...؛

 اى در زمني قرار دادمي. اى داود: ما تو را خليفه

 فرمايد: ىو در بيان معرىف آدم به فرشتگان م
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2

 .58. سوره انبياء، آيه 

 
3

 .59. سوره ص، آيه 

 



 67 

ًة             َ ْرِ  َخليَف ْ اْل ٌل ِف ِة ِِنِّْ جاِع قاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَك َو ِِْا 

1...؛
پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمـني  و هنگلامى كله    

 دهم. اى قرار مى«خليفه»

شرح و توضيح اين آيه ـ به يارى خداـ پس از تفسري             

 د.آي هاى آيات گذشته مى واژه
 ها  شرح كلمات و واژه

 الف( اغويتىن، ألغوينهم، غاوين

 گمراه شد. غاوى: فرو شده در گمراهى. َغوى

واُه:  گويد:   گمراهش كرد. ابليس ملعون كه به خدا مى          َاْغ

اغويتىن، اشاره به لعن و نفرين خداوند در آيه پيشني         

مود:      به او فر كه  وِم     دارد  ة اىل َي َك اللسْعَن و اّن َعَلْي

مت.           لّدين؛ ا تا روز قيا باد  تو  بر  فرين  نت و ن و لع

اش از سجده بر آدم    خداوند به سبب نافرماىن و سرپيچى     

سوره         كه در  يد. چنان خويش دور گردان محت  او را از ر

ُيِضلو ِبِه َكثريًا َو َيْهدي ِبِه َكثريًا َو ما        »فرمايد:   بقره مى  

مثاىل كه   ]بسيارى به وسيله آن     2ُيِضلو ِبِه ِِالَّ اْلفاِسَني؛   

گمــراه، و بســيارى هــدايت و راه  [زنــد خداونــد مــى

با آن            مى  كه  ند  سقان بدكردار نها فا ند، وىل ت ياب

 «شوند. گمراه مى

هلم:   نّن  لوه         ب( ألزّي با ج شان زي هنا را در نظر شت آ مال ز اع

گر               مى  جاى دي عال در  خداى مت كه  نه  مهان گو هم.  د

ماَلُهم؛   َزيَّ  فرموده:  ُم الشَّْيطاُن َأْع شيطان كارهاى    3َن َلُه

 آهنا را در نظرشان زيبا كرده است. [زشت]

پاكان: كساىن كه خداوند آنان را ـ پس از           ج( املخَلصني: 

آنكه خود را براى او خالص كردند ـ براى خود               

شان افزوده، و در دهلاى آنان جاىي        بر صاىف  برگزيده و  

 براى غري خدا وجود ندارد.

مبتال كرد، امتحان منود، او را با خري و شر و        د( ِبتلى:  

 نعمت و نقمت آزمود.

كلمات در اينجا به معناى قضايا و اتفاقاتى       ه( بكلمات:  

مود.            حان فر هنا امت با آ براهيم را  ند ا كه خداو ست  ا

پرستان،   پرستان و بت   او به ستاره  مانند: مبتال كردن    

                                                 
1

 .89. سوره بقره، آيه 

 
2

 .59آيه  . سوره بقره،

 
3

 .85؛ سوره عنكبوت، آيه 59؛ سوره حنل، آيه 93. سوره انفال، آيه 
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 سوزانده شدن در آتش، ذبح پسرش امساعيل و امثال آن.

 مهه را تام و متام به اجنام رسانيد. و( ف مّتهّن:

ك:  لق،          ز( جاِعُل ناى خ به مع عل  يدم. ج قرار دادم، گردان

اجياد، حكم، تشريع، قرار دادن و گردانيدن، مهه آمده        

 عناى اخري است.است و در اينجا مقصود، دو م

امام، يعىن مقتدا و پيشواى مردم در گفتار و       خ( اماما:  

 كردار.

ظاملني:   يعىن: هنادن هر چيز در غري       « ظلم »ستمكاران.  ط( ال

 است. « ظلم»جاى خود، كار ناجبا، و نيز جتاوز از حق، 

 سه نوع است:« ظلم»

خنست: ظلم ميان انسان و پروردگار خويش، كه بزرگرتين         

فر شرك  »آن  سبحان در        « و ك خداى  كه  نه  مهان گو ست.  ا

ِِنس الشِّإْرَك َلُظْلإم    » فرمايـد:  مـى  78سوره لقمان آيـه  

 «.بزرگى است« ظلم»به راسىت كه شرك َعظيم؛ 

َفَمْن َأْظَلإُم ِممَّإْن   »فرموده:  755و در سوره انعام، آيه 

تر از آنكه آيات     و چه كسى ظام    آياِت الّلِه ...؛   َكذََّب بِ 

 «را تكذيب منايد.خدا 

سبحان در            خداى  كه  مردم. چنان به  سان  لم ان دوم: ظ

ِِنسَمإا السَّإبيُل َعَلإى    »فرمايد:  مى 95سوره شورى، آيه 

اس؛     وَن الّن ساىن         السذيَن َيْظِلُم بر ك نها  فر ت عذاب و كي

 «كنند. است كه به مردم ظلم و ستم مى

سوره            سبحان در  ند  شنت، خداو بر خوي سان  لم ان سوم: ظ

َيْفَعْل اِلإَك َفََإْد َظَلإَم    »... فرمايد:  مى 587ره، آيه بق

... و هر كه چنان كند، يقينا بر خويشنت ظلم           َنْفَسه؛ 

فرمـوده:   7و در سوره طالق، آيـه  « و ستم كرده است.

َم َنْفَسه        » ََْد َظَل ؛ و هر كسى از   َو َمْن َيَتَعدس ُحُدوَد الّلِه َف

بر خو          نا  ند، يقي جتاوز ك هلى  ستم     حدود ا لم و  شنت ظ ي

 «كرده است.

در عني حال، ظلم از هر نوع كه باشد ظلم بر خويشنت             

است و كسى كه مّتصف به ظلم گردد ـ در هر يك از               

هاى عمرش كه باشد: گذشته، حال يا آينده ـ او            دوره

 ظام خواهد بود.

هبا:       مَّ  به و َه باألمر، يعىن: قصد اجنام كرد وىل اجنام        ى( َهمَّت 

 نداد.

با             رأى: ك(  يدن  كردن، و د گاه  شم: ن با چ يدِن  يد، د د

 قلب: بصريت و ادراك است.

هان:   دليل حمكم، حجت روشن جدا كننده حق و باطل،          ل( بر

 السالم ديد بيش از اينها بود. و آنچه يوسف عليه
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 تأويل و معناى آيات

در آياتى كه گذشت، ابليس به پروردگار عامليان گفت:         

كرده و از رمحت خويش دورم     خدايا! حال كه مرا لعنت      

با            شان زي يا را در نظر مردم دن شت  هاى ز ساخىت، كار

مى    لوه  كرد.            ج لى  يز، عم يدش را ن ين هتد هم، او ا د

 فرمايد: مى 98چنانكه خداى سبحان در سوره حنل، آيه 

ُم الشَّْيطاُن               َزيََّن َلُه َك َف ْن َقْبِل ٍم ِم ْلنا ِإىل ُأَم ْد َأْرَس َلَق

 َأْعماَلُهم؛

ه سوى امتهاى پيش از تو نيز، رسوالىن فرستادمي          ما ب  

آهنا را در نظرشان زيبا جلوه      [زشت ]وىل شيطان اعمال   

 داد.

 فرموده: 93و در سوره انفال، آيه 

ُم           َب َلُك قاَل ال غاِل ماَلُهْم َو  ُم الشَّْيطاُن َأْع َو ِإْذ َزيََّن َلُه

 اْلَيْوم ... ؛

ا در نظرشان  و هنگامى كه شيطان اعمال )زشت( آهنا ر       

گى              مشا چري بر  كس  هيچ  مروز  فت: ا لوه داد و گ با ج زي

 ندارد ... .

 فرموده: 59و در سوره منل، آيه 

ُم الشَّْيطاُن          ِه َو َزيََّن َلُه ْن ُدوِن الّل ُجُدوَن ِللشَّْمِس ِم ... َيْس

 َأْعماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَّبيل؛

مى        سجده  خدا  جاى  به  شيد را  ند، و  ... خور شيطان   كن

مال   شت ]اع لوه داده و       [ز با ج شان زي هنا را در نظر آ

 آهنا را از راه راست بازداشته است.

مردم را در ديدشان    [زشت ]بارى، شيطان گفت: كارهاى     

مى      مراه  مهه را گ با و  تو         زي كه  ندگاىن را  گر ب كنم م

اى. و خداوند در پاسخش فرمود: تو      براى خود برگزيده   

دارى مگر بر كساىن كه پريويت      هيچ گونه سلطه و چريگى ن     

 كنند: فروشدگان در ضاللت و گمراهى.

اى از حاالت خمَلصني در طى     خداوند، مهچنني با بيان پاره      

صني در          ستوارى خمَل ما را از ا خا،  سف و زلي ستان يو دا

مود: و            كرد و فر گاه  ساىن آ متايالت نف ناه و  بر گ برا

ربه؛ آن زن  لقد مهَّت به و همَّ هبا لو ال ان رأى برهان         

قصد يوسف كرد و يوسف نيز، اگر برهان پروردگارش را         

اى بود كه    كرد. و اين در خانه    نديده بود، قصد وى مى    

خاىل            گران  ماده و از دي سف آ براى يو خا آن را  زلي

 كرده بود.

زليخا ملكه مصر و مالِك يوسف مصمم شد تا از يوسف            

گارش را          هان پرورد گر بر يز، ا سف ن ستاند. و يو  كام 
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گرفت و يا مصّمم     نديده بود، يا تصميم بر كشنت او مى        

شد كه مقتضاى طبيعت و جواىن و عزوبت او        بر فحشاء مى   

ماِل           سوى ك به  كت  جواىن در اوج حر با  « مردى »بود: 

كه  فاه و    مل شهوت و ر يت »اى در اوج  نه « انوث اى  در خا

 خاىل از اغيار!

يد.           ت ورز يد و عّف گارش را د هان پرورد سف بر  وىل يو

آرى، او از كساىن بود كه خداوند آنان را براى خود         

كه يوسف ديد آن    « برهاىن »خالص و برگزيده است. اما     

« كشنت يا فحشاء   »بود كه، آثار و نتايج هر دو كار:        

 آيد ـ مشاهده كرد. را ـ چنانكه مى
 آثار عمل و جاودانگى آن و گسترش بركت و شومى برخى اعمال بر زمان و مكان

عصمت انبياء الزم است چگونگى گسرتش بركت و       براى درك  

شومى بر زمان و مكان، و آثار اعمال انسان در دنيا         

و آخرت را، مورد بررسى قرار دهيم. بدين خاطر، از         

 گوييم: خدا مدد جسته و مى

 فرمايد: مى 735خداى سبحان در سوره بقره، آيه 

د            ْرآُن ُه يِه اْلُق ِزَل ف ضاَن الَّذي ُأْن ْهُر َرَم اِس َو  َش ًى ِللّن

ْنُكُم الشَّْهَر              ِهَد ِم ْن َش قاِن َفَم دى َو اْلُفْر َن اْلُه ناٍت ِم َبيِّ

 َفْلَيُصْمه...؛

تا               يد  نازل گرد قرآن در آن  كه  ماهى  ضان،  ماه رم

طل             حق و با شناخت  هدايت و  يل  مردم و دال ماى  راهن

كه                يد  فت، با ماه را دريا ين  كه ا هر  پس،  شد.  با

 اش بدارد. روزه

 فرمايد: ره قدر مىو در سو

ُة             ما َلْيَل ما َأْدراَك  ْدِر َو  ِة اْلَق ناُه يف َلْيَل ا َأْنَزْل ِإّن

ُة َو            ْهرَتَنزَُّل اْلَمالِئَك ِف َش ْن َأْل ٌر ِم ْدِر َخْي ُة اْلَق اْلَقْدرَلْيَل

 الرُّوُح فيها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر 

 َسالٌم ِهَي َحّتى َمْطَلِع اْلَفْجر؛

داىن  را در شب قدر نازل كردمي. و چه مى       [قرآن ]آن ما  

شب قدر چيست؟ شب قدر هبرت از هزار ماه است، فرشتگان           

قدير         با ت شان و  با  اذن پروردگار شب  و روح در آن 

 آيند. شىب سالمت و سام  تا طلوع فجر. امور فرود مى

ماه            شبهاى  شىب از  كرمي را در  قرآن  سبحان،  ند  خداو

و اين شب، شب قدرى شد كه فرشتگان         رمضان نازل كرد،   

نازل             هلى، در آن  به اذن ا لدهر،  بد ا تا ا و روح 

شوند، و بركت آن نيز، تا ابد الدهر به مهه ماه             مى 

 رمضان گسرتش يافته است.

« نسخ »ما در كتاب عقايد اسالم در قرآن كرمي در مبحث        
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چگونه مبارك شدن مجعه از زمان آدم را بررسى كرده و        

كاتى را  نازل         بر بر آدم  سبحان در آن روز  خداى  كه 

احلجة را   فرمود، يادآور شدمي. و نيز، عصر هنم ماه ذى        

فت و              كت يا بر آدم بر شده  نازل  مرزِش  خاطر آ به  كه 

صر آن روز، در           شه در ع براى مهي ند  تا خداو شد  عث  با

عرفات، گناهان بندگانش را بيامرزد، و بدان خاطر،        

نيز در هنم و دهم ماه      سرزمينهاى: عرفات، مشعر و مىن    

بىن      ذى مهه  بر  جة  ثار آن       احل شد و آ مون  بارك و مي آدم م

 تا ابد الدهر باقى ماند.

بر             خدا،  نه  براهيم در خا هاى ا ثر گام ست، ا چنني ا مه

را   پشته گليىن كه بر روى آن رفته و ديوار بيت الّله        

برد، آن اثر نيز، مبارك گرديد و خداوند به          باال مى  

تا آجنا را براى مهيشه دوران، منازگاه        ما فرمان داد  

راهيمَ    بگريمي، و فرمود:    َاِم ِِْب ْن َم ُذوا ِم لًّى  َو اتسِخ ؛ و ُمَص

 از مقام ابراهيم منازگاه بگرييد.

بدين          يز،  ست ن شومى و حنو سرتش  ست.     سرايت و گ نه ا گو

آله به هنگام عبور از      و عليه  اهلل چنانكه رسول خدا صلى    

سوى تبوك، ياران خود را از آن      سرزمني اصحاب ِحجر به    

چه در               نابر آن ستان ب شرده دا ست. ف كرده ا گاه  آ

 كتاهباى سريه و حديث آمده، چنني است:

آله در سال هنم هجرى      و عليه  اهلل هنگامى كه رسول خدا صلى     

رفتند، به نزديك سرزمني ِحجر حمل قوم         به غزوه تبوك مى    

سيدند، در آن          كه ر شام  قراى  فرود  مثود در وادى ال

شتند،            جنا آب بردا چاه آ سهاهيان از  كه  مهني  ند.  آمد

آله ندا داد: از آب اين     و عليه  اهلل منادى رسول خدا صلى    

حمل ننوشيد و از آن براى مناز وضو نسازيد. مردم آب         

خدا!           سول  ند: اى ر ند و گفت خاىل كرد خود را  شكهاى  م

 آهنا را به شرتان بدهيد، مبادا     »امي. فرمود:   مخري ساخته  

نان        به آ چه  ند آن مثود   ]مان هم        [قوم  مشا  به  سيد  ر

 «برسد.

ضرت             سيدند، آن ح جر ر به ح ند و  كوچ كرد كه  گامى  هن

خود را               كب  شانيد و مر صورت پو بر  خود را  مه  جا

خدا              سول  ند و ر چنني كرد يز  سهاهيان ن يد،  برجهان

يه  اهلل صلى  مود:   و عل موا      »آهلفر لذين ظل يوت ا تدخلوا ب ال 

هاى ستمگران نشويد مگر      داخل خانه  اال و أنتم باكون؛   

 «آنكه گريان باشيد.

ــه      ــه در خان ــرتى ك ــا انگش ــردى ب ــال، م ــني ح در مه

آله   و عليه  اهلل جسته بود نزد رسول خدا صلى      « شدگان  عذاب »
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صورت          ست،  با د يد و  ضرت از وى روى گردان مد. آن ح آ

مود:        ند، و فر تا آن را نبي شانيد  آن را »خود را پو

 1ورش افكند.و او به د« بيفكن!

مهانند اين داستان براى امام على نيز رخ داد. نصر          

 2بن مزاحم ـ و غري او ـ در واقعه صفني روايت كنند:

رفتند كه    مى  3خمنف بن سليم با امام على به سوى بابل         

در بابل سرزميىن است نفرين شده و فرو       »امام فرمود:   

رفته، مركبت را تيزتر بران تا شايد مناز عصر را در         

گويد: امام مركبش را برجهانيد و     « بريون آن بگزارمي.  

صراة          مردم   پل  كه از  گامى  شدند و هن پى او  يز از  ن

 4گذشت فرود آمد و مناز عصر را با مردم به جاى آورد.

صراة             پل  ملؤمنني از  با امريا يد:  گرى گو و راوى دي

اين سرزميىن عذاب شده     »گذشتيم. عصر بود كه فرمود:      

نيست كه در آن    اى روا است. براى هيچ نىب يا وصى نىب        

 5«مناز بگزارد.

براى           بدين  ند آن را  كه خداو ماىن  كت از ز نه، بر گو

اى از بندگانش مبارك گردانيده گسرتش يافت، مهان        بنده 

  گونه كه شومى و حنوست نيز، از زماىن كه خداوند بر           

خبتش غضب فرمود، به ديگر زماهنا         بندگان شقى و نگون   

 سرايت و ادامه يافت.
 عصمت جانشينان خدا از گناه و معصيت

مى          جنام  يا ا مردم در دن كه  ماىل را  ثارى     اع ند، آ ده

شى               صورت آت به  يا   خرت،  كه در آ ند  نه دار جاودا

ستند،          سنگها ه مردم و  شگريه آن  كه آت شگى،  سم   6مهي جم
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تهاى         مى  به نعم يا  ند، و  عدن   »گرد نات  بدل  « ج م

شوند. و مهه اين آثار، در ديد و  درك بندگان خمَلص         مى 

صاحل و           مال  شش در اداى اع به كو نان را  ست، و آ خدا

 خواند. دورى از  گناهان زشت و فحشا و منكر فرا مى

نه   يد »اينگو مهان  «درك و د هان »،  كه     « بر ست  هلى ا ا

دهد، بندگاىن كه رضاى      وند به بندگان پاك خود مى      خدا

ــته دل و نفــس   ــر خواس ــدا را ب ــوء»خ ــاره بالس « ام

يده  هيچ      برگز خاطر،  بدين  ند. و  لص     ا ندگان خم گاه از ب

خدا گناه و خطاى ناروا صادر نگردد. مثال آنان در          

اين باره مثال انسان بينا و نابيناىي است كه با هم           

نامهوار و پرمهل   سريى  مى     در م يق  طى طر نا    كه  ند. بي كن

نايش         مهراه نابي كرده و  ها دورى  لك و پرتگاه از مها

مى     گاه  يز، آ يا         را ن يد. و  هنا دورى منا تا از آ ند  ك

شنه     ساهناى ت ند ان ظاهرا       مان نان آب  ياروى آ كه رو اى 

شاندن           فرو ن شيدىن و  به نو شان را  ست و جان گواراىي ا

ست جمهز به    خواند. و در ميانشان طبيىب ا    تشنگى فرا مى   

ميكروسكپ كه با آن انواع ميكرهباى كشنده را مشاهده        

مى    ستور  صفيه        كرده و د صرف ت پيش از م تا آن را  هد  د

 منايند.

اهلى و بصريت   « برهان »مثال بندگان خمَلص خدا در ديدن       

يز،               باى آن ن شت و زي ثار ز مال و آ قايق اع به ح

 بدينگونه است. آنان با چنني ديدى كه از زشىت اجنام           

گناه و قباحت آن در دنيا، و جتسم آتشني و جاودان آن       

يار            با اراده و اخت كه  ست  كن ني ند، مم خرت دار در آ

 خود به اجنام گناه يا ترك واجب اقدام منايند.

به             ياء آورده و  صمت انب مون ع كه پريا شبهاتى  ما  ا

كرده        شهاد  قرآىن است شابه  يات مت جه      آ خى نتي ند، بر ا

تأويل و معناى آهنا كرده      خطا و اشتباهى است كه در    

يات               با روا يات  ين آ سري ا خاطر تف به  گر  خى دي و بر

حبث،            طول  يز از  براى پره ما  ست. و  ساختگى ا لى و  جع

هــاىي از هــر دو نــوع بســنده  تنــها بــه آوردن منونــه

 كنيم: مى
 ساختند آله و عليه اهلل صلىالف( روايات دروغينى كه عليه نبى خدا داود و خاتم انبياء محمد 

يا و          يوه اور با ب يات ازدواج داود  خبش، روا ين  در ا

آله با زينب مطلَّقه زيد را        و عليه  اهلل خامت انبياء صلى   

 دهيم: مورد بررسى قرار مى
 ازدواج داود در قرآن كريم
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 فرمايد: آله مى و عليه اهلل خداوند سبحان در سوره صلى

َدنا داوُ         ْر َعْب وَن َو اْاُك ما َيَُوُل لى  ِبْر َع ِد  اْص َد َاا اْلَ ْي

هُ       باَل َمَع خسْرَنا اْلِج ا َس ِّْ َو    ِِنسُه َأّواب  * ِِّن بِّْحَن ِباْلَعِش ُيَس

َدْدنا          ُه َأّواب * َو َش لٌّ َل وَرًة ُك َر َمْحُش راِق * َو الطسْي اْلِإْش

تاَك           ْل َأ طاب * َو َه َل اْلِخ َة َو َفْص ناُه اْلِحْكَم ُه َو آَتْي ُمْلَك

ْا َتَسوَُّروا اْلِمْحراب * ِِْا َدَخُلوا َعلى داُوَد     َنَبُ  اْلَخْصِم ِِ  

ٍض             لى َبْع نا َع غى َبْعُض ماِن َب ْف َخْص ْنُهْم قاُلوا ال َتَخ ِزَع ِم َفَف

نا بِاْلَحقِّ َو ال ُتشِْطْط َو اهِْدنا ِِىل سَواِء             فَاْحُكْم َبْيَن

ًة وَ           ُعوَن َنْعَج ع  َو ِتْس ُه ِتْس خْ َل هذا َأ َْ   الصِّراِط * ِِنس  ِل

َنْعَجٌة واِحَدٌة َفَاَل َأْكِفْلنيها َو َعزسنْ ِفْ اْلِخطاب * قاَل         

ِل َنْعَجِتَك ِِىل ِنعاِجإِه َو ِِنس َكإثريًا ِمإَن    7c'َٔلََْد َظَلَمَك ِبُسو

وا َو            ٍض ِِالَّ السذيَن آَمُن لى َبْع ُهْم َع غْ َبْعُض طاِء َلَيْب اْلُخَل

ما هُ          يٌل  اِلحاِت َو َقل وا الّص ما    َعِمُل نس داُوُد َأنس ْم َو َظ

َفَتّناُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َو َخرس راِكعًا َو َأناب * َفَغَفْرنا َلُه          

اِلَك َو ِِنس َلُه ِعْنَدنا َلُزْلفى َو ُحْسَن مآب * يا داُوُد ِِّنا         

اْلَحق              اِس ِب ْيَن الّن اْحُكْم َب َ ْرِ  َف ْ اْل ًة ِف ناَك َخليَف َجَعْل

 1...؛

گويند شكيبا باش و بنده ما داود قدرمتند        بر آنچه مى   

ها را             ما كوه بود *  تّواب  سيار  كه ب يادآور  به  را 

مسخر او ساختيم كه صبح و شب با وى تسبيح گويند *          

مى        سوى او  به  مهه  كه  ندگان را  كومتش    و پر ند * ح آمد

يا         ضاوتش دادمي * آ لم ق مت و ع كردمي و حك ستوار   را ا

كنندگان به تو رسيد؟ آنگاه كه بر باالى          خرب آن خماصمه  

چون           شدند و  بر داود وارد  كه  گاهى  ند؟ *  حمراب رفت

از آنان ترسيد گفتند: نرتس! ما دو نفر شاكى هستيم          

كه يكى از ما بر ديگرى ستم كرده، پس، ميان ما به             

ست             به راه را ما را  شو، و  حرف م كن و من ضاوت  حق ق

ب       ين  كن * ا ميش         هدايت  نه  نود و  ست و  من ا رادر 

گويد آن را هم به      دارد، و من تنها يك ميش دارم. مى     

 داود]كند! *   من بسهار و در سخن با من درشىت مى       

خواهد ميش تو را به      گفت: او به تو ستم كرده كه مى       [

ميشهايش بيفزايد، و راسىت كه بسيارى از شريكان بر         

مى      ستم  كديگر  ميان          ي كه ا نان  گر آ ند م آورده و كن

مى     سته  هاى شاي ست       كار ند. و داود دان كه اندك ند  مناي

شايش              گارش خب پس، از پرورد كردمي.  حانش  ما امت كه 
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خواست و به ركوع افتاد و به زارى پرداخت * ما آن         

ند و             قامى بل ما م نزد  كه وى را  شودمي  بر او خب را 

اى داود! ما تو را در   [ و گفتيم: ]فرجامى نيكوست *   

فه و ج   مني خلي به        ز مردم  يان  پس، م قرار دادمي.  شني  ان

 حق قضاوت كن ... .
 . روايت وهب بن منّبه7

به             بن من هب  يات از و ين آ ناى ا يل و مع طربى در تأو

 روايت كند كه گويد:

بىن    » كه  گامى  ند،         هن گرد آمد هربى داود  حتت ر سرائيل  ا

گرى          فن آهن مود و  نازل فر بر وى  بور را  ند ز اش  خداو

دســت او كــرد، و كوههــا و  بياموخــت و آهــن را رام

ند. و             سبيح گوي مهراه وى ت تا  مود  ندگان را فر پر

گويند ـ هيچ كس را صوتى چون او        خداوند ـ چنانكه مى    

خواند ـ چنانكه           نداده است. او هرگاه زبور مى     

اى نزديكش   گويند ـ حيوانات وحشى به اندازه             مى 

مى       مى  شان را  كه گردن هنا رام و آرام     شدند  فت و آ گر

ــوت و ــى ص ــا و  آوازش را م ــياطني، مزماره ــنيدند. ش ش

ــه  ــها از گون ــنجها را تن ــا و ص ــاى آواز او  بربطه ه

يان             بود. در م بد  شگر و عا سيار تال ساختند. او ب

كرد.   اسرائيل بهاخاست و به فرمان خدا قضاوت مى          بىن 

نىب و خليفه بود و در بني انبياء كوشا و گريان، سهس         

 :دچار فتنه اين زن شد [گونه بدين]

تالوت            به  نهاىي در آن  به ت كه  شت  بادتى دا حمراب ع او 

مى     مناز  بور و اداى  چه      ز پايني آن، باغ خت و در  پردا

مردى اسرائيلى قرار داشت، و آن زىن كه داود به وى        

 مبتال شد مهسر اين مرد بود.

او در آن روز هنگامى كه داخل حمراب شد گفت: امروز         

من           نزد  حمراب  يد در  كس نبا هيچ  شب  هيچ    تا  يد. و  آ

چيز نبايد مرا به خود مشغول دارد. وارد حمراب شد،          

حمراب             خت. در  ئت آن پردا به قرا شود و  بور را گ ز

اى ُمشِرف بر آن باغچه بود. در حاىل كه نشسته و         پنجره 

خواند كبوترى طاليني سر رسيد و بر پنجره         زبورش را مى  

شگفت           يد و در  كرد و آن را د ند  سر بل ست. داود  نش

سهس به ياد گفته خود آمد كه: نبايد چيزى او            شد.  

بورش              به ز ند و  ير افك به ز سر را  ند،  شغول ك را م

بتال و            براى ا ست و  جره برخا بوتر از پن خت. ك پردا

به           كه  ست  مد. د فرود آ به روى او  حان داود، رو  امت

سوى               به  شد،  پى آن  فت، در  پس ر ندكى  شود ا سويش گ
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پر كشيد و در    پنجره پر كشيد، تا خواست آن را بگريد      

يب           شم تعق با چ مد.  فرود آ چه  جا       باغ تا ك كرد  اش 

شويد. زىن در   نشيند كه ديد: زىن نشسته و خود را مى       مى 

 كمال و جاهت و زيباىي.

شته  هايش را          پندا يد مو كه د كه آن زن داود را  ند  ا

گشود و بدنش را با آهنا پوشانيد و دلش را ربود. او        

شت،         خود بازگ جاى  بور و  سوى ز با   به  ياد آن زن  وىل 

كرد تا به آجنايش رسانيد        او بود و قلبش را رها منى     

شگر            نده ل سهس فرما ستاد.  نگ فر به ج شوهر وى را  كه 

پندارند ـ     را دستور داد تا ـ چنانكه اهل كتاب مى        

به            تا  ند  لو انداز ها ج لك و خطرگاه او را در مها

هالكت رسد. داود نود و نه زن داشت. شوهر آن زن كه         

شته   با وى          ك خود درآورد و  قد  به ع يز  شد او را ن

ازدواج كرد. خدا نيز، در حاىل كه وى در حمراب بود،         

آن دو فرشته را به خماصمه نزد او فرستاد تا تصوير         

 اش كرده به او بنمايد. آنچه را كه با مهسايه

داود كه ناگهان آن دو را بر باالى سر خود در حمراب         

ن وارد شديد؟ گفتند:   ايستاده ديد، گفت: چگونه بر م      

ما دو نفر شاكى    »نرتس! ما قصد سوء و نارواىي ندارمي،       

كرده           ستم  گرى  بر دي كى  كه ي ستيم  مده « ه تا   و آ امي 

پس، ميان ما به حق قضاوت كن و         »ميان ما داورى كىن.   

كن.          هدايت  ست  به راه را ما را  شو، و  حرف م عىن  « من ي

حق              غري  سوى  به  ما را  ياور، و  حق ب به راه   ما را 

شته   سخن          نران. فر شوهر آن زن  يا  جاى اور به  كه  اى 

يعىن برادر ديىن    « اين برادر من است.     »راند گفت:    مى 

ميش            »من.   يك  نها  من ت ميش دارد و  نه  نود و  او 

مى  گذار          دارم،  من وا به  هم  يد آن را  عىن در  « گو ي

« كند.  در سخن با من درشىت مى     »اختيار من قرار ده و    

تر و قدرمتندتر    چون از من قوى   گويد   يعىن به من زور مى    

است. بدين خاطر، ميش مرا در مجع ميشهاى خود آورده          

 دست كرده است. و مرا هتى

داود خشمگني شد. به سوى طرف ديگر دعوا كه ساكت بود           

گويد راست باشد، ميانه      رو كرد و گفت: اگر آنچه مى     

شمت   غت ]دو چ مى     [دما شه  با تي سهس از   را  زمن! داود 

خود باز    ظر  تار          ن منادى از رف ين  كه ا ست  شت و دان گ

اوست كه با اوريا و مهسرش داشته، پس به سجده افتاد           

حال            هل روز در  ست و چ يد و گري كرد و نال به  و تو

نوشيد، تا آجنا كه      خورد و نه مى    سجده و روزه، نه مى   
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صورتش را            شت  سجده، گو يد و  سبزه روي شمش  شك چ از ا

 اش را پذيرفت.  بهزمخى كرد و خداوند بر او خبشود و تو

اند كه او گفته است: پروردگارا! اين        و چنني بنداشته  

شته           خون آن ك با  شودى،  باره آن زن را خب نايتم در ج

مظلوم چه كنم؟ به او گفته شد: اى داود؟ ـ چنانكه          

اهل كتاب پندارند ـ آگاه باش! پروردگارت در خون           

مى       به زودى از او  كرده، وىل  ستم ن تو را     وى  هد  خوا

خشايد، و پاداشش بر خدا باشد و خونش را از عهده        بب

تو بردارد. داود هنگامى كه از اين غم رهاىي يافت،          

خطايش را بر كف دست راستش ترسيم كرد و هرگاه غذا           

گريست. و   ديد مى   برد و آن را مى   و نوشيدىن به دهان مى    

گشود و   راند كف دستش را مى     هرگاه براى مردم سخن مى     

 1گرفت تا اثر خطايش را ببينند. روبروى مردم مى
 . روايت حسن بصرى5

يژه           بود: روزى و كرده  سيم  چنني تق گار را  داود روز

يان           ضاوت م براى ق بادت، روزى  براى ع نانش، روزى  ز

هم           بىن  نان:  ظه آ ضور و موع براى ح سرائيل و روزى  ا

گرياندشان   شنيد، مى   و هم پندشان را مى   داد  پندشان مى  

مى  بىن     و او را  يژه  ند. روز و شد      گرياند كه  سرائيل  ا

مى            يا  ند: آ شويد. گفت تذكر  يد و م ند گري فت: پ شود   گ

روزى بر انسان بگذرد كه در آن گناه نكند؟ داود در       

خود چنان ديد كه توان اين را دارد. روز عبادتش كه         

ست و       خود ب به روى  ها را  بر     شد، در سى  ستور داد ك د

او وارد نشود. بر روى تورات افتاد و مشغول آن شد        

مى      تش  كه تالو حاىل  لوان       و در  يني و ا بوترى طال كرد، ك

روبروى او قرار گرفت. خواست آن را بگريد، پر زد و        

اندكى دورتر ـ به قدرى كه نوميدش نكندـ نشست.              

گويد: پيوسته به دنبالش رفت تا چشمش به زىن در حال          

شگفت آورد.          به  مجالش او را  باىي و  تاد. زي شو اف شست

گويد: آن زن سايه او را كه ديد خود را با موهايش         

كه           فزود. او  جابش بي شگفىت و اع بر  ين  شانيد، و ا پو

ها           خى از نريو ندهى بر به فرما شوهرش را  ين  پيش از ا

گمارده بود، به وى نوشت كه به فالن مكان برود، جاىي           

مى     گر  فت باز  كه ا ستور را      ر يد: او د شت. گو شىت ندا گ

خود             قد  به ع سرش را  ين، مه شد و ا شته  جنام داد و ك ا
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 1آورد.
 . روايت يزيد رقاشى از قول انس بن مالك5

خ            سند  با  يه  سري آ سيوطى در تف يد  طربى و  ود از يز

 اند كه فشرده آن چنني است: رقاشى روايىت آورده

يزيد رقاشى گويد: از انس بن مالك شنيدم كه گفت:            

فرمود: داود هنگامى كه آن     از رسول خدا شنيدم كه مى     

بىن    يد  به           زن را د ستاد و  نگ فر به ج سرائيل را  ا

فرمانده سهاه سفارش كرد و گفت: هنگامى كه به دمشن           

ك      فالن  سيديد  يا ]س ر قرار       [اور تابوت  پيش روى  را 

خواهى بودـ    دهى. ـ تابوت در آن زمان وسيله نصرت        مى 

گشت تا كشته     جنگيد بازمنى   و كسى كه پيش روى تابوت مى     

شد و داود           شته  يا ك يزد. اور مشن از او بگر يا د شود 

بر داود            شته  پس، آن دو فر كرد.  سرش ازدواج  با مه

سجد       به  پس از آن  ند و ...  هل   فرود آمد تاد و چ ه اف

شب درنگ كرد تا از سرشكش سبزه روييد و زمني صورتش           

گفت: پروردگار من! داود     را خورد. و او در سجده مى   

غرب             شرق و م يان م چه م تر از آن شى دور يد، لغز لغز

است. خدايا! اگر به ضعف داود رحم نكىن و گناهش را          

 نبخشى، گناه او حديث آيندگان بعد از وى خواهد شد.

چهل شب، جربئيل آمد و گفت: اى داود! خداوند        پس از  

داىن كه خداوند عدل مطلق است و       بر تو خبشود، و تو مى     

كه  [ اوريا ]منحرف نگردد. فرداى قيامت با فالن        

خدايا!     مى  يد:  ست       »گو هده داود ا بر ع من  چه  « خون 

كىن؟ جربئيل گفت: من درباره آن از پروردگارت سؤال         مى 

كرده  چ     ن خبواهى  گر  يل     ام و ا فت: آرى، جربئ كنم. گ نني 

خشنود گشت و داود به سجده افتاد. جربئيل تا آجنا كه          

خواست درنگ كرد و سهس فرود آمد و گفت: اى           خدا مى  

داود! آنچه مرا به دنبالش فرستادى از خدا پرسيدم،        

مشا دو          مت  ند در روز قيا گو: خداو به داود ب مود:  فر

نت ر          يد: خو به او گو گردهم آورد و  فر را  كه  ن ا 

گويد: از آن توست    برعهده داود دارى به من ببخش. مى     

مى      ند  من! خداو خداى  شت       اى  چه را از هب هر  يد:  فرما

 خواسىت يا متايل داشىت، در عو  براى تو باشد.

*** 

روايات داستان نىب خدا داود در كتب تفسري مكتب خلفا         
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يات را             بدين  ين روا سند ا نده  خبش آي ست. در  نه ا گو

 دهيم. قرار مىمورد بررسى 
 بررسى اسناد اين روايات
 الف( وهب بن منّبه

او را به   [خسرو ]پدر وهب از ايرانياىن است كه كسرى       

مده             سعد آ بن  قات ا حالش در طب شرح  ستاد. در  مين فر

 است:

من نود و دو كتاِب نازل شده از آمسان را       »وهب گويد:   

ها و   ام كه هفتاد و دو تاى آن در كنيسه     قرائت كرده  

ندكى            در نها ا عدد آن را ت ست  بود و بي مردم  سرتس  د

 «دانند. مى

شود: وهب ريشه يهودى      گفته مى  »دكرت جواد على گويد:     

دارد و مــدعى بــوده كــه يونــاىن و ســرياىن و محــريى و 

 «دانسته است. خواندن كتاهباى پيشني را مى

در كشف الظُّنون يكى از تأليفات او را قصص االنبياء        

 1نام برده است.
 ب( حسن بصرى

حسن بصرى، ابو سعيد، پدرش غالم زيد بن ثابت انصارى           

بود. دو سال پيش از پايان خالفت عمر به دنيا آمد و          

هجرى در بصره وفات كرد. بسـيار فصـيح و    779در سال 

د. در نزد مردم و هيئت حاكمه پر هيبت و در       بليغ بو  

به             شوا  مام و پي صره، ا فا در ب تب خل پريوان مك نزد 

 2رفت. مشار مى
 عَيده و ديدگاه او

ب          قات ا حال وى در طب شرح  كه در  ياتى  سعد  از روا ن 

مى     سته  مده، دان كه او     آ سلك   »شود  َدرى م بوده و  « َق

ــى  ــاظره م ــث و من ــاره آن حب ــهس از آن  درب ــرده و س ك

بازگشته است. او خروج و قيام بر عليه حكومت ظاملى          

 دانست. مهچون حجاج را روا منى
 ارزش روايات او

ست:           مده ا حالش آ شرح  تدال در  يزان االع سن  »در م ح

ه        بود. وى  كار  سيار فريب حديثى      ب قل  گاه در ن ر 

كنم، اين نسبت دادن ضعيف و       گفت: از فالن روايت مى     مى 

سازى           نه سند ند اينگو كه وى نيازم چرا  ست،  ست ا نادر
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بوده، به ويژه از كساىن كه گفته شده، حسن از آهنا            

بدين           ثال او.  بوهريره و ام ند ا شنيده، مان يزى ن چ

 خاطر، احاديثى را كه از ابوهريره روايت كرده، در       

 1«اند، و خدا داناتر است. رديف احاديث منقطع برمشرده

حسن بصرى چون خود را نيازمند بيان اينگونه سخنان          

ين             مى  ست ا ته ا كرده و گف سازى  هنا سند براى آ يده،  د

كنم، و آن را به صورت     مطلب را از فالن كس روايت مى      

ه است. بويژه آنگاه كه از ابوهريره و       حديث درآورد 

نان            يك از آ هيچ  كه  حاىل  كرده، در  يت  ثال او روا ام

 را نديده است.

مهچنني در طبقات ابن سعد با سند خود از على بن زيد            

من خود حديثى را كه براى حسن       »روايت كند كه گويد:     

كند. به    گفته بودم ديدم كه براى ديگران روايت مى          

با   فتم: اى ا براى         او گ حديث را  ين  سى ا چه ك سعيد! 

دامن! گويد: گفتم: من آن را     مشا روايت كرده؟ گفت: منى     

 «براى تو روايت كردم.

نيز روايت شده كه به حسن گفتند: اين فتواهاىي كه             

مى        صادر  لف  مور خمت كه         در ا ست  حاديثى ا كىن از ا

نه  »گوىي؟ گفت:    اى يا رأى و ديدگاه خودت را مى     شنيده 

دهم مبناى نقلى ندارد، وىل       چه فتوا مى    به خدا، هر   

شان            يد خود هبرت از رأى و د هنا  براى آ ما  ظر  رأى و ن

 2«است.

طاء               بن ع صل  صرى، وا سن ب تب ح شاگردان مك كى از  ي

گذار مذهب اعتزال و ديگرى  بنيان[ هجرى 787متوفاى: ]

 العوجاء زنديق معروف است. ابن اىب

بن    ستادت        اىب به ا مذهب ا ند:  جاء گفت سن ]العو را  [ح

شه و            صل و ري هيچ ا كه  تادى  هى اف كردى و در را ها  ر

استاد من درهم و برهم بود.      »حقيقىت ندارد! وى گفت:    

گاهى  قدرى مسلك بود و زماىن جربى، و گمان ندارم بر          

 «مذهب واحدى استوار مانده  باشد.

هجـرى   755ل العوجاء را فرماندار كوفه در سـا  ابن اىب

قه      فر و زند خاطر ك گام       به  به هن كرد. وى  عدام  اش ا

كشيد، بدانيد كه من چهار       اكنون مرا مى   »اعدام گفت:   
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ام كه حالل خدا را در آهنا حرام       هزار حديث جعل كرده    

كرده        حالل  خدا را  حرام  به     ام، روز روزه و  تان را 

 1«افطار و افطارتان را به روزه بدل منودم.
 ج( يزيد بن ابان رقاشى

 پرداز بصرى، زاهِد گرياِن ناخبرد قصه

مّزى و هت      در  2ذيب التهذيب ابن حجر،   در هتذيب الكمال 

 اند كه فشرده آن چنني است: شرح حال وى مطالىب آورده
 الف( زهد او

سمش              تا ج شت  شنه دا سنه و ت قدرى گر به  خود را  او 

مى            شد.  گون  گش دگر يده و رن بدنش تك يف،  ست و   حن گري

گفت: بياييد تا بر      گريانيد و مى   مهنشينان خود را مى   

گفت: سالم بر آب     آب خنك در روز تشنگى بگرييم! و مى    

مى        هاىي  يد: وى كار هر! راوى گو قت ظ كه    سرد در و كرد 

آله، نه فرموده و نه عمل كرده        و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

 بود. در حاىل كه خداى سبحان فرموده:

ْن حَ    ْل َم باِدِه َو الطسيِّباِت        ُق َرَج ِلِع ِه السيت َأْخ َة الّل رسَم زيَن

لدوْنيا               ياِة ا ْ اْلَح وا ِف َْ ِللسذيَن آَمُن ْل ِه لرِّْزِق ُق َن ا ِم

 3...؛

اى  بگو چه كسى زينتهاى خدا و روزيهاى طيب و پاكيزه        

ست؟           كرده ا حرام  بريون آورده،  ندگانش  براى ب كه  را 

ند، در                ميان آورد كه ا ست  ساىن ا براى ك هنا  گو: آ ب

 زندگاىن دنيا ....
 ب( ديدگاه و ارزش روايات او

قاد   سلك   »در اعت َدرى م يت    « َق قل روا « ضعيف »و در ن

 4بود.

اگر راهزىن كنم    »اند كه گويد:     از شعبه روايت كرده   

اگر  »و گويد:  « تا از وى روايت منامي.    نزد من هبرت است    

 «زنا منامي بيشرت دوست دارم تا از او روايت كنم.

باره   يث »در ته « احاد ند:   او گف كر و   حديث »ا اش من
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ناشناخته است. حديث او مرتوك و رها شده است، حديث          

 «شود! او نوشته منى

يد:     حامت گو بو  سيار       »ا نس ب بود و از ا يان  ظى گر واع

مى   يت  مل دارد.         كرد،  روا ظر و تأ جاى ن كه  ياتى  روا

 «حديث وى ضعيف است.

يد:            بان گو بن ح كه ا ست  هذيب ا هتذيب الت وى از »در 

دارى و گريه بود، وىل از    زنده  هبرتين بندگان خدا در شب    

بادت،              به ع شتغال  خاطر ا به  حديث  سِت  ضبط در فظ و  ح

اى كه سخن حسن را وارونه كرده و       غفلت كرد، به گونه    

به ر  صلى       آن را  خدا  سول  نس از ر يت ا يه  اهلل وا له   و عل آ

مى    بديل  يت از او روا          ت قل روا خاطر، ن بدين  كرد، 

يزيد بن ابان رقاشى     « نيست، مگر براى اظهار شگفىت!     

 1هجرى وفات كرد. 759پيش از سال 
 نقد و بررسى متون روايات گذشته
 هخنست: روايت وهب بن منّب

براى           كه، داود روزى را  بود  ين  هب ا يت و شرده روا ف

ندن               به خوا كرد و  لوت  خود خ با  يد و  بادت برگز ع

برويش           شد و رو منودار  يني،  بوترى طال خت. ك تورات پردا

تر            ندكى دور پر زد و ا گريد،  ست آن را ب ست. خوا نش

يب     سته تعق ست. پيو يا         نش سر اور باال مه تا از  كرد  اش 

سايه  كه در     مه يد  ست. از       اش را د خويش ا شوى  حال شست

زيباىي و مجالش در شگفت آمد. آن زن متوجه شد و بدنش        

را با پراكندن موهايش مستور كرد. داود بيش از بيش        

مفتون وى شد و نقشه كشنت شوهرش را كه در جبهه بود          

طرح و به اجر گذارد. سهس با وى ازدواج كرد. بدين          

ظاهر شدند   خاطر، آن دو فرشته بر باالى او در حمراب       

نك              ست. اي مده ا كرمي آ قرآن  كه در  ستان  يه دا و بق

 بررسى منت روايت:

ست:           مده ا جا آ يك  يت،  ين روا هب     »در ا هب؛ و قال و

فت  يد:    «گ گر گو جاى دي تاب؛      »، و  هل الك يزعم ا ما  ىف 

و با اين عبارت، خود     « در اعتقاد و پندار اهل كتاب    

 را از عهده روايت آن رهانيده است.

كه مراجعه كردمي ديدمي اين داستان در        ما به تورات    

نه           باالى خا كه، داود از  مده  چنني آ صموئيل دوم  ْفر  ِس

آيد.   بيند و به شگفت مى     خود يتشبع مهسر اوريا را مى     

شود. زن   آورد و با او مهبسرت مى    وى را به خانه خود مى    
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شود. تا    از او به زنا ـ پناه بر خدا! ـ باردار مى          

 آخر داستان.

ه روايت وهب با آنچه در ِسْفر صموئيل تورات        از مقايس 

مى    شكار  مده، آ ستان را از        آ شى از دا هب خب كه و گردد 

كه           سرائيلى  هباى ا ساير كتا گر را از  خبش دي تورات و 

خوانده ـ چنانكه خود از آن خرب داده ـ برگرفته            

حــديث ]اســت. اينگونــه روايــات را در علــم درايــة 

 نامند. ئيليات مى، روايات اسرائيلى يا اسرا[شناسى
 دوم: روايت حسن بصرى  

جز               ست.  هب ا يت و شرده روا مهان ف سن  يت ح شرده روا ف

آنكه حسن بصرى در ابتداى داستان بر آن افزوده كه:         

دانيم   ، و ما منى  «داود روزها را چهار خبش كرده بود      »

كه اين را از پندار خود بر آن افزوده يا از ديگر          

 راويان اسرائيليات گرفته است؟

سندى                خود  يت  ين روا براى ا صرى  سن ب حال، ح هر  به 

سل       نداده و آن را مر شان  سند   ]ن كرده     [بدون  كر  ذ

مدرك آن را            يت،  گام روا به هن گر  كه ا حاىل  ست. در  ا

گفت آن را از روايت وهب بن منبه       داشت و مى   بيان مى  

كند، كار آسان     يا ديگر راويان اسرائيليات نقل مى       

شدند و به    ك روايت آگاه مى   شد و پژوهشگران از مدر    مى 

يافتند كه اين از روايات اسرائيلى است.        سادگى درمى  

بر               يت را  ين روا كار ا سند،  شنت  شيده دا با پو وىل 

حمققان پيچيده كرده است. بويژه كه او در مكتب خلفا         

اماِم امامان عقايد به مشار است، روايت وى بر فهم            

 گذارد. عقايد اسالمى اثرى دو چندان مى

كنند كه حسن     شرت راوياِن روايات اسرائيلى مهان مى       بي

بصرى كرده و روايات اسرائيلى را مرسل و بدون سند         

آورند. و بدين خاطر، كار اين روايات بر          و مدرك مى  

منى            حلديث  ية ا لم درا كه ع نان  صني و آ ند،   غري متخص دان

 ماند. پوشيده مى
 سوم: روايت يزيد رقاشى

ين رو       يد: ا بان گو بن ا يد  صحاىب و    يز نس  يت را از ا ا

صلى     خدا  سول  يه  اهلل وى آن را از ر ست. و    و عل شنيده ا آهل

آله   و عليه  اهلل بدين وسيله، بر انس و بر رسول خدا صلى         

دروغ بسته است، و در مهان حال در جامعه اسالمى فردى        

ثر                 حال، ا ست.  مشار ا به  يان  بد و گر هد و عا زا

بد            باِن عا بن ا يد  ثال يز كه ام ياتى  هد در  روا و زا

دهند چه مقدر     هاى خود به خورد مردم مى       مواعظ و قصه  

داند و بس! و آيا افراد ناوارد و غري         است، خدا مى   
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مى       ية  لم درا صص در ع يد        متخ كه يز ند  ند بفهم توان

سول            نس و ر به ا شنيده  صرى  سن ب چه را از ح شى آن رقا

صلى    يه  اهلل خدا  كه           و عل بويژه  ست؟  سبت داده ا له ن آ

تا سيوطى  [هجرى 879متوفاى ]مانند طربى  مفسران بعدى

نيز يكى پـس از ديگـرى اينگونـه     [هجرى 077متوفاى ]

هــا را در قالــب حــديث وارد تفســريهاى خــود  افســانه

 اند! كرده

نقل روايات اسرائيلى و ساختگى، تنها به افرادى كه         

نه             كه اينگو گردد. بل حمدود ن بردمي،  نام  جا  در اين

صحابه      گر  يات را از دي يت       روا يز، روا تابعني ن و 

 اند. مانند:  كرده

بن عمرو بـن عـاص: وى كـه دو ُخـرجني از       . عبدالّله7

كتاهباى اهل كتاب را در يكى از غزوات به دست آورده        

بود، بدون اشاره به هر گونه مدركى از آهنا روايت            

 كرد. مى

. متيم دارى: او ابتدا راهب نصراىن بود، سهس اسـالم  5

سجد   صلى    آورد و در م خدا  سول  يه  اهلل ر له در روز   و عل آ

صه                مردم ق براى  طاب،  بن خ مر  به ع پيش از خط عه  مج

صه     مى  ين ق فت. ا ته        گ به هف مان  مان عث اى دو  گوىي در ز

 روز گسرتش يافت. 

. كعــب األحبــار: در زمــان عمــر اســالم آورد، و از 8

 علماى مسلمان عصر عمر و عثمان به مشار آمد.

عدى رسيد كه اين روايات       پس از آن نوبت به گروه ب     

اسرائيلى را از گروه پيشني گرفته و براساس آهنا به         

 تفسري قرآن پرداختند. مانند:

  [هجرى 759متوفاى ]. مقاتل بن سليمان مروزى 7

ست.            تب خلفا خدا در مك تاب  شهور ك سران م وى از مف

گى روزى          مردم مه يد:  باره او گو سه     شافعى در خوار 

سليمان       بن  تل  ند: مقا بن اىب   نفر هري  سري، ز سلمى   در تف

 در شعر، و ابوحنيفه در كالم.

سرائيليات را           قدار از ا چه م تل  قاى مقا ين آ حال، ا

در روايات مورد اعتماد مكتب خلفا جاسازى كرده، و         

خدا                سول  صحابه ر به  ساخته و  خود  قدار از  چه م

 1داند و بس! آله نسبت داده، خدا مى و عليه اهلل صلى

                                                 
1

؛ 5795، در شـرح حـال مقاتـل، ش    790ــ  799، ص 75اريخ بغداد، ج . مراجعه كنيد: ت

؛ ميزان االعتدال، 535ـ 550، ص 79؛ هتذيب التهذيب، ج 595ـ599، ص 9وفيات األعيان، ج 

 .5397، ش 755، ص 9ج 



 85 

 نتيجه اين بررسيها

وهب بن منّبه آن روايت دروغني را كه اهل كتاب بر نىب           

صريح به مدرك آن،     خدا داود بسته بودند، با اشاره      

يت را              مهان روا صرى  سن ب كرد. ح يت  هنا روا تب آ از ك

صه             حمدث ق كرد، و  قل  مدرك، منت به  شاره  گوى   بدون ا

شى،               بان رقا بن ا يد  ناخبرد، يز يان  بد گر هد عا زا

ــدا     ــول خـ ــس و رسـ ــه انـ ــه آن را بـ فريبكارانـ

 آله نسبت داد. و عليه اهلل صلى

سرا          يات ا سناد روا كارى در ا ئيلى و تدليس و فريب

نسبت دادن آهنا به صحابه، تنها به اين مورد و اين           

نس ]صحاىب   سازى را در         [ا نه سند ست. اينگو حمدود ني

آله،   و عليه  اهلل رواياتى كه به پسرعموى رسول خدا صلى         

سبت داده       عبداللّه  باس ن تر       بن ع سيار فرا ند، ب ا

اى كه اگر خبواهيم به نقد و بررسى        اند، به گونه    برده 

هرد  با         آن ب ست و  سرتده ا قارن و گ ثى م ند حب ازمي نيازم

ثور(            لدر املن سيوطى )ا سري  ياىن تف صفحه پا به  عه  مراج

 گردد. برخى از قضيه آشكار مى

گونه، منشأ خرب دروغني بسته شده بر داود را در          بدين 

ــه ــانه  قص ــه افس ــافتيم. اينگون ــورات ي ــاى ت ــاى  ه ه

هم راه             قرآن  سري  به تفا يدمي،  كه د سرائيلى، چنان ا

يافت و به تدريج ديدگاه نادرسىت از سريه انبياء را         

 فرا روى مسلمانان قرار داد.

يوه             با ب غني ازدواج داود  ستان درو جا، دا تا اين

اوريا و افرتاىي را كه در اين باره بر او بستند، و         

صحيح            ستان  شتيم. دا يان دا مت را، ب ين هت شر ا شأ ن من

صلى      خدا  سول  ين ازدواج و ازدواج ر با    و يه عل اهلل ا له  آ

زينب دخرت جحش، مطلقه زيد بن حارثه، چنان است كه              

 آيد: مى
 با زينب در روايت آله و عليه اهلل صلىازدواج رسول خدا 

يه       سري آ في يف َنْفسَِك    »خازن در تف يد:  ...« َو ُتْخ گو

ترين سخن در اين باره روايت سفيان بن عينيه            صحيح 

يد              ست. وى گو جدعان ا بن  يد  بن ز لى  ين  از ع : ز

نظر حسن بصرى    »العابدين على بن احلسني از من پرسيد:       

موده:          كه فر ست؟ اين يه چي ين آ باره ا في يف  »در  َو ُتْخ

قُّ َأْن            ُه َأَح اَس َو الّل ى الّن يِه َو َتْخَش ُه ُمْبد ا الّل َك َم َنْفِس

شاه  مى  « َتْخ فتم:  يد:   گ سول        »گو نزد ر يد  كه ز گامى  هن

اى رسول خدا! من    »فت:  آله آمد و گ   و عليه  اهلل خدا صلى  
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گومي      مى  طالق  نب را  مد و      « خواهم زي شگفت آ به  يامرب  پ

 «مهسرت را نگهدار و از خدا برتس.»فرمود: 

چنني نيست. زيرا، خداوند عز و       »على بن احلسني گفت:      

جل آن حضرت را آگاه كرده بود كه زينب به زودى از          

هد داد،           طالق خوا يد او را  شد، و ز هد  نان وى خوا ز

خواهم زينب    من مى  »هنگامى كه زيد آمد و گفت:       لذا  

گومي    طالق  مود:      «را  به او فر يامرب  سرت را  »، و پ مه

، خداونــد او را مــورد عتــاب قــرار داد و «نگهــدار

مود:   تو را            »فر كه  من  هدار،  سرت را نگ فىت مه چرا گ

آگاه كرده بودم كه زينب به زودى از زنان تو خواهد          

 «شد؟

يد:    يان، هب  »خازن گو ين ب حال      ا نده  هنا و زيب ين بيا رت

باشد   انبياست، و با معناى ظاهر آيه مهسو و مهاهنگ مى        

»... 

سول            با ر سهس  يد و  با ز نب  ستان ازدواج زي شروح دا م

آله در آيات و روايات، چنان است كه        و عليه  اهلل خدا صلى  

 آيد. مى
 با زينب آله و عليه اهلل صلىآيات وارد درباره ازدواج رسول خدا 

 فرمايد: سبحان در سوره احزاب مى خداوند

ِمَنٍة ِِاا َقَضى الّلإُه َو َرُسإوُلُه   ِٔمٍن َو ال ُمؤَو ما كاَن ِلُمو

ِرِهْم َو َمْن َيْعِص الّلَه            َرُة ِمْن َأْم َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَي

َم            َُوُل ِللسذي َأْنَع نا *َو ِِْا َت الاًل ُمبي لس َض ََْد َض وَلُه َف َو َرُس

َك َو اتسِق             ا َك َزْوَج ْك َعَلْي ِه َأْمِس َت َعَلْي ِه َو َأْنَعْم ُه َعَلْي لّل

الّلَه َو ُتْخفْ يف َنْفِسَك َما الّلُه ُمْبديِه َو َتْخَشى الّناَس َو         

ها َوطَرًا                 ضى َزيٌْد ِمْن شاُه َفَلمّا َق اللُّه َأحَقو َأْن َتْخ

ننَي َحإَرج  يف َأْزواِج  ِمإ َٔزوَّْجناَكها ِلَكْْ ال َيُكوَن َعَلإى اْلُمإو  

ِه              ُر الّل كاَن َأْم رًا َو  ْنُهنس َوَط ْوا ِم ياِئِهْم ِِاا َقَض َأْدِع

ُه              َرَ  الّل َرٍج فيما َف ْن َح ِّ ِم ى النسِب وال * ما كاَن َعَل َمْفُع

َلُه ُسنسَة الّلِه ِفْ السذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل َو كاَن َأْمُر الّلِه            

َُْدورًا *   َدرًا َم ْوَنُه        َق ِه َو َيْخَش ساالِت الّل وَن ِر السذيَن ُيَبلُِّغ

ما           سيبًا *  ِه َح فى ِبالّل َه َو َك دًا ِِالَّ الّل ْوَن َأَح َو ال َيْخَش

ِه َو              وَل الّل ْن َرُس جاِلُكْم َو لِك ْن ِر ٍد ِم با َأَح كاَن ُمَحمٌَّد َأ

 1خاَتَم النسِبيِّنَي َو كاَن الّلُه ِبُكلِّ َشٍْْء َعليما؛

سول            خدا و ر مان  بر فر مؤمىن، در برا مرد و زن  هيچ 

او، اختيارى از خود ندارند. و هر كس خدا و رسولش         
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را نافرماىن كند، آشكارا گمراه شده است * و چون به         

گفىت:   اش داشىت، مى   آنكه خدا انعامش داده و تو گرامى      

چيزى را كه خدا     ، و«دار و از خدا برتس   مهسرت را نگه  »

مى   شكارش  مى      آ نهان  خود پ ند، در  مردم    ك شىت، و از  دا

سى، و          مى  كه از او برت ست  سزاوارتر ا خدا  سيدى، و  تر

تو              به ازدواج  فت، او را  قش گ يد طال كه ز گامى  هن

درآوردمي تـــا مؤمنـــان در ازدواج بـــا مهســـران    

پسرخواندهاشان ـ پس از طالق ـ در تنگنا نباشند، و         

ع     خدا قط مان  خدا        فر چه  يامرب در آن ست * پ شدىن ا ى و 

سنىت            ين  ست. ا نا ني هيچ روى در تنگ به  كرده،  صيبش  ن

خدا             مان  بوده، و فر يز  شينيان ن كه در پي ست  هلى ا ا

ساب  هلى را            ح سالتهاى ا كه ر نان  ست * آ يق ا شده و دق

ترسند، و از هيچ كس جز خدا       تبليغ كرده و از خدا مى    

س باشد * حممد پدر    ترسند، و مهان بس كه خدا حسابر       منى 

خامت               خدا و  سول  ست، وىل ر مشا ني مردان  يك از  هيچ 

 انبياء است، و خداوند بر مهه چيز آگاه است.
 تأويل و معناى اين آيات در روايات مكتب خلفا

به             بن من هب  يات از و ين آ ناى ا يل و مع طربى در تأو

صلى          خدا  سول  يد: ر كه گو ند  يت ك يه  اهلل روا نب   و عل آهلزي

حش د    نت ج ثه            ب بن حار يد  سرى ز به مه خود را  مه  خرتع

آله به در خانه     و عليه  اهلل درآورد. روزى رسول خدا صلى   

نار زد و           پرده را ك باد  ند،  تا او را خبوا فت  يد ر ز

زينب كه در اطاق بدون حجاب بود منودار شد و رسول            

آله را به شگفت آورد. چنني كه شد،         و عليه  اهلل خدا صلى  

يد ..     حت گرد نب نارا يد        زي پس، ز ستان.  خر دا تا آ  .

خواهم از   نزد پيامرب آمد و گفت: اى رسول خدا! من مى        

شود؟ آيا نسبت     مهسرم جدا شوم. فرمود: تو را چه مى        

اى  اى؟ گفت: نه به خدا. هيچ شبهه        به او مشكوك شده   

خر              تا آ يدم ...  خوىب ند جز  ندارم. و  به وى  سبت  ن

 1داستان.

در اين باره روايت ديگرى نيز، با مهني مضمون از حسن          

هل           يات ا ضمن روا به زودى آن را در  كه  سيده  صرى ر ب

ليهم    يت ع يات           الب ين آ ناى ا يل و مع سالم در تأو ال

 آورمي. مى
 نقد و بررسى هر دو روايت

 الف( بررسى سند
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ست كه    اين دو روايت از وهب بن منبه و حسن بصرى ا         

ما پيش از اين شرح حالشان را بيان داشتيم. اضافه          

بر آن، اين دو نفر كه ساهلا پس از رحلت رسول خدا            

اند، چگونه از داستاىن     آله به دنيا آمده     و عليه  اهلل صلى 

صلى        خدا  سول  مان ر يه  اهلل كه در ز مده      و عل يد آ له پد آ

آگاه شده و آن را به صورت ارسال، و بدون ذكر سند          

 اند؟  رك، روايت كردهو مد
 ب( بررسى منت

حجاب زينب    اساس و پايه روايت بر آن است كه: مجال ىب        

آله را به    و عليه  اهلل در ديدارى ناگهاىن، رسول خدا صلى      

يد. و           قش گو يد طال كه ز شد  ستدار آن  شگفت آورد و دو

 آن را در خود پنهان داشت.

نب  در ساختگى بودن اين روايت مهني بس كه بدانيم، زي         

آهلبود و حكم حجاب پس       و عليه  اهلل دخرتعمه رسول خدا صلى     

يامرب           يد، و پ نازل گرد با وى  ضرت  از ازدواج آن ح

يه  اهلل صلى  هد،            و عل يدش د سرى ز به مه كه  پيش از آن له  آ

چنني              كه  پس، آن بود.  يده  ها او را د ها و بار بار

آله افرتا بسته     و عليه  اهلل گفته، يقينا بر رسول خدا صلى      

داستان صحيح و حقيقى در كتاهباى سريه چنان است         است. 

 آيد: كه مى
 داستان ازدواج و طالق زيد با زينب و ازدواج رسول خدا با او

مد و           سارت درآ به ا يت  ثه در دوران جاهل بن حار يد  ز

جيه             براى خد ته و  عرب فروخ هاى  خى از بازار در بر

خريــدارى شــد. خدجيــه نيــز، پــيش از بعثــت پيــامرب  

يه ع اهلل صلى  سول           و ل به ر بود،  ساله  شت  كه ه له وى را  آ

آلــه خبشــيد. وى در نــزد پيــامرب  و عليــه اهلل خــدا صــلى

يه  اهلل صلى  حال وى        و عل شاوندانش از  شد و خوي بزرگ  له  آ

تا             ند  كه آمد به م مويش  پدر و ع شدند.  گاه  دا »آ « ِف

ند: اى        ند و گفت يامرب رفت نزد پ ند.  داده و آزادش كن

بداملطلب! اى پ   ند ع قوم      فرز قاى  شم! اى زاده آ سر ها

مده        تو آ نزد  ندمان  براى آزادى فرز ما    خود!  بر  امي، 

يامرب              كن! پ كوىي  ما ني با  داى او  گذار و در ِف نت  م

گوييد؟ گفتند: زيد بن حارثه        فرمود: چه كسى را مى     

آهلفرمود: چرا راه ديگر را     و عليه  اهلل را، رسول خدا صلى   

ود: او را صدا  اختيار نكنيم؟ گفتند: چه راهى؟ فرم       

مشا            با  يد  مشا را برگز گر  يد، ا تارش بگذار يد و خم بزن

سى                من ك سوگند  خدا  به  يد،  مرا برگز گر  شد و ا با

ترجيح             يده،  مرا برگز كه  بر آن گرى را  كه دي ستم  ني

دهم. گفتند: به راسىت كه احسان و خبشش تو بر ما بسى            
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آله   و عليه  اهلل فراتر از مرز انصاف است. رسول خدا صلى        

شناسى؟   د را فرا خواند و فرمود: آيا اينان را مى      زي 

باشد و اين عمومي. فرمود: من       گفت: آرى، اين پدرم مى    

اى و رفتــارم را بــا خــودت  نيــز، مهــامن كــه شــناخته

 اى. اكنون يا مرا انتخاب كن يا اينان را! ديده

خواهم. من كسى نيستم كه        زيد گفت: من اينها را منى      

هم، مشا براى من به جاى پدر         احدى را بر مشا ترجيح د    

و عمو هستيد! گفتند: واى بر تو اى زيد! تو بردگى          

مى          ترجيح  ستگانت  پدر و ب بر  بر آزادى و  هى؟   را  د

ام كه هرگز كسى     گفت: آرى، من از اين مرد چيزى ديده      

را بر او ترجيح خنواهم داد. رسول خدا كه چنني ديد،          

ام ـ برد و   احلر  زيد را به سوى حجر امساعيل ـ در بيت       

من             ند  يد فرز كه ز شيد  گواه با ضران!  مود: اى حا فر

مى     من ارث  ست؛ از  مى   ا پدر و    برد و از او ارث  برم! 

فت و           شان آرام گر ند جان صحنه را ديد ين  كه ا مويش  ع

 1بازگشتند.

زيد بن حارثه پس از آن واقعه به رسول خدا منسوب            

بن      يد  مى    شد و وى را ز مد  خدا       حم سول  ند و ر گفت

يه  اهلل صلى  به           و عل شى را  بره حب خود  يه  يز و دا له كن آ

پيش    قد او درآورد. او  شى ازدواج         ع يد حب با عب تر 

كرده بود. اين زن ابتدا امين را به دنيا آورد و به         

امين مشهور شد و سهس در مكه اسامة بن زيد را به            ام

 2دنيا آورد.

ستان    ين، دا ندگى  »ا سر خوا خدا      « پ سول  سوى ر يد از  ز

يه  اهلل صلى  نب          و عل با زي يد  ستان ازدواج ز بود. دا له  آ

 آيد: گونه است كه مى بدين
 آله و عليه اهلل صلىازدواج زيد با زينب دخرت عمه رسول خدا 

س     جرت ر صلى   پس از ه خدا  يه  اهلل ول  نه،      و عل به مدي له  آ

مه و           عده  خرت امي نب د ستگارى زي به خوا صحابه  اى از 

شورت           براى م برادرش را  نب  ند. زي بداملطلب رفت نوه ع

صلى      خدا  سول  يه  اهلل نزد ر مود:     و عل يامرب فر ستاد. پ آهلفر

وى درباره كسى كه كتاب خدا و سنت پيامربش را به او         

ظرى دارد؟       چه ن ياموزد  ست؟      ب سيد: او كي نب پر زي
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فرمود: زيد! زينب خشمگني شد و گفت: دخرت عمه خودت            

كنم! من از    دهى؟ من با او ازدواج منى     را به غالمت مى   

جهت ريشه و تبار از او برترم! من در قوم خود أيِّم          

 مامن! شوهر مى و ىب

يز      عال ن ند مت سخ او ]خداو نازل      [در پا يه را  ين آ ا

 فرمود: 

ِمَنٍة ِِاا َقَضى الّلإُه َو َرُسإوُلُه   ِٔمٍن َو ال ُمؤوَو ما كاَن ِلُم

ِرِهْم َو َمْن َيْعِص الّلَه            َرُة ِمْن َأْم َأْمرًا َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَي

 1َو َرُسوَلُه َفََْد َضلس َضالاًل ُمبينا؛

هيچ مرد و زن مؤمىن را نشايد كه هرگاه خدا و رسولش         

مى ر  تار          حك خويش خم كار  خود را در  ند،  صادر كرد ا 

ند،              ماىن ك سولش را نافر خدا و ر كس  هر  ند، و  بدا

 آشكارا گمراه شده است.

آله او را ـ      و عليه  اهلل زينب راضى شد و رسول خدا صلى      

پوست حبشى، مادر اسامة بن زيد ـ          امين سياه   پس از امّ 

 به مهسرى زيد درآورد.

يد بر       بر ز حال،  عني  نب، در  مى  زي يغ      ترى  با ت ست و  ج

مى   بان او را  مى     ز شىت  يد و در سول       گز نزد ر يد  كرد. ز

مى     شكوه  مى   خدا از وى  يد.       منود و  قش گو تا طال شيد  كو

مشيت و حكمت اهلى نيز، بر آن بود كه پس از زيد، او          

سيله،            بدين و تا  خدا درآورد  سول  به ازدواج ر را 

لغى  اعتبار و م  را در ميان مسلمانان ىب  « پسرخواندگى »

آله را به وسيله وحى از      و عليه  اهلل منايد، و پيامرب صلى   

آله نيز،    و عليه  اهلل آن آگاه كرده بود. رسول خدا صلى       

مى  به            از آن  سرش را  سر پ ند: مه مردم بگوي كه  سيد  تر

هلى را در           حى ا خاطر، و بدين  ست.  خود درآورده ا قد  ع

ضمري خود پنهان داشت و به زيد ـ كه در طالق زينب              

كرد ـ فرمود: از خدا برتس و مهسرت را            ارى مى پافش 

 دار! نگه

هنگامى كه زيد شديدا از مهسرش زينب به تنگ آمد و            

يات            فت، آ يان گر طالق وى پا عّده  فت و  طالق گ او را ا

آله نازل    و عليه  اهلل گذشته به يكباره بر رسول خدا صلى        

شد، و از آنچه به وقوع پيوسته بود خرب داد، و حكم          

سرخوان » بدين     « دگىپ سالم را  شريعت ا شن     در  نه رو گو

 ساخت.
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َفَلّما َقضى َزْيٌد ِمْنها َوَطرًا َزوَّْجناَكها ِلَكْْ ال َيُكوَن َعَلى           

ِمننَي َحَرج  يف َأْزواِج َأْدِعياِئِهم... * ما كإاَن ُمَحمَّإٌد   ٔاْلُمو

يِّني َأبا َأَحٍد ِمْن ِرجاِلُكْم َو لِكْن َرُسوَل الّلِه َو خاَتَم النسبِ         

 1...؛

پس هنگامى كه زيد او را طالق گفت، وى را به ازدواج        

ــان    ــا زنـ ــان در ازدواج بـ ــا مؤمنـ ــو دادمي تـ تـ

سرخوانده » شان  پ طالق    « ها پس از  نا      ـ  َرج و تنگ ـ در َح

ست،            مشا ني مردان  يك از  هيچ  پدر  مد  شند ... * حم نبا

 ..وىل رسول خدا و خامت انبياست .

َو ما  خداوند عزو جل به ديگر مؤمنان نيز، فرمود:           

َجَعَل َأْدِعياَءُكْم َأْبناَءُكْم اِلُكْم َقْوُلُكْم ِبَ ْفواِهُكْم َو الّلُه        

َو            باِئِهْم ُه وُهْم آِل ِدي السَّبيل * اْدُع َو َيْه قس َو ُه َُوُل اْلَح َي

ِإْن َلْم َتْعَلُموا آباَءُهمْ         ِإْخواُنُكْم ِفْ    َأْقَسُط ِعْنَد الّلِه َف َف

 2الدِّيِن َو َمواليُكم؛

ند ] سرخوانده  [خداو قرار           پ مشا  ند  مشا را فرز هاى 

مى              بان  بر ز مشا  كه  ست  سخىن ا ين  يد، و   نداده، ا آور

كند *   گويد و به راه راست هدايت مى      خداوند حق را مى   

خ             نزد  ين  يد، ا شان خبوان نام پدران به  نان را  دا آ

تــر اســت. و اگــر پدرانشــان را  عادالنــه و پســنديده

 شناسيد، آنان برادران ديىن و دوستان مشا هستند. منى

*** 

تا اينجا دو منونه از آياتى را كه دانشمندان ـ به          

خاطر روايات دروغني و افرتاهاى بسته شده بر انبياى          

اند،   اهلى ـ در تأويل و معناى آهنا اشتباه كرده            

خب  نه   آوردمي. در  عدى منو كه        ش ب يات را  گر آ هاىي از دي

ته           شتباه رف به ا هنا  ناى آ يل و مع خى در تأو ند،   بر ا

 آورمي. مى
 اند  آيات ديگرى كه در تأويل و معناى آنها اشتباه كرده

كـه   757به آدم در سوره طـه، آيـه   « عصيان». نسبت 7

غوى؛ آدم           به ف صى آدم ر موده: و ع عال فر ند مت خداو

 ماىن كرد و سرگردان شد.پروردگارش را نافر

. سخن ابراهيم در سوره انبياء، درباره شكسنت بتها 5

هنا را              شان آ كه بزرگرت كبريهم؛ بل له  بل فع فت:  كه گ

بود.               سته  هنا را شك خود وى آ كه  حاىل  سته. در  شك
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 فرمايد:  چنانكه خداى سبحان مى

ِه           ْم َِِلْي ْم َلَعلسُه بريًا َلُه ذااًا ِِاّل َك ْم ُج ون *  َفَجَعَلُه َيْرِجُع

هذا بِ       َل  ْن َفَع اِلمني *        قاُلوا َم َن الّظ نا ِِنسُه َلِم آِلَهِت

ُه ِِْبراهيُم * قاُلوا           ْذُكُرُهْم ُيَاُل َل ِمْعنا َفًتى َي قاُلوا َس

َهُدون * قاُلوا َأ           ْم َيْش ُيِن الّناِس َلَعلسُه ِه َعلى َأْع ْ ُتوا ِب َف

َت هذا بِ    َت َفَعْل ر    َأْن نا يا ِِْب ُه    آِلَهِت ْل َفَعَل اهيم * قاَل َب

وا ِِىل          َُوَن * َفَرَجُع كاُنوا َيْنِط َئُلوُهْم ِِْن  هذا َفْس برُيُهْم  َك

َأْنُفِسِهْم َفَاُلوا ِِنسُكْم َأْنُتُم الّظاِلُمون * ُثمَّ ُنِكُسوا َعلى         

 1الِء َيْنِطَُون؛ِٔسِهْم َلََْد َعِلْمَت ما هؤُرو

تا            او شان را،  جز بزرگرت يد،  هم كوب تها را در مهه ب

با               سى  چه ك ند:  ند * گفت سوى او بازگرد به  شايد 

خدايان ما اين چنني كرده، راسىت كه او از ستمكاران          

مى           ياد  هنا را  جواىن آ شنيدمي  ند:  ست * گفت كه     ا كرد 

براهيم  مردم        ا يدگاه  ند: او را در د ند * گفت اش نام

* گفتند: تو با خدايان      آوريد تا شايد گواهى دهند     

كرده        چنني  ين  كه       ما ا فت: بل براهيم؟ * گ اى اى ا

سيد            شان بهر ست، از خود كرده ا چنني  ين  شان، ا بزرگرت

گويند * آنان به خود بازگشتند و گفتند:        اگر سخن مى   

شان              بر سرهاي سهس  ستمكاريد؟  تان  مشا خود كه  سىت  را

شدند    گون  ند: ]واژ مى     [و گفت خود  نها    تو  كه اي داىن 

 گويند. سخن منى

فرمايد: مأموران وى بـه   . خداوند در سوره يوسف مى8

يد. در           مشا دزدان سارقون؛  كم ل ند: ان برادرانش گفت

نان     كه آ نه »حاىل  ند.      « پيما كرده بود سرقت ن شاه را 

 مشروح داستان در قرآن كرمي چنني است:

ِل أَ         َل السَِّاَيَة يف َرْح هاِزِهْم َجَع ا َجهََّزُهْم ِبَج مَّ   َفَلّم يِه ُث خ

اٌِّن َأيَُّتَهإا اْلعإرُي ِِنسُكإْم َلسإاِرُقون * قإاُلوا َو      َٔأاََّن ُمو

واَع             َُِد ُص قاُلوا َنْف َُِدوَن *  ما اا َتْف ْيِهْم  وا َعَل َأْقَبُل

عيم  *                ِه َز ا ِب عرٍي َو َأَن ُل َب ِه ِحْم جاَء ِب ْن  ِك َو ِلَم اْلَمِل

ََْد َعِلْمُتْم ما ِجْئنا        َ ْرِ  َو     قاُلوا َتالّلِه َل ِلُنْفِسَد ِفْ اْل

ُه ِِْن ُكْنُتْم كإاِابني *  ٔما ُكّنا ساِرقني * قاُلوا َفما َجزاو

ُه َكإذِلَك َنْجإِزي   ُٔه َمْن ُوِجَد يف َرْحِلِه َفُهَو َجزاؤقاُلوا َجزاو

الّظإإاِلمني * َفَبإإَدَأ ِبإإَ ْوِعَيِتِهْم َقْبإإَل ِوعإإاِء َأخيإإِه ُثإإمَّ 

عاءِ     ْن ِو َتْخَرَجها ِم كاَن          اْس ما  َف  ْدنا ِلُيوُس ذِلَك ِك يِه َك َأخ

ُع             ُه َنْرَف شاَء الّل ِك ِِاّل َأْن َي يِن اْلَمِل خاُه يف د َذ َأ ِلَيْ ُخ
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قاُلوا ِِْن            ليم *  ٍم َع لِّ اي ِعْل ْوَق ُك شاُء َو َف ْن َن جاٍت َم َدَر

َرَق َأٌخ َلُه ِمْن َقْبُل َفَ َسرسها ُيوُسُف يف َنْفِسِه وَ           ََْد َس ِرْق َف  َيْس

َلْم ُيْبِدها َلُهْم قاَل َأْنُتْم َشرٌّ َمكانًا َو الّلُه َأْعَلُم ِبما            

َتِصُفوَن *قاُلوا يا َأيَُّها اْلَعزيُز ِِنس َلُه َأبًا َشْيخًا َكبريًا          

 1َفُخْذ َأَحَدنا َمكاَنُه ِِّنا َنراَك ِمَن اْلُمْحِسنني؛

هاز و با     كه ج گامى  كرد،      و هن ماده  هز و آ شان را جم ر

نه » ندا          « پيما سهس  جاى داد.  برادرش  بار  را در 

نده  يد! *        كن مشا دزدان يان!  ياد زد: اى كاروان اى فر

ايد؟   آنان رو به مأموران كرده و گفتند: چه گم كرده        

ياورد،          كس آن را ب هر  شاه را. و  نه  ند: پيما * گفت

خد             به  ند:  ضامن آمن * گفت من  شرت دارد و  بار  ا يك 

مى      مشا  مني             سوگند  ساد در ز براى ف ما  كه  يد  دان

مده  گر دروغ          نيا ند: ا ستيم * گفت سارق ني ما  امي، و 

هر           فر او،  ند: كي ست؟ * گفت گو چي فر دروغ يد كي بگوي

كس كه در بارش يافته شد، خودش كيفر آن باشد. ما            

مى      فر  نه كي پيش از      ستمكاران را اينگو سف  هيم * يو د

برادِر     بار  سى  ظ  ]برر نان       [رشمورد ن بار آ سى  به برر

بريون آورد،           برادرش  بار  سهس آن را از  خت و  پردا

قانون           بدين  ساختيم * او در  چاره  سف  براى يو نه  گو

شاه   صر ]پاد كه        منى  [م گر آن گريد م برادرش را ب ست  توان

مى            باال  خبواهيم  كس را  هر  جات  هد. در برمي و   خدا خبوا

عام       عاملى  هر  مى    باالتر از  ند:    ترى  شد * گفت گر   با ا

پيشرت نيز، برادرش دزدى    [ عجيب نيست، چه   ]سرقت كند،   

هنا            براى آ شت و  نهان دا خود پ سف آن را در  كرد. يو

آشكارش نكرد. گفت: مشا بدتريد، و خدا به آنچه نسبت          

دهيد داناتر است * گفتند: اى عزيز! وى را پدرى         مى 

بسيار پري است، يكى از ما را به جاى او بگري، ما تو           

 بينيم. وكاران مىرا از نيك

ذا »فرمايـد:   . خداوند سبحان در سوره انبيـاء مـى  9

السالم بر اين باور بود كه        ، يونس پيامرب عليه   «النون 

 خداوند او را در تنگنا قرار ندهد. چنانكه فرموده:

ِه            َِْدَر َعَلْي ْن َن نس َأْن َل بًا َفَظ َب ُمغاِض َو َاا النووِن ِِْا َاَه

ِت َأْن ال ِِلَه ِِاّل َأْنَت ُسْبحاَنَك ِِنِّْ ُكْنُت      َفنادى ِفْ الظوُلما   

مِّ َو             َن اْلَغ ناُه ِم ُه َو َنجَّْي َتَجْبنا َل اِلمني * َفاْس َن الّظ ِم
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 1ِمنني؛َٔكذِلَك ُنْنِجْ اْلُمو

نون   نان         [يونس ]و ذا ال فت و چ شمگني ر كه خ گامى  هن

نگريمي. پس، در آن تاريكيها    ديد كه ما بر او سخت       مى 

هيچ اهلى جز تو نيست، منزهى       [ خدايا! ]ندا داد كه:   

بت            عايش را اجا پس، د بودم *  ستمكاران  من از  تو، 

نه        نان را اينگو جناتش دادمي، و مؤم ندوه  كردمي و از ا

 خبشيم. رهاىي مى

. خداونـــد در ســـوره فـــتح بـــه خـــامت انبيـــاء 5

يه  اهلل صلى  ع      و عل ما ب موده:  له فر فتح  آ هان »د از  « گنا

 گذشته و آينده تو را خبشيدمي:

ِِّنا َفَتْحنا َلَك َفْتحًا ُمبينًا * ِلَيْغِفَر َلَك الّلُه ما َتََدسَم           

ِدَيَك               َك َو َيْه ُه َعَلْي ِتمَّ ِنْعَمَت َ خسَر َو ُي ما َت َك َو  ْن َاْنِب ِم

 2ِصراطًا ُمْسَتَيما * َو َيْنُصَرَك الّلُه َنْصرًا َعزيزا؛

ند              تا خداو شكار *  پريوزى آ كردمي،  پريوز  تو را  ما 

پى   عات و  نده     تب شته و آي مدهاى گذ شاند و   آ ات را بهو

ست            به راه را تو را  ند و  متام گردا تو  بر  متش را  نع

كنــد، يــارى  هــدايت منايــد * و خداونــد ياريــت مــى 

 ناپذير. شكست

*** 

يا        هنا، آ ثال آ يات و ام نه آ خى     اينگو كه بر ست  تى ا

اند، و   افراد، تأويل و معناى درست آهنا را درنيافته      

ها و برخى مصطلحات ـ       ما به زودى بعد از تفسري واژه    

 به يارى خدا ـ به بررسى آهنا خواهيم پرداخت.
 ها و مصطلحات تفسير برخى واژه

 نخست: تعريف مصطلحات بحث
 الف( اوامر و نواهى خداوند

خى از او     با بر فت  نها       خمال ند، ت نواهى خداو مر و  ا

منى          سرايت  خروى  يات ا به ح ياىي دارد، و  ثار دن ند،   آ ك

ُكُلوا َو  فرمايد:   مانند اين دستور خداى متعال كه مى        

ِرُفوا؛   َرُبوا َو ال ُتْس سراف و      3اْش شاميد و ا يد و بيا خبور

 روى نكنيد. زياده

. در هر كارى كه    اسراف، درگذشنت از حد و اندازه است     

مى   سان  شيدِن         ان سيار نو خوردن و ب ياد  ند: ز ند، مان ك
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ها كه اثر خمالفت با اينگونه اوامر اهلى، در           پاكيزه 

گردد، و به آخرت     مهني زندگى دنيا بر انسان آشكار مى        

منى  نواهى را،       وى  مر و  نه اوا سد. اينگو هنى   »ر مر و  ا

 گويند.« ارشادى

گر    هنى  »نوع دي مر و  ست  « ا شده      آن ا سته  عِل خوا كه ف

جب » ترك آن    « وا مى، و  يز،    « حرام »و الزا ست. و ن ا

اوامر  »باشد. اينگونه    مى « حرام »اجنام فعِل هنى شده،     

است كه آثار خمالفت با آهنا به روز قيامت          « و نواهى 

مى          سان  عذاب ان سبب  شده و  شيده  هنا را     ك گردد، و آ

 نامند.« امر و هنى مولوى»
 ب( ترك اوىل

اى است كه    دهد به گونه    ىل كه انسان اجنام مى    برخى اعما  

هبرت را              ين  ترك ا ست.  هبرت ا هد،  جنام د ضد آن را ا گر  ا

نه از    « ترك اوىل » ند. دو منو ياء  « ترك اوالى »نام انب

خواهيم             شان  به زودى ن مده،  كرمي آ قرآن  كه در  را 

 داد.
 ج( معصيت

نافرماىن، خروج از طاعت و اجنام ندادن امر        « معصيت »

 ن است.و فرما

مر »واژه  كى از         « أ با ي گاهى  كالم،  له و  يب مج در ترك

 آيد. مانند: مشتقات معصيت مى

خضـر  ]اش را داشـت   . سخن موسى به آنكه قصد مهراهـى 7

 كه به وى گفت: [السالم عليه

 1َسَتِجُدنْ ِِْن شاَء الّلُه صاِبرًا َو ال َأْعصْ َلَك َأْمرا؛

ياىب   خدا خبواهد ـ مرا صابر و شكيبا مى       ـ اگر    به زودى 

 تو را عصيان و نافرماىن نكنم.« امر»و هيچ 

 فرمايد: . در معرىف فرشتگان مأمور بر جهنم مى5

َرُهْم َو             ما َأَم َه  وَن الّل داٌد ال َيْعُص الٌظ ِش ٌة ِغ ها َمالِئَك َعَلْي

 2َمُرون؛َٔيْفَعُلوَن ما ُيو

گريند كه هرگز خدا      جهنم فرشتگاىن خشن و سخت    موكالن بر   

نكنند، و هر   « عصيان »شان فرموده   «امر »را در آنچه  

 چه را مأمور شدند اجنام  دهند.

به خاطر وضوح معىن     « امر »در برخى موارد زير، واژه    
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ــى  ــالم من ــه؛   در ك ــى آدم رب ــد: فعص ــد. مانن آدم  1آي

پروردگارش  « امر »يعىن آدم  پروردگارش را عصيان كرد.    

 را عصيان كرد.

كه        نام آن يز،  مر »گاهى ن صيان »ش «ا كر    « ع شده، ذ

نشده. مانند آنچه در داستان فرعون در سوره نازعات        

 پس تكذيب كرد و عصيان منود. 2فرموده: فكذب و عصى؛
 د( انب

ه آمدى ك   آمد اعمال است؛ پى     حقيقت ذنب، دنباله و پى    

مى      سان  به ان نده  پى     در آي ين  سد. ا يژه      ر گاهى و مد  آ

اعمال دنياىي است، اعماىل كه انسان را در تريرس كساىن         

دهد كه توان زيان رساندن بر او را دارند.          قرار مى  

چنانكه در حكايت سخن موسى در مناجات با پروردگارش        

 در سوره شعرا فرموده:

ِت       سى َأِن اْئ نادى َربَُّك ُمو ْوَم     َو ِِْا  اِلمني * َق ََْوَم الّظ اْل

ِفْرَعْوَن َأ ال َيتسَُون * قاَل َربِّ ِِنِّْ َأخاُف َأْن ُيَكذُِّبوِن * َو       

هاُروَن * َو           ْل ِِىل  سانْ َفَ ْرِس ُق ِل ْدري َو ال َيْنَطِل ضيُق َص َي

با              اّل َفاْاَه قاَل َك وِن *  خاُف َأْن َيَُْتُل ب  َفَ  َّ َاْن ْم َعَل َلُه

 3ِِّنا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَن؛آياِتنا  ِب

و هنگامى كه پروردگارت به موسى فرمود: به سوى آن          

كنند *   قوم ستمكار برو * قوم فرعون، آيا پرهيز منى         

ام  ترسم تكذيبم كنند * سينه     گفت: پروردگارا! من مى    

هارون               به  سالت را  ين ر ست، ا بامن نارسا نگ و ز ت

آمدى است كه     و پى « ذنب »* و آنان را بر من    واگذار  

مرا بكشند * فرمود: نه چنان        [به خاطر آن  ]ترسم   مى 

هاى ما، ما     است! هر دو نفر برويد، با آيات و نشانه       

 شنومي. با مشاييم و مى

موسى كشنت آن مرد قبطى بود كه داستان         [و ذنب  ]فعل  

 آن در آيات سوره قصص چنني است:

َل اْلَمدي  ها            َو َدَخ َد في ها َفَوَج ْن َأْهِل ٍة ِم حنِي َغْفَل لى  َة َع َن

َرُجَلإإْيِن َيََْتإإِتالِن هإإذا ِمإإْن شإإيَعِتِه َو هإإذا ِمإإْن َعإإُدوِِّه 

َوَكَزُه             ُدوِِّه َف ْن َع ى السذي ِم ْن شيَعِتِه َعَل َتغاَثُه السذي ِم َفاْس

دُ             ِل الشَّْيطاِن ِِنسُه َع ْن َعَم ِه قاَل هذا ِم ضى َعَلْي وٌّ ُموسى َفََ
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َر َلُه            ُمِضلٌّ ُمبني * قاَل َربِّ ِِنِّْ َظَلْمُت َنْفسْ َفاْغِفْر يل َفَغَف

ِِنسُه ُهَو اْلَغُفوُر الرسحيم * قاَل َربِّ ِبما َأْنَعْمَت َعَلَّ َفَلْن          

فًا              ِة خاِئ ْ اْلَمديَن َبَح ِف ِرمنَي * َفَ ْص هريًا ِلْلُمْج وَن َظ َأُك

ِإَاا السِذي ا    ُه       َيَتَرقسُب َف قاَل َل ِرُخُه  َ ْمِس َيْسَتْص َرُه ِباْل ْسَتْنَص

ْبِطَش ِبالسذي          ا َأْن َأراَد َأْن َي ِويٌّ ُمبني * َفَلّم ُموسى ِِنسَك َلَغ

ما               َُْتَلز َك يُد َأْن َت سى َأ ُتر يا ُمو قاَل  ما  ُدوٌّ َلُه َو َع ُه

ار          وَن َجّب يُد ِِاّل َأْن َتُك َ ْمِس ِِْن ُتر سًا ِباْل َت َنْف ْ  َقَتْل ًا ِف

ٌل           ِلحنَي * َو جاَء َرُج َن اْلُمْص َ ْرِ  َو ما ُتريُد َأْن َتُكوَن ِم اْل

                َ سى ِِنس اْلَمَل يا ُمو قاَل  عى  ِة َيْس ى اْلَمديَن ْن َأْقَص ِم

حني *             َن الّناِص َك ِم اْخُرْج ِِنِّْ َل وَك َف َك ِلَيَُْتُل ْ َتِمُروَن ِب َي

قاَل رَ          فًا َيَتَرقسُب  ها خاِئ َرَج ِمْن ََْوِم      َفَخ َن اْل بِّ َنجِّز ِم

 1الّظاِلمني؛

سى ]و مرد را        [مو شد و دو  شهر  طالع وارد  بدون ا روزى 

در حال نزاع ديد، يكى هوادار وى و ديگرى دمشن وى.         

آنكه هوادارش بود موسى را بر عليه دمشنش به يارى            

منود.            كش  خت و هال بر او نوا شىت  سى م يد. مو فت:  طلب گ

كننده آشكار    اين از عمل شيطان است كه او دمشن گمراه       

است * گفت: پروردگارا! من بر خود ستم كردم پس بر            

من بهوشان و خداوند برايش پوشانيد كه او پوشاننده        

كه            مىت  خاطر نع به  گارا!  فت: پرورد ست * گ شگر ا خبشاي

شد *          ارزاىن خنواهم  ستمكاران  شتيبان  گز پ شىت هر ام دا

هر بيمناك و مراقب بود كه ديد آنكه ديروز        پس، در ش  

بود      سته  ياريش خوا هم  ]ب مى   [باز  مدد  يد!   از وى  جو

موسى به او گفت: به راسىت كه تو آشكارا گمراهى * و          

چون خواست تا بر آنكه دمشن هردوشان بود يورش برد،            

خواهى مرا بكشى، مهان گونه كه        گفت: اى موسى! تو مى    

تو       شىت؟  فر را ك يك ن يروز  مني     د كه در ز صد آن دارى  ق

در اين  ]خواهى از اصالحگران باشى *     ستمكارى كىن و منى   

كه     ند  مد و       [ حال بود شهر آ تهاى  شتابان از ان مردى 

شنت           براى ك شورت  حال م سردمداران در  سى!  فت: اى مو گ

تو هستند، بريون برو كه من از خريخواهان تو هستم *           

ش          بريون  شهر  ظار از  بيم و انت حال  فت:  پس، در  د و گ

 پروردگارا! مرا از اين قوم ستمگر رهاىي خبش.

طى،           شخص قب شنت آن  عىن ك سى، ي عل مو مد  پى »بارى، ف « آ

دنياىي داشت كه آن هم مشورت فرعونيان براى كشنت وى          
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 بود.

پى      عات و  ما تب نواهى       ا مر و  مدهاى اوا لوىِ »آ « مو

رسد. گاهى    خداوند غالبا در عام آخرت به انسان مى         

نيــا و آخــرت هــر دوســت كــه آن، گنــاه  نيــز، در د

 گستاخانه بنده در برابر پروردگار خويش است.
 ها  دوم: تعريف و شرح برخى واژه

 الف( ذا األيد: قدرمتند، توانا.

 ب( أّواب: تّواب، بازگشت كننده از خطا و گناه.

 ج( ال تشطط: ستم مكن، منحرف مشو.

من               لت  حتت كفا كن،  گذارش  من وا به  ها:  د( أكفلني

 قرارش ده.

 كند. ه( عزَّىن ىف اخلطاب: در سخن با من درشىت مى

 و( اخُللطاء: دوستان، معاشران، شريكان.

نَّ: پنداشت، گمان كرد، يقني منود. ظن چيزى است             ز( َظ

شانه     يل و ن مى      كه از دال ست  به د به      ها  گاهى  يد و  آ

مى     قني  جه ي اه؛         در منا فتّن ظّن داود أ ند: و  سد. مان ر

 كه ما او را امتحان كردمي. داود يقني كرد

 ح( َفَتّناه: امتحانش كردمي. فتنه، يعىن امتحان.

ط( َخرَّ: به رو در افتاد، از باال سقوط كرد، ناگهان         

 به ركوع يا سجده در آمد.

 ى( أناَب: رجوع كرد، بازگشت، از گناه توبه كرد.

ه      فر الّل شاندمي، غ نا: پو ند       ك( غفر عىن خداو به، ي ذنو

هان او ر  ثار          گنا عىن آ منود، ي ستور  شانيد و م ا پو

 دنياىي و آخرتى آن را حمو كرد.

 ل( ُزلفى: قرب و منزلت و نزديكى.

 م( مآب: بازگشتگاه، حمل مراجعت.

و خليفه خدا در زمني، جانشني خدا       ]ن( خليفه: جانشني   

ست  صود از        [در آن ا كه مق شده  ته  چه گف فة  »و آن خلي

ه  سان ا     «  الّل نوع ان كرمي،  قرآن  ست.     در  صحيح ني ست، 

كه   ه   »بل فة الّل مام        «  خلي مهان ا نها  مني ت در روى ز

مردم و             هدايت  براى  ند او را  كه خداو ست  صوب ا من

قضاوت در ميان آنان برگزيده است. اين معىن در سخن          

نا               يا داود ا ست:  شكار ا به داود آ عال  خداى مت

باحلق؛ اى            ناس  بني ال فاحكم  فة ىف األر   ناك خلي جعل

تو     ما  قرار       داود!  مني  شني در روى ز فه و جان را خلي

 دادمي. پس، ميان مردم به حق قضاوت كن.

 س( اخِلَيَرة: ترجيح دادن، حق گزينش، هبرتگزيىن.

ع( َوَطَر: نياز، اهتمام. َقضى َوَطَره: نيازش را برآورد        
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 به او دست يافت.

نده   ياؤهم: فرزندخوا مى     ف( أدع فرد آن  شان، م شود:   ها

كه       سى  عىن ك لدعى، ي مى       ا سوب  قومى من گردد و از   به 

صداق آن،         بارزترين م ست.  نان ني نده »آ « فرزندخوا

 است.

ه   سنة الّل بر           ص(  كه  شريعىت  خدا و  كم  هلى، ح ظام ا : ن

 پيامربان پيشني فرستاده است.

 ق( قدرا مقدورا: تدبري به اندازه.

 قطعه، شكسته شده. ر( ُجذاذا: قطعه

م         شاط.  جوان بان سيده،  جوان نور فىت:  مل، و  ش(  رد كا

 گويند.« فىت»نيز به غالم و كنيز از روى حمبت 

 ت( َنَكُسوا: سرشكسته شدند، سرافكنده شدند.

  ( السقاية: ظرف آب خوردن، پيمانه.

 ظ( ألعري: كاروان و كاروانيان.

 قبلى است، پيمانه.« سقاية»غ( ُصواع: مهان 

 خ( زعيم: ضامن، كفيل.
 سوم: تأويل و معناى آيات

أويل و معناى آيات، ابتدا تأويل و معناى       در بيان ت 

دارمي  برخى موارد را، متناسب با معناى لغوى بيان مى        

السالم در   و سهس به روايات امامان اهل البيت عليهم        

 پردازمي. اين باره مى
 ها در لغت عرب تأويل و معناى آيات گذشته براساس معناى واژه

 الف( داستان ابراهيم و شكسنت بتها

كه پس از شكسنت بتها گفت: بل فعله كبريهم            ابراهيم 

« توريه »هذا؛ بلكه بزرگشان اين چنني كرده، آن حضرت        

فرمود و سخن را مشروط و دو هپلو بيان داشت تا آنان         

ــود:   ــال آن فرم ــه دنب ــذا ب ــود آورد، و ل ــه خ را ب

َُون؛    َئُلوُهم ِْن كاُنوا َيْنِط از خودشان بهرسيد اگر     َفاْس

گويند، بزرگشان چنني     : اگر سخن مى   گويند، يعىن   سخن مى  

بت        سخ  ين از پا ست! و ا براهيم      كرده ا به ا ستان  پر

 الِء َيْنِطَُإون؛ َٔلََْد َعِلْمَت ما هوشود كه گفتند: دانسته مى

 1گويند. داىن كه اينها سخن منى تو خود مى
 ب( داستان يوسف و برادران

ب       سف  مأموران يو كه  ند:   اين برادرانش گفت ا   ه  َأيَُّتَه

ساِرُقون؛     ْم َل عرُي ِِنسُك سارقانيد!      اْل مشا  يان  اى كاروان

بود، زيرا آنان ـ در      [اما با توريه   ]اين سخىن درست    
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 گذشته ـ يوسف را از پدرش دزديده بودند.

باره    ما در نه »ا ند:    « پيما يز گفت واَع    شاه ن َُِد ُص َنْف

امي، و نگفتنــد:  پيمانــه شــاه را گــم كــرده اْلَمِلإإك؛

« توريه »پيمانه شاه سرقت شده كه در اين سخن نيز           

 1شده است.
 پس از فتح آله و عليه اهلل صلىج( داستان رسول خدا 

 خداوند سبحان در سوره فتح فرموده:

* ِلَيْغِفَر َلَك الّلُه ما َتََدسَم       ِِّنا َفَتْحنا َلَك َفْتحًا ُمبيناً     

ِدَيَك               َك َو َيْه ُه َعَلْي ِتمَّ ِنْعَمَت َ خسَر َو ُي ما َت َك َو  ْن َاْنِب ِم

 2ِصراطًا ُمْسَتَيما * َو َيْنُصَرَك الّلُه َنْصرًا َعزيزا؛

ند              تا خداو شن دادمي *  پريوزى رو فتح و  تو را  ما 

پى    عات و  نده     آ تب شته و آي تو     مدهاى گذ بر  ات را 

بهوشاند، و نعمتش را بر تو متام گرداند، و به راه         

مى        يت  ند يار يد * و خداو هدايتت منا ست  يارى    را ند،  ك

 ناپذير. شكست
 ها شرح و تفسير واژه

صلح            جا،  فتح در اين مراد از  شودمي.  نا: گ لف( َفَتْح ا

ــريوزى  ــتح و ف ــد از آن رو ف ــت. خداون ــه اس اش  حديبي

موده، كه عزت و شوكت مشركان قريش را درهم شكست،         فر

صلى         خدا  سول  با ر مشىن  قدرت د يه  اهلل و  ماده    و عل له و آ آ

يامرب           فت، و راه ورود پ نان گر سهاه را از آ كردن 

 آله به مكه را گشود و آن را فتح كرد. و عليه اهلل صلى

 ب( ِلَيْغفر: تا بهوشاند. غفران: پوشاندن.

آمد كارت. راغب اصفهاىن گويد:       ىج( ذنبك: دنباله و پ   

نب » ست.            « ذ يز ا هر چ نب  له و ذ گرفنت دنبا صل،  در ا

ته » ين         « أذنب كاربرد ا گرفتم.  بال او را  عىن: دن ي

جار             خيم و ناهن نده و كه آي ست  هاىي ا واژه در كار

 3ذنوب است.« ذنب»دارند. مجع 
 تأويل و معناى آيه براساس معناى لغوى

بار     له اخ يه   »از مج قدى     «صلح حديب غازى وا يت م ، روا

 است كه فشرده آن چنني است:

صلى          خدا  سول  سوى ر به  مر  يه  اهلل ... و ع يز     و عل له خ آ

مود:              ستيم؟ فر سلمان ني ما م يا  فت: آ شت و گ بردا
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گفت: پس چرا در دينمان به پسىت و زبوىن تن           « چرا. »

صلى      خدا  سول  هيم؟ ر يه  اهلل د مود:    و عل له فر نده   »آ من ب

ماىن        گز نافر ستم و هر ستاده او ه كنم و   خدا و فر اش ن

و عمــر پيوســته رســول خــدا « هرگــز ضــايعم نكنــد.

يه  اهلل صلى  مى     و عل سخ  له را پا بوبكر و       آ با ا سهس  فت.  گ

ـ به گفتگو پرداخت و آهنا       ابوعبيده ـ در اين باره      

ين          خود در ا مر  ند. ع ظرش را رد كرد سخش داده و ن پا

يد: در    من       باره گو بر  يد  شك و ترد يزى از  آن روز چ

نه    به گو شد، و  گز        وارد  كه هر شتم  يامرب بازگ به پ اى 

 1مبانند آن نكرده بودم ... تا آخر روايت.

اين سوره نازل شد و اعالم داشت كه صلح حديبيه براى           

هلو مسلمانان عني فتح و فريوزى      آ و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

آمد و دنباله كارهاى     است، و آنچه را كه مشركان پى      

اند،   آله و گناه او به مشار آورده     و عليه  اهلل پيامرب صلى  

يعىن: سفيه خواندن آهنا و كوبيدن بتهايشان در مكه،         

به              ند  حد و ... خداو بدر و ا نگ  هنا در ج شنت آ و ك

فتح      صلِح  ين  سيله ا مهه   و ما    آور،  له:  شاند. و مج را پو

تقّدم من ذنبك و ما تأّخر در اين سوره از جهت معىن            

به مانند مجله: و هلم علىَّ ذنب و اخاف ان يقتلون در          

آمد كار به نظر      سوره شعراست. يعىن: ذنب و گناه و پى      

قى و             ناه حقي نب و گ نه ذ يان، و  شركان و فرعون م

صلى        يامرب  ناه پ نابراين، گ عى. ب ي  اهلل واق له در   و هعل آ

برابر قومش، مهانند گناه موسى در برابر قبطيان مصر         

 بود.

*** 

نابر            يات، ب ناى آ يل و مع يان تأو قدار از ب مهني م به 

كنيم و در خبش بعدى ـ به         معناى لغوى آن، بسنده مى    

يارى خدا ـ تأويل و معناى آيات در روايات را             

 آورمي. مى
 السالم عليهمل بيت تأويل و معناى آيات در روايات امامان اه

مان               سى متكل مأمون عبا كه:  ند  يت ك صدوق روا شيخ 

جموس و             صارى و  هود و ن يان از ي ساير اد سالمى و  ا

يه        ضا عل مام ر نزد ا هم آورد.      صابئني را  گرد  سالم  ال

على بن جهم از متكلمان اسالمى كه در بني آنان بود            

السالم پرسيد: اى زاده پيامرب! آيا      از امام رضا عليه   

پس          مش  فت:  مود: آرى. گ يد؟ فر صمت انبياي به ع ئل  ا قا
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مى          چه  عال  خداى مت سخن  ين  موده:      با ا كه فر يد  َو كن

صى آَدُم َربَّه،   َو َاا النووَن ِْا   و نيز اينكه فرموده:    َع

َِْدَر َعَلْيه،        ْن َن َب ُمغاضبا َفَظنس َأن َل و اينكه درباره    َاَه

هبا، و              هّم  به و  ت  قد مّه موده: و ل سف فر كه  يو اين

موده:     باره داود فر ما َفَتنّاه     در ، و َو ظَنس داُود أنس

َو آله فرموده:    و عليه  اهلل اينكه درباره پيامربش حممد صلى     

ه      ا الّل سَك َم فْ يف َنف ه        ُتخ اَس َو الّل ى الّن يِه َو َتْخَش    ُمْبد

 َأحقو َأن َتْخشاه؟

واى بر تو اى على!    »السالم به او فرمود:     امام عليه  

خدا برتس و زشتيها را به انبياى اهلى نسبت مده،          از 

كه               كن  عىن م يل و م خود تأو به رأى  خدا را  تاب  و ك

َو ما َيْعَلُم َتْ ويَلُه ِِالَّ الّلُه َو     فرمايد:   خداى عزوجل مى   

تأويل و معناى آن را جز خدا و      الّراِسُخوَن ِفْ اْلِعْلِم؛   

 دانند. راسخان در علم منى

جل       خداى عزو سخن  ما  به      ا صى آدم ر باره آدم: وع در

فغوى، پس بدان كه خداى سبحان آدم را آفريد تا حجت          

و جانشني او در زمني و آباديهاى آن باشد. خداوند او      

را براى هبشت نيافريده بود. و نافرماىن آدم در هبشت        

مني.      نه در ز بود  ]بود  شت  به       [در هب هلى  قدرات ا تا م

ف           مني  به ز كه  گامى  پس، هن سد.  جنام ر با   ا مد و  رود آ

كه              يد  صوم گرد شد، مع خدا  شني  جت و جان هلى ح گزينش ا

موده:     ند فر حًا َو آَل      خداو َطفى آَدَم َو ُنو َه اْص ِِنس الّل

عاَلمنَي ؛      ى اْل راَن َعَل راهيَم َو آَل ِعْم ند، آدم و   ِِْب خداو

ــان   ــر جهاني ــران را ب ــراهيم و آل عم ــوح و آل اب ن

 برگزيد.

جل       خداى عزو سخن  ما  با ]و ا يه  در يونس عل سالم  ره  : [ال

ِه؛        » َِْدَر َعَلْي ْن َن نس َأْن َل بًا َفَظ َب ُمغاِض  َو َاا النووِن ِِْا َاَه

و يونس هنگامى كه خشمگني رفت و بر اين باور بود كه           

، يونس، بر اين باور بود      «گذارمي  هرگز در تنگنايش منى   

ند روزى    منى     كه خداو قرار  نا  يا     اش را در تنگ هد. آ د

خداى ع   شنيده  سخن  جل را ن مى   زو كه  يد:   اى  ا  فرما َو أّم

اما هرگاه انسان را    ِاا َما اْبَتالُه َفَََدَر َعَلْيه ِرْزَقه؛      

اش را در تنگنا قرار دهد. يعىن،       امتحان كند و روزى  

بود          شته  يونس پندا گر  گذارد، و ا ضيقه ب او را در م

نا             كه يقي ست  بر او ني ناى  قادر و توا ند،  كه خداو

 كافر شده بود!

َو َلََْد َهمَّْت ِبِه َو    »اما سخن خداى عزوجل درباره يوسف:       

ها؛   مَّ ِب صد وى      َه كرد و او ق سف  صد يو عىن:  «آن زن ق ، ي
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آن زن قصد گناه كرد و يوسف قصد كشنت وى ـ اگر              

كرد ـ كه بر گناه بزرگى وادارش كرده بود.          جمبورش مى  

پس، خداوند كشنت و فحشاء را از يوسف دور گردانيد.        

موده:    چنا كه فر شاء؛      ن ُه السُّوَء َو اْلَفْح ِرَف َعْن تا   ِلَنْص

عىن:           سوء، ي گردانيم.  شاء را از او دور  بدى و فح

 كشنت. و فحشاء، يعىن: زنا.

 گويند؟ و اما داود، اصحاب مشا درباره او چه مى

گويند: داود در حمراب خود مناز       على بن جهم گفت: مى      

پرندگان خود را   گزارد كه ابليس به شكل زيباترين        مى 

تا آن           ست  ست و برخا منازش را شك ند. او  به او منايا

به             فت. او  نه ر خل خا به دا نده  گريد. پر نده را ب پر

يد. او در             بام پر شت  به پ نده  شد. پر برون  بالش  دن

طلبش باال رفت. پرنده در خانه اوريا بن حنان فرود           

مى     نده را  مد. داود پر سر         آ يد مه هان د كه ناگ يد  پاي

شويد. او را كه ديد خواستارش شد.        د را مى اوريا خو  

پيش   يا را  بود.          اور ستاده  ها فر خى از جنگ به بر تر 

نده     به فرما قدم         پس،  خط م يا را در  كه اور شت  اش نو

جبهه قرار بده. اوريا به خط مقدم رفت و بر مشركان           

پريوز شد و اين بر داود گران آمد. دوباره نوشت كه           

ده، اوريا ـ كه رمحت      قرار ب  « تابوت »او را پيشاروى  

خدا بر او باد ـ كشته شد و داود مهسرش را به عقد            

 خود درآورد.

السالم، ناگهان تهانچه بر صورت خويش         امام رضا عليه   

مود:   سىت         »زد و فر به را عون؛  يه راج ا ال ا هلل و اّن اّن

مشردن            سبك  به  تدا  هلى را اب يامربان ا يامربى از پ كه پ

ل كبوتر افتاد، سهس به     منازش نسبت داديد تا به دنبا      

 «فحشاء، و پس از آن به قتل و كشنت!

 گفت: اى زاده رسول خدا! پس خطاى او چه بود؟

مود:   خداى          »فر كه  شت  نها پندا تو! داود، ت بر  واى 

ند          ست. خداو يده ا ناتر از او نيافر لوقى دا جل خم عزو

حمراب             باالى  بر  تا  خت  شته را برانگي يز آن دو فر ن

ند:    ند و گفت م رفت َ ْحُكم        َحْض ض َف لى َبْع نا َع ى َبْعُض ان َبَغ

ِدنا ِىل َسواِءالصِّراِط. ِنس         ِطْط َو اْه احَلقِّ َو ال ُتْش ا ِب َبْيَنَن

َهذا َأخى َلُه ِتْسع  َو ِتْسُعوَن َنْعَجًة َوِلَى َنْعَجٌة واِحدٌة َفَاَل           

ها و  طاب؛   َ َاْكِفَلْيَن ى اخِل نْ ِف كه       َعزس ستيم  شاكى ه ما دو 

ر ديگرى ستم كرده، پس در ميان ما به         يكى از ما ب   

ست            به راه را ما را  شو، و  حرف م كن و من حق داورى 

هدايت كن. اين برادر من است كه نود و نه ميش دارد           
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گويد: آن را هم در اختيار     و من يكى بيش ندارم. مى      

مى          شىت  من در با  سخن  گذار و در  ند.  من ب بر  « ك داود 

فت:         كرد و گ شتاب  شاكى  يه مت ََ »عل ؤاِل    َل َك ِبُس ْد َظَلَم

ِه؛   َك اىل ِنعاِج او با درخواست افزودن ميش تو بر         َنْعَجِت

 «ميشهايش، بر تو ستم كرده است!

او از شاكى دليل خنواست، و به متشاكى توجه ننمود و        

نهرسيد: پاسخ تو چيست؟ و اين خطاى داورى او بود،         

ته          سوى آن رف به  مشا  چه  خداى        نه آن سخن  يا  يد. آ ا

يا داُوُد ِّنا َجَعْلناَك    فرمايد:   شنوى كه مى    منى  عزوجل را 

احَلّق؛         اِس ِب نَي الّن اْحُكْم َب ى اأَلْر  َف ًة ِف ما   َخليَف اى داود 

فه    يان         تو را خلي پس در م قرار دادمي.  مني  اى در ز

 «مردم، به حق داورى كن.

يد: ] ستان        [راوى گو پس دا خدا!  سول  فتم: اى زاده ر گ

مود:      ست؟ فر يا چي با اور گر  » او  زن در دوران داود ا

شد، پس از او هرگز ازدواج     مرد يا كشته مى     شوهرش مى  

كرد، و اولني كسى كه خداوند عزوجل، ازدواج با زِن         منى 

شوهر از دست داده را براى او روا دانست، داود بود      

»...1 

ــه  ــتان داود علي ــرى از   در داس ــت ديگ ــالم، رواي الس

يه     لى عل ملؤمنني ع موده:        امريا كه فر ست  سالم ا گر  »ال ا

سر               با مه يد داود  كه بگو ند  من آورد پيش  فردى را 

كنم: حدى    اوريا ازدواج كرده، دو حد بر او جارى مى       

يعىن: اگر كسى بگويد      2«براى نبوت و حدى براى اسالم.     

كرده          سر او ازدواج  با مه يا  شهادت اور پيش از  داود 

 است.

هر كس داستان داود را، بدان     »در روايت ديگرى است:    

صه     كه ق نه  مى     گو يت  ند،      پردازان روا يت ك ند، روا كن

مى        بر او  نه  صت تازيا صد و ش شتاد     ]زمن.  يك قذف ه حد 

ست    نه ا ست:      [تازيا گرى ا يت دي حد     ». و در روا ين  ا

 3«افرتا بر انبياست.

السالم   صدوق مهانند روايت اول را از امام صادق عليه       

                                                 
1

 .793و عيون اخبار الرضا، ص  05ـ09، به نقل از اماىل صدوق، ص 58، ص 77. حبار، ج 

 
2

 آيه، و تنزيه األنبياء سيد مرتضى، ص . تفسري جممع البيان و نور الثقلني در تفسري

05. 

 
3

 . تفسري خازن و فخر رازى و نور الثقلني در تفسري آيه.
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 نيز، روايت كرده است.

سري              چه در تف با آن يد  مشا آورد چه  شود، آن ته  گر گف ا

عار  است. فشرده روايت تفسري      منسوب به قمى آمده، م    

داود در حمــرابش منــاز »منســوب بــه قمــى چــنني اســت: 

نده      مى  كه پر چون        گزارد  فت و  قرار گر فرارويش  اى 

يوار            بر د پر زد و  نده  گريد، پر تا آن را ب ست  برخا

ميان داود و اوريا نشست ـ داود او را پى فرماىن          

فرستاده بود ـ داود از ديوار باال رفت تا آن را           

شويد. زن كه او را    گريد كه ديد زىن نشسته خود را مى      ب

ديد موهايش را پراكند و بدنش را با آهنا پوشانيد.         

به             شت و  خويش بازگ حمراب  به  شد و  شيفته او  داود 

« تابوت »اش نوشت به كجا و كجا حركت كند و         فرمانده 

شاروى             يا را پي هد و اور قرار د مشن  خود و د بني  را 

 1...« كرد و وى كشته شد و تابوت فرستد. او چنني

راوى اين روايت، روايات متعدد وارد در      »گوييم:   مى 

گردهم آورده، و از          فا را   تب خل يات در مك سري آ تف

ي     خود ن ندار  سهس آن را از      پ فزوده،  بر آن ا يزى  ز چ

 السالم روايت كرده است. قول امام صادق عليه

ما منت اين روايت را ـ بدون اشاره به سند آن ـ               

مى      قرار داده و  سى  ستان      مورد برر باره دا گوييم: در

السالم   اى از امام صادق عليه    اورياى مذكور، خرب ويژه    

 پرسد: رسيده كه وقىت راوى از او مى

ظر  يا           ن سر اور باره داود و مه مردم در چه  مشا در آن

 گويند چيست؟ مى

 2«اند. اين چيزى است كه عامه ساخته»فرمايد:  امام مى

يه      صادق عل مام  صراحت           ا با  حديث  ين  سالم در ا ال

يوه            مى  باره داود و ب مردم در سخن  شأ  يد: من فرما

 ستند.يعىن پريوان مكتب خلفا ه« عامه»اوريا، 

پس، اين سخن يقينا از سوى آهنا به كتب حديثى مكتب            

السالم سرايت كرده است، و ما اينگونه        اهل بيت عليهم   

امي، يعىن رواياتى    ناميده « روايات منتقلة  »روايات را  

                                                 
1

، به نقل از تفسري قمى. و التتمـة ىف كتـاب االسـرائيليات و    58ـ59، ص 79. حبار، ج 

 ، چاپ اول، بريوت.588اثرها ىف كتب التفسري، ص 

 
2

 .599، ص 79. حبار، ج 
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 1كه از مكتب خلفا به مكتب اهل بيت منتقل شده است.

و اگر مصدر و ريشه اين روايت را در كتاهباى تاريخ         

مى        جبوييم، در فا  تب خل سري مك يان      و تف كه، راو يابيم 

آله روايت    و عليه  اهلل اين روايت آن را از رسول خدا صلى     

آله   و عليه  اهلل اند كه رسول خدا صلى      اند، و نگفته   نكرده 

ته ا  سري          آن را گف سيوطى در تف كه  يت  يك روا گر  ست؛ م

ما               كرده، و  يت  نس روا شى از ا يد رقا يه از يز آ

 تر، در مهني حبثها بطالن آن را روشن كردمي. پيش

*** 

خدا              سول  نب، ر يد و زي ستان ز كه: در دا جه آن نتي

آله با شوهر دادن زينب به زيد، قانون           و عليه  اهلل صلى 

درهم  « مهتاىي اسالمى  » جاهلى را، با قانون   « مهتاىي َنَسىب  »

عال او           ند مت بزرگ، خداو پريوزى  ين  پس از ا ست، و  شك

را فرمان داد تا ـ با زينب مطّلقه زيد ـ ازدواج            

قانون     ند و  سرخواندگى »ك جاهلى را     « پ شده  شناخته 

نيز، درهم بشكند و آن را به قانون اسالمى بدل منايد         

و ]ـ مهان گونه كه داود با بيوه اوريا ازدواج كرد          

ممنوعيت ازدواج با زنان شوهر از دست داده را درهم        

ست  چنني            [شك سالمى  كام ا جراى اح ياء در ا مهه انب  .

صلى       مى  خدا  سول  ند. ر يه  اهلل كن قانون      و عل طال  هلدر اب آ

با » قانون  « ر چنني      « خواهى  خون »و  يز،  يت ن هل جاهل ا

لوداع،      جة ا با »كرد و در ح مويش     « ر هلاى ع سود پو و 

، و خون پسرعمويش را مهدور، اعالم     عباس را باطل شده   

 2داشت.

يا و           يوه اور با ب خدا داود  نىب  قت ازدواج  ين، حقي ا

آلــه بــا مطّلقــه  و عليــه اهلل ازدواج خــامت انبيــاء صــلى

« روايات اسرائيلى  »اش زيد است. وىل گسرتش     پسرخوانده 

ناى     يل و مع صص انب »در تأو سرتش    «يا ق شني، و گ ى پي

ساختگى  » يات  گر از      « روا خى دي سري و بر هباى تف در كتا

                                                 
1

روايات املدرستني، ج    در كتاب ما، القران الكرمي و     « روايات منتقلة  »به حبث   . 

 مراجعه مناييد. 5

 
2

در  آلـه  و عليه اهلل صلى، چاپ مصر روايت كند كه: رسول خدا 755، ص 9. در سريه ابن هشام، ج 

هاى مشا   و هر گونه رباىي برداشته شد، و سرمايه»... اش در حجة الوداع فرمود:  خطبه

وده هيچ گونه رباىي نباشد،     از آِن مشاست، نه ستم كنيد و نه ستم شويد. خداوند فرم         

با »و  مهه     «ر بداملطلب،  بن ع باس  كه در          ى ع خوىن  نه  ست، و هرگو طل ا شته و با اش بردا

دارم، خون پسر ربيعة بن      جاهليت رخيته شده، َهَدر است، و اولني خوىن كه از مشا برمى           

را  او« هذيل »خورد كه قبيله     شري مى  « ليث  بىن »حرث بن عبداملطلب است ـ وى در قبيله       

 «كنم. كشتند ـ و او اولني كس است كه براى هدر مشردن خوهناى جاهليت، از وى شروع مى
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مصادر اسالمى، حق و باطل را درهم آميخته، و حق را         

از ديد پژوهشگران مستور داشته است. اين روايات در        

براى          كه  فت  شهرت يا سالمى از آن رو رواج و  مع ا جوا

جيه  فرو رفنت برخى افراد سلطه حاكم در شهوت جنسى تو        

مناسىب در خود داشت. چنانكه صدور گناهان از امثال         

مرواىن و             فاى  شباه وى از خل يه و ا بن معاو يد  يز

تا       شد  يزه آن  شان، انگ مه »مهتايان ياء و   « عا به انب

صيت داده و از             ناه و مع سبت گ يز، ن هلى ن سوالن ا ر

ايشان سلب عصمت منايند، و اين آيات را درباره آنان         

نه   يل و   به گو قد و         اى تأو نه ن هر گو كه  ند  عىن مناي م

 ايراد را از برخى خلفا دور سازد.
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 او در حيات و ممات و تبرك به آثار آله و عليه اهلل صلىتوسل به پيامبر 

 برخى از مسلمانان در حبث از صفات انبيا گويند:

قرب               حمل  گرفنت  گاه  يا و عبادت ثار انب به آ سنت  تربك ج

نان در            بور آ بر ق ناى  سازى و ب ست. باز شرك ا شان  اي

لد               شان و تو لد اي شت تو لس بزرگدا ست. جم شرك ا حد 

اوليا معصيت و بدعِت حرام است. و در يك كالم، توسل          

دا به وسيله غري خدا، در حد شرك است. و وسيله          به خ  

آله پس از وفات آن     و عليه  اهلل قرار دادن رسول خدا صلى    

 حضرت، خمالف شرع اسالم است.

 كنند كه:  خمالفان اين گروه در پاسخ چنني استدالل مى
 آله و عليه اهلل صلىالف( تبرك جستن به آثار پيامبر 

تواتر           قل م با ن حديثى  تب  مهه ك كه:     در  ست  مده ا آ

آله در زمان حيات ايشان      و عليه  اهلل صحابه رسول خدا صلى    

تربك            ثار او  به آ ضرت  خود آن ح سته  شرت و خوا با مبا

ين روش           مى  يز، ا شان ن فات اي پس از و كه  ستند. چنان ج

 را ادامه دادند. برخى از داليل ايشان چنني است:
 آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به آب دهان پيامرب 

خبارى  د صحيح  سول           1ر  كه ر ند  يت ك سعد روا بن  سهل  از 

فردا اين   »رمود:  آله در جنگ خيرب ف    و عليه  اهلل خدا صلى  

يرب را            ند خ كه خداو خواهم داد  سى  ست ك به د پرچم را 

گشايد، او دوستدار خدا و رسول خداست        به دست او مى   

ند.         ستدار اوي خدا دو سول  خدا و ر يد:  « و  راوى گو

مردم آن شب را به سخىت سهرى كردند تا بدانند پرچم           

به دست كدامني آهنا داده خواهد شد. بامدادان مهگى به          

آله آمدند و هر يك اميد        و عليه  اهلل د رسول خدا صلى   نز 

خدا               سول  كه ر شود  به او داده  پرچم  كه  شت  آن دا

ه           سول الّل يا ر شد:  ته  ست؟ گف لى كجا مود: ع او از   فر

نالد. پيامرب به دنبال او فرستاد تا         درد چشمانش مى  

حاضر شد، و دو چشم او را با آب دهان شفا خبشيد، به         

تا آخر   ...« ردى وجود نداشته است    اى كه گويا د   گونه 

 2حديث.

                                                 
1

، و كتاب اجلهاد و السري، ج 85، ص 8. صحيح خبارى، كتاب املغازى، باب غزوه خيرب، ج 

، و باب فضل من اسلم 777، ص 5، و باب ما قيل ىف لواء النىب، ج 795، باب 790، ص 5

، و كتاب فضائل اصحاب النىب، باب مناقب على بن 775، ص 5على يديه رجل، ج 

؛ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل على بن 700، ص 5طالب، ج  اىب

؛ سنن ترمذى، 785، و باب غزوة ذى قرد و غريها، حديث 89و  85طالب ر ، حديث  اىب

 .755، ص 78طالب، ج  كتاب املناقب، باب مناقب على بن اىب

 
2

 .795، ص 5. صحيح خبارى، باب دعاء النىب اىل االسالم، ج 
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اين روايت در صحيح مسلم از قول سلمة بن اكوع چنني           

 است:

گويد: نزد على آمدم و او را كه دچار درد چشم بود          

مى     خود  خدايش آوردم. آن         با  سول   نزد ر تا  شيدم  ك

چشمانش را شفا خبشيد و پرچم را به       حضرت با آب دهان    

 1دست او داد.
 آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به وضوى رسول خدا 

 در صحيح خبارى از انس بن مالك روايت كند كه گفت:

وقت مناز عصر فرا رسيد و مردم براى وضو به جستجوى           »

ــد و آن را  ــامرب  آب پرداختنـــ ــد. پيـــ نيافتنـــ

آله با ظرف وضو سر رسيد و دست خود را            و عليه  اهلل صلى 

هان             ند. ناگ ضو بگري مود و مردم فر به  هناد و  در آن 

جوشيد   ديدم آب از سر انگشتان آن حضرت مهچون چشمه مى       

 2«و مردم تا آخرين نفر از آن وضو گرفتند.

 گويد:  و در روايت ديگرى از جابربن عبدالّله

آله بودم كه وقت مناز عصر        و عليه  اهلل من با پيامرب صلى    »

فرا رسيد و ما جز اندكى آب نداشتيم. آن را در ظرىف        

صلى      يامرب  نزد پ ند و  يه  اهلل رخيت شان     و عل ند. اي له آورد آ

شتان خود را باز    دست خود را در آن فرو بردند و انگ    

ند          كه خداو شتابند  ضوگريندگان ب ند: و ند و فرمود كرد

بركت افزايد. ناگهان ديدم آب از ميان انگشتان آن        

مى    ضرت  ند و             ح ضو گرفت مردم و كه  گاه  تا آن شيد  جو

نوشيدند، و اين معجزه چنان در من اثر كرد كه ديگر          

دچار ترديد نگشتم و دانستم كه اين عني بركت است.            

گفتند: مشا در آن روز چند نفر بوديد؟ گفت:        به جابر  

صد           گرى، پان يت دي فر! و در روا صد ن هزار و چهار يك 

 3«نفر.
 آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به موى پيامرب 

مى         يت  خود روا صحيح  سلم در  كه:     م ند  خدا    »ك سول  ر

يه  اهلل صلى  مجرات و             و عل مى  پس از ر مد و  ىن آ به ِم له  آ

                                                 
1

 .785. صحيح مسلم، كتاب اجلهاد و السري، حديث 

 
2

 .87، ص 7ت الصالة، ج . صحيح خبارى، كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء اذا كان

 
3

؛ سـنن  570، ص 8ج  صحيح خبارى، كتاب األشربه، باب شرب الربكة و املاء املبارك،. 

؛ 995، ص 7؛ مسند امحـد، ج  55، ص 7الوضوء من االناء، ج كتاب الطهارة، باب نسائى 

النىب من تفجر املاء من بني    بن عمر، باب ما اكرم الّله  ، از قول عبدالّلهسنن دارمى

 .75، ص 7اصابعه، ج 
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تراشيد و آن را به مردمان     قرباىن كردن، سر خود را    

 «داد.

يد:      گرى گو يت دي فرا     »و در روا سرتراش را  ضرت  آن ح

حه           به اباطل هنا را  ها، آ شيدن مو پس از ترا ند و  خوا

سيم          مردم تق يان  هنا را م يز آ يد: او ن داد. راوى گو

 1«كرد.

 و نيز از انس بن مالك روايت كند كه گفت:

تراشيد   آله را ديدم كه سر مى      و عليه  اهلل رسول خدا صلى   »

و صحابه آن حضرت دور او را گرفته بودند تا هر موىي        

 2«كه فرو افتد در دست يكى از آنان قرار گريد.

يد             بن ول لد  حال خا شرح  به در  سد الغا تاب ا و در ك

 ويد:گ

يان            » يان و روم با ايران نربد  كه در  يد  بن ول لد  خا

سته    يژه و برج قش و شق در        ن فتح دم گام  به هن شت  اى دا

جنگيد، تار موىي از رسول خدا        شب كالهى كه با آن مى      

آهلرا قرار داده بود كه به بركت آن فتح          و عليه  اهلل صلى 

 «جست و مهيشه پريوز بود. و ظفر مى

ر اصــابه و مســتدرك حــاكم مهچــنني در شــرح حــال او د

 گويند:

گم             » خويش را  كاله  شب  موك  نربد ير يد در  بن ول لد  خا

كــرد و دســتور داد آن را جبوينــد. ابتــدا آن را    

نيافتند، وىل دوباره جستجو كردند و آن را يافتند و      

ديدند شب كالهى كهنه و مندرس است. خالد گفت: رسول           

اى آورد و سر  آله در ساىل عمره به ج      و عليه  اهلل خدا صلى  

آورى موهاى آن حضرت پرداختند     تراشيد. مردمان به مجع    

و من در گرفنت موى پيشاىن بر آنان سبقت گرفتم و آن          

را در اين شب كاله هنادم و اكنون در هيچ نربدى حاضر          

شوم كه اين شب كاله با من باشد مگر آنكه پريوزى               منى 

 3«گردد. نصيب من مى

                                                 
1

. صحيح مسلم، كتاب احلج، باب بيان ان السنة يوم النحران يرمى مث ينحر مث حيلق،               

؛ 7037؛ سنن ابوداود، كتاب املناسك، بـاب احللـق و التقصـري، حـديث     859و  858ديث ح

، 580، 579، 593، 799، 785، 788، 777، ص 8؛ مسند امحد، ج 785، ص 7طبقات ابن سعد، ج 

 .950؛ مغازى واقدى، ص 95، ص 9و ج  535، 559

 
2

، ص 59من الناس و تربكهم به، حديث  صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب قرب النىب. 

7375. 

 
3

. 500، ص 8الصحابة، باب مناقب خالد بن الوليـد، ج   . مستدرك حاكم، كتاب معرفة

و تـاريخ   753، ص 5فشرده اين روايت در منتخب كنزالعمال، در حاشيه مسند امحد، ج 

 نيز آمده است. 778، ص 5ابن كثري، ج 
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كه:          ند  يت ك خبارى روا صحيح  موى    »و در  هاىي از  تار

صلى   يامرب  يه  اهلل پ نزد ام   و عل له  خ      آ سول  جه ر دا سلمه زو

رسيد   زمخى مى   آله بود كه هرگاه كسى را چشم       و عليه  اهلل صلى 

فرستاد تا آن موها را در آن     ظرف آىب خدمت ايشان مى    

 1«ديده را شفا خبشد. فرو كند و آسيب

وى پيامرب نزد من باشد      اگر يك تار م     »عبيده گويد:   

 2«از مهه دنيا و هرچه در آن است نزد من حمبوبرت است.
 آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به لباس پيامرب 

ه  يد:          عبدالّل بوبكر گو خرت ا مساء د من  با »خادم ا نوى 

امساء جبه و روپوش بلندى با نشاهناى سبز به من نشان           

صلى         خدا  سول  به را ر ين ج فت: ا يه  اهلل داد و گ له   و عل آ

 3«گريمي. شوييم و از آن شفا مى پوشيد و ما آن را مى مى

ــد:   ــلم گوي ــحيح مس ــدا  »و در ص ــول خ ــه رس ــن جب اي

يه  اهلل صلى  به       و عل سهس ج ست.  له ا سروانه     آ ند و خ اى بل

مه      كه جادك ير و       بريون آورد  هاى آن از حر ها و چاك

نزد         به  ين ج فت: ا بود و گ باج  تا از      دي بود  شه  عاي

يامرب آن را             سيد. پ من ر به  پس از او  فت و  يا ر دن

شوييم تا بيماران به وسيله       پوشيد و ما آن را مى    مى 

 4«آن هببود يابند.
 آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به تري و پيكان پيامرب 

 خبارى درباره صلح حديبيه روايت كرده و گويد:

صلى     » خدا  سول  يه  اهلل ر خود در         و عل سهاهيان  با  له  آ

آب فرود آمدند مردم     انتهاى حديبيه بر سر چاهى كم       

شيدند و          سرعت آب آن را ك با  شتافتند و  سوى آن  به 

ند.               شكوه كرد خدا  سول  به ر شنگى  عد از ت ندكى ب ا

آله تريى از تريدان خود بريون كشيد         و عليه  اهلل ىپيامرب صل  

                                                                                                                                       

 
1

، كه ما فشـرده  55، ص 9صحيح خبارى، كتاب اللباس، باب ما يذكر ىف الشيب، ج . 

 آن را آورمي.

 
2

بـه شـعر    الوضوء، باب املاء الذى يغسـل  خبارى، كتاب ؛ صحيح98، ص9سعد، ج .طبقات ابن

 .87، ص7االنسان،ج

 
3

، باب ذكر لباس النىب؛ تاريخ 55، ص 7؛ طبقات ابن سعد، ج 893، ص 9. مسند امحد، ج 

؛ السرية النبويـة و اثثـار احملمديـة، چـاپ دوم،     598ة النبوية، ص االسالم ذهىب السري

 .555، ص5بريوت، داراملعرفة، ج

 
4

، كتاب اللباس و الزينة، باب حترمي استعمال اناء الـذهب و  797، ص8مسلم، ج . صحيح

 .5990الفضة، حديث

 



 112 

به           پس  ند.  قرار ده چاه  تا آن را در درون  مود  و فر

خدا سوگند پيوسته جوشيد و آنان را سرياب كرد تا از         

 1«آجنا كوچ كردند.
 آله و عليه اهلل صلىتربك جسنت به جاى دست پيامرب 

در كتاب اصابه و مسند امحد در شرح حال حنظله روايىت         

 است كه فشرده آن چنني است:

آله   و عليه  اهلل لىجد من مرا خدمت پيامرب ص      »حنظله گويد:   

ين              كه ا چك دارم  بزرگ و كو سراىن  من پ فت:  برد و گ

يامرب             يد. پ عا بفرماي براى او د ست.  كوچكرتين آهنا

يه  اهلل صلى  مود:             و عل شيد و فر سر او ك بر  سىت  له د آ

ست.          » سعادمتند ا يا: او  يد.  سعادتت افزا ند  « خداو

راوى گويد: با چشم خود ديدم كه بيماراِن صورت باد           

له          كرده   نزد حنظ كرده را  ستان ورم  نات پ يا حيوا

بسم  »زد و با   آوردند و او بر دست خود آب دهان مى       مى 

ه  گفت: اين جاى     كشيد و مى   آن را بر سر خود مى     «  الّل

آله است. سهس حمل ورم كرده       و عليه  اهلل دست رسول خدا صلى    

 2«شد. كرد و به گفته راوى، ورم برطرف مى را مسح مى

 و در عبارت اصابه آمده است:

ه    » سم الّل له ب فت  مى   حنظ كه        گ خود،  سر  بر  ستش را  و د

كرد و   هناد و آن را مسح مى    خدا بود، مى    جاى دست رسول   

مى          كرده  حمل ورم  بر  طرف       سهس  ماس آن بر شيد و آ ك

 «شد. مى

*** 

طر              شيد و ع نور خور چون  ندگى مه كت و فرخ بارى، بر

صلى        خدا  سول  يه  اهلل شكوفه از ر طراف او     و عل به ا آهل

شد؛ و در كودكى و بزرگى، در سفر و حضر،       پراكنده مى  

هيچ   شب و روز،  چه        در  يد.  جدا نگرد ضرت  گاه از آن ح

خود              ضاعى  مادر ر سعديه  مه  مه حلي كه در خي گاه  آن

شام       سفر  چه در  مه ام      بود، و  يا در خي جتارت،  براى 

يادت و           سوت ق نه در ك يا در مدي جرت،  حال ه بد در  مع

ما در              چه را  كه آن ست  بديهى ا مت. و  هربى و حكو ر

نه    جا آوردمي منو گز در        اين ما هر ست و  نواع ا اى از ا

                                                 
1

، ص 5. صحيح خبارى، كتاب الشروط، باب الشروط ىف اجلهاد و املصاحلة مع اهل احلرب، ج 

، قسمت 7. و ج 50، ص 8ازى، باب غزوة احلديبية؛ طبقات ابن سعد، ج ، و كتاب املغ37

 .595؛ مغازى واقدى، ص 773اول، ص 

 
2

. مشروح آن در شرح حال حنظلة بن حذمي بن حنيفه در اصابة 93، ص 5ج . مسند امحد، 

 آمده است.
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بوده       صاء ن مار و اح مهه در      صدد آ صاى  يرا، اح امي. ز

براى             شد  يان  چه ب جد. و آن شگرى نگن هيچ پژوه توان 

سنده            گاه ب شنوا و دل آ گوش  سليم و  لب  ندگان ق دار

 باشد.

شفاعت       ضوع  عد مو خبش ب قرار دادن      در  سيله  خواهى و و

صلى    يامرب  يه  اهلل پ عال را          و عل خداى مت گاه  به در له  آ

بررسى كرده و سهس ـ به يارى خدا ـ به منشأ اختالف             

ــدا     ــول خـ ــازات رسـ ــا و امتيـ ــاره ويژگيهـ دربـ

 پردازمي. ير مردمان مىآله بر سا و عليه اهلل صلى
 آله و عليه اهلل صلىتوسل به رسول خدا 

ه             سول الّل به ر سل  شروعيت تو جواز و م به  قدان    معت

يه  اهلل صلى  به           و عل ضرت  قرار دادن آن ح سيله  له و و آ

مى            هنا،  مهه دورا عال در  ند مت گاه خداو ند:   در گوي

مان             خدا و در ز سول  قت ر پيش از خل سل  نه تو اينگو

عد از    يات و ب جنام           ح هلى ا ضاى ا با ر ضرت  فات آن ح و

يل              به دال يز،  مت ن تا روز قيا نان  ست و مهچ ته ا گرف

 يابد: زير، ادامه مى
 قبل از خلقت آله و عليه اهلل صلىخنست: توسل به رسول خدا 

شابورى در           حاكم ني له  حديث از مج يان  هى از راو گرو

كتاب مستدرك خود از قول عمر بن خطاب روايت كنند            

نگامى كه دچار آن لغزش گرديد، عر  كرد:        آدم ه»كه،  

خواهم كه به حق حممد و آل حممد         پروردگارا! از تو مى   

مد           تو حم مود: اى آدم!  سبحان فر ند  شى. خداو مرا ببخ

ــوز او را     ــن هن ــه م ــاىل ك ــناخىت در ح ــه ش را چگون

 ام؟ نيافريده

عر  كرد: پروردگارا! هنگامى كه مرا به دست قدرت            

يدى، و از روح     كه        خود آفر سر  يدى،  من دم خودت در 

برداشتم ديدم بر ستوهناى عرش نوشته شده: ال اله اال          

ه  ه     الّل .پس دانستم كه تو نام كسى جز          حممد رسول الّل

 دهى. ات را كنار نام خود قرار منى ترين آفريده حمبوب

بوب          فىت اى آدم! او حم ست گ مود: را ند فر ترين   خداو

يده  خب          آفر حق او  به  مرا  ست.  من ا تو را   هاى  كه  وان 

 «آفريدم. خبشيدم. و اگر حممد نبود تو را منى

اين حديث را طرباىن نيز در كتاب خود آورده و بر آن         

 1«و او آخرين پيامرب نسل توست.»افزوده: 

                                                 
1

؛ حتقيق النصـرة، مراغـى ت   558، ص 3؛ جممع الزوائد، ج 975، ص 5. مستدرك حاكم، ج 

 .، به نقل از طرباىن779ـ  778هجرى ص  379
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 و در تفسري اين آيه شريفه: 

ْم َو              ما َمَعُه دٌِّق ِل ِه ُمَص ِد الّل ْن ِعْن تاب  ِم جاَءُهْم ِك ا  َو َلّم

ا               ُروا َفَلّم ى السذيَن َكَف َتْفِتُحوَن َعَل ُل َيْس ْن َقْب كاُنوا ِم

جإإاَءُهْم مإإا َعَرُفإإوا َكَفإإُروا ِبإإِه َفَلْعَنإإُة الّلإإِه َعَلإإى  

 1اْلكاِفرين؛

كه              مد  شان آ به سوي تاىب  خدا ك سوى  كه از  گامى  و هن

كننده كتاب آنان است، و آهنا خود پيش از اين           تصديق 

جستند. حال    ـ به نام آورنده آن ـ بر كفار پريوزى مى         

كه مهان شناساى ايشان به سويشان آمده به آن كافر            

 شدند. پس لعنت خدا بر كافران باد.

س     سران در تف كرده     حمدثان و مف يت  يه روا ين آ ند   ري ا ا

با                گاه  ثت هر پيش از بع يرب  نه و خ هود مدي كه: ي

مهسايگان عرب و مشرك خود از قبيله اوس و خزرج و غري        

آله   و عليه  اهلل جنگيدند، به نام رسول خدا صلى       ايشان، مى  

جستند و   كه در تورات يافته بودند بر آنان پريوزى مى        

گفتند:   كردند و مى   شدند و عليه كفار دعا مى      پريوز مى  

ى از تو مى        » خواهيم كه ما     پروردگارا! به حق نىّب اّم

پروردگارا!  »گفتند:   يا مى  « را بر آهنا پريوز گرداىن.    

 2«به نام نىب خودت ما را بر آهنا پريوز گردان.

ــرمي و    ــرآن ك ــدى، ق ــاب خداون ــه كت ــامى ك ــا هنگ ام

صديق  كه او را           ت سى  سيله ك به و يل  تورات و اجن نده  كن

شناختند، يعىن حممد، به سويشان        ترديد مى   به خوىب و ىب  

 3اسرائيل نبود. آمد، بدان كافر شدند، زيرا او از بىن
 در حال حيات آله و عليه اهلل صلىدوم: توسل به پيامرب 

مان            قى از عث جه و بيه بن ما مذى، ا بل، تر بن حن محد  ا

سول              خدمت ر نا  مردى نابي كه:  ند  يت كن يف روا بن حن

صلى   يه  اهلل خدا  ل  و عل خبواه        آ خدا  كرد: از  عر   مد و  ه آ

صلى        يامرب  شد. پ بود خب يه  اهلل مرا هب مود:    و عل به او فر آهل

مى     » عا  سىت د گر خوا مى        ا صرب  خبواهى  گر  كه     كنم و ا كىن 

                                                 
1
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عر  كرد: دعا بفرماييد. پيامرب       « براى تو هبرت است.     

مود:    عا را        »به او فر ين د كو و ا ضوى ني گري، و ضو ب و

 خبوان:

سأل      ي َأ هّم إّن ىبِّ         الّل د َن َك ُمحّم يَك ِبَنبّي َك َو َأتوجَُّه إل

حاجيت               ي يف  بَك إىل رّب هُت  ي َتوجَّ يا ُمحمَّد إّن مة.  الرَّْح

 ِلُتقضى يل. الّلهمَّ شّفعه ىف.

پروردگارا! من به وسيله پيامربت حممد پيامرب رمحت، به          

كنم. اى حممد! من     آمي و از تو درخواست مى    سوى تو مى   

حاجتم    ست  تو        براى درخوا مدم و  تو آ نزد  ند  از خداو

سته       تا خوا قرار دادم  سيله  گردد.     را و برآورده  ام 

 1«خداوندا! او را شفيع و وسيله من قرار ده.

ــند      ــحيح الس ــذى ص ــى و ترم ــت را بيهق ــن رواي اي

 اند. دانسته
 بعد از وفات آله و عليه اهلل صلىسوم: توسل به پيامرب 

ند            يت ك يف روا بن حن مان  كبري از عث جم ال طرباىن در مع

 كه: 

مردى براى نياز خويش نزد عثمان بن عفان آمد و شد           »

به او و      مى  مان  شان     كرد وىل عث توجهى ن سته او  خوا

جود           منى  ضع مو يد و از و يف را د بن حن مرد ا داد. آن 

شكوه كرد. عثمان بن حنيف به او گفت: به وضوخانه            

مناز              عت  سجد درآى و دو رك به م سهس  گري.  ضو ب برو و

 بگزار و بگو:

ىبِّ               د َن نا ُمحّم يَك ِبَنبّي ألَك َو َأتوجَُّه إل ي أْس همَّ إّن الّل

« د إّني أتوجَُّه بَك يل رّبي ِلتقضى حاجيت.       الرَّمحة. يا ُمحمّ   

 و تذكر حاجتك.

پروردگارا! من به وسيله پيامربمان حممد پيامرب رمحت،         »

كنم. اى حممد!    آمي و از تو درخواست مى    به سوى تو مى     

تو را                 مدم و  تو آ نزد  خدا  سوى  به  فنت  براى ر من 

گردد.          برآورده  حاجتم  تا  قرار دادم  سيله  سهس  « و

 شوى. را يادآور مى خواسته ات

آن مرد رفت و آنچه به او گفته بود اجنام داد. سهس          

بان              هان در كه ناگ مد  فان آ بن ع مان  نه عث به در خا
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خانه نزد او آمد و دستش را گرفت و وارد جملس عثمان        

كرد. او نيز وى را روى زيرانداز كنار خود نشانيد        

و اش را بيان كرد    ات چيست؟ او خواسته   و گفت: خواسته  

وى آن را برآورده ساخت. سهس به او گفت: تو تا اين         

ساعت نيازت را يادآور نشده بودى. و گفت: هر نياز          

 1«و حاجت ديگرى كه دارى بيان كن.
 آله و عليه اهلل صلىج( توسل به قبر پيامبر 

فاء         فاء الو مى و و سنن دار بن    در  هودى از اوس  مس

 روايت كنند كه گفت:  عبدالّله

مردم مدينه دچار قحطى شديد شدند و به عايشه شكوه          »

آله   و عليه  اهلل كردند. عايشه گفت: به سوى قرب پيامرب صلى        

چه   يد و دري تا         برو يد  باز كن مسان  سوى آ به  اى از آن 

 ميان قرب و آمسان سقفى نباشد.

پس از       ند.  چنني كرد يد:  بر     راوى گو باراىن  نان  آن، چ

 2«ما باريد كه گياهان روييدند و شرتان فربه شدند.
 آله و عليه اهلل صلىد( توسل به عباس عموى پيامبر 

 در صحيح خبارى است كه:

شد عباس بن عبداملطلب را      عمر بن خطاب هرگاه قحطى مى      

 گفت: داد و مى ار مىشفيع و وسيله قر

ا            سقينا و إّن نا َفت يَك ِبَنبّي ا نتوسَّل إل ا كّن همَّ إّن الّل

 نتوسَّل إليَك ِبعمِّ َنبيِّنا َفاْسقنا. قال: فيسقون.

به            مان  به پيامرب سل  با تو شته  ما در گذ گارا!  پرورد

مى      تو  مى       سوى  منان  تو بارا مدمي و  سريامبان   آ دادى و 

عموى پيامربمان به سوى     كردى. و اكنون با توسل به       مى 

 آييم. پس، بارامنان ده و سريامبان كن. تو مى

ــى  ــاران م ــد: پــس از آن ب ــرياب  راوى گوي ــد و س باري

 3شدند. مى
 براى كاستن از فشار قبر آله و عليه اهلل صلىه( توسل به لباس پيامبر 

در كنزالعمال، استيعاب، اسدالغابه و اصابه در شرح      

كه               ند  يت كن باس روا بن ع سد از ا نت ا مه ب حال فاط

فت  ملؤمنني،          : »گ مادر امريا سد  نت ا مه ب كه فاط گامى  هن

                                                 
1
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بن اىب    لى  يه    ع لب عل خدا          طا سول  كرد، ر فات  سالم و ال

يه  اهلل صلى  شانيد و در        و عل بر او پو خود را  هن  له پريا آ

 «قرب وى در كنار او خوابيد.

حاضران با تعجب گفتند: آنچه را كه با اين جنازه            

بو          يده  مشا ند حال از  به  تا  جنام دادى،  مود:  ا دمي! فر

ـ   طالب  اين براى آن است كه هيچ كس ـ بعد از اىب            »

نسبت به من نيكوكارتر از او نبوده است. من پرياهن          

مه          تا او از جا شاندم  بر او پو شىت     خود را  هاى هب

قرب در           شار  تا از ف يدم  با او خواب قرب  شد، و در  بهو

 1«امان باشد.

و در طبقات ابن سعد از سهل بن سعد روايت كند كه             

فت:   ته    »گ باىي باف با ع شيه   زىن  سول    شده حا خدمت ر دار 

! من   آله رسيد و گفت: يا رسول الّله       و عليه  اهلل خدا صلى  

ام كه   اين عبا را با دست خود بافته و آن را آورده       

آله   و عليه  اهلل بر مشا بهوشامن. راوى گويد: رسول خدا صلى       

ه بدان نياز داشت، آن را پذيرفت و پوشش خود قرار        ك 

بن            فالن  بود،  مده  ما آ مجع  با آن در  كه  داد و روزى 

! اين   فالن آن را برانداز كرد و گفت: يا رسول الّله        

مود:            شان! فر من بهو بر  ست! آن  را  قدر نيكو با چ ع

باشد. پس، تا آجنا كه خدا خواست در آن جملس نشست و           

مود       عت فر سيد، آن را        سهس مراج نزل ر به م چون  و 

كار            ند:  به او گفت مردم  ستاد.  نزد او فر يد و  پيچ

صلى        خدا  سول  كردى، ر يه  اهلل خوىب ن به آن      و عل چون  له  آ

مى         كه  تو  پذيرفت و  شت آن را  ياز دا يامرب    ن سىت پ دان

كند آن را از او درخواست كردى!     هيچ سائلى را رد منى   

پوشيدن بر    آن مرد گفت: به خدا سوگند، آن را براى       

آله   و عليه  اهلل خود خنواستم، بلكه او را  از پيامرب صلى      

درخواست كردم تا كفن روز مرگم باشد. سهل گويد: آن         

 2«عبا روز مرگ  كفن او بود.
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 اختالف درباره بزرگداشت ياد انبياء و بندگان صالح خدا
 داليل معتقدان به استحباب بزرگداشت

ستدالل            ياء ا ياد انب شت  يت بزرگدا به حمبوب قدان  معت

و  كنند كه بيشرت مناسك حج بزرگداشت ياد انبياء           مى 

نه          به منو كه  ست. چنان ياء ا شاره     اول هاىي از آن ا

 كنيم: مى
 الف( مَام ابراهيم

 فرمايد: خداوند متعال مى

 1َو اتَِّخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراهيَم ُمَصلًّى؛

 منازگاه خود را از مقام ابراهيم برگرييد.

ست             چنني ا شرده آن  كه ف ست  يىت ا خبارى روا صحيح  : در 

نا             به را ب نه كع كه خا گامى  يل هن براهيم و امساع ا
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كرد   آورد و ابراهيم بنا مى    كردند، امساعيل سنگ مى     مى 

سنگ            ين  يل ا فت و امساع ندى يا يوار بل كه د را  1تا آن

پدر       ] پاى  ير  بر روى آن     [براى ز براهيم  آورد. ا

ها ايستاد و به ادامه بنا پرداخت و امساعيل نيز سنگ        

 2داد. را به دست او مى

 در روايت بعد از آن آمده است:

ديــوار بلنــدى يافــت و ابــراهيم از جاجبــاىي ســنگها 

ناتوان گرديد، بدين خاطر، بر روى سنگ مقام ايستاد         

 داد. و امساعيل سنگها را به دست او مى

است ـ مردمان را       خداوند سبحان ـ چنانكه روشن       

ه           يت الّل براهيم در ب قدمگاه ا تا از  مان داده    فر

ياد            تا  ند  گاه برگري ند و از آن مناز تربك جوي حلرام  ا

ابراهيم زنده و جاويد گردد، و هيچ اثرى از شرِك به         

 خدا هم در آن نيست.
 ب( صفا و مروه

 فرمايد: خداوند سبحان مى

ِئِر الّلِه َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو     ِِنس الصَّفا َو اْلَمْرَوَة ِمْن َشعا    

 3اْعَتَمَر َفال ُجناَح َعَلْيِه َأْن َيطسوََّف ِبِهما؛

به راسىت كه صفا و مروه از شعائر اهلى است. پس كسى            

كه               ست  بر او ني باكى  هيچ  مره،  يا ع گذارد  حج ب كه 

 آهنا را طواف منايد.

ي       باره روا ين  چنني     خبارى در ا شرده آن  كه ف ىت دارد 

 است:

هنگامى كه ابراهيم هاجر را با پسرش امساعيل در مكه         

ندش           شد و او و فرز متام  هنا  شاميدىن آ كرد و آب آ ها  ر

خود             به  شنگى  شدت ت يل از  شدند و امساع شنگى  چار ت د

به سوى صفا رفت تا       [از شدت اندوه  ]پيچيد، هاجر    مى 

نداى آ         بر بل سهس  شد.  لت نبا به   شاهد آن حا شد و  ن 

اطراف نگريست تا شايد كسى را ببيند، و چون كسى را         

نيافت، از صفا فرود آمد و به زمني مهوار كه رسيد،            

به       شگر،  ساىن تال ند ان تا     « سعى »مهان خت  شش پردا و كو

مهوارى را پيمود و به مروه رسيد. سهس بر بلنداى آن         
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ند، و             سى را ببي شايد ك تا  ست  طراف نگري به ا شد و 

مد را          چون در آ  فت و آ ين ر فت، ا سى را نيا يز ك جنا ن

 هفت بار ادامه داد.

صلى         خدا  سول  يد: ر باس گو بن ع يه  اهلل ا مود:    و عل له فر آ

مهان   [يادآور ]اين سعى مردمان در ميان صفا و مروه،       

 1سعى هاجر است.

ند   يان  « سعى »خداو مروه  »م شى از   « صفا و  يز، خب را ن

هــاجر و « ســعى»مناســك حــج قــرار داد تــا يــادآور 

بزرگداشىت براى كار بزرگ او باشد. استحباب هروله و        

« صفا و مروه  »تند رفنت حاجيان در فاصله مهوار ميان        

هاى تالشگرانه    نيز، زنده كردن ياد هروله و تند رفنت        

 جناست.او در آ
 ج( رمى مجره يا پرتاب سنگ به سوى شيطان

خود از             سندهاى  سى در م بل و طيال بن حن محد  مام ا ا

 آله روايت كنند كه فرمود: و عليه اهلل رسول خدا صلى

برد و شيطان    2«مجره عقبه  »جربئيل ابراهيم را به سوى     

هفت عدد سنگ او را     را به او نشان داد، ابراهيم با    

سوى              به  سهس او را  شد.  يد  كه ناپد كرد  مى  مجره  »ر

برد و ـ باز هم ـ شيطان را به او مناياند و           3«وسطى 

ابراهيم نيز با هفت عدد سنگ او را راند تا ناپديد          

به      سهس  صوى   »شد.  ره ُق به وى      4«َجَم شيطان را  مد و  آ

تا               ند  شيطان را را سنگ  فت  با ه شان داد و او  ن

 5ناپديد شد.

گونه رمى شيطان از سوى ابراهيم       ينخداوند سبحان، بد   

رمى  »را گرامى داشت و براى زنده نگه داشنت ياد او،        

 را خبشى از مناسك حج قرار داد.« مجرات
 د( فدية يا قرباىن دادن

                                                 
1

، دربـاره تـاريخ امساعيـل از    «زمـزم ». و نيز معجم البلدان مـاده  753. مهان، ص 

 ابن اثري. تاريخ طربى و

 
2

 گاه اولني. . مجره عقبه يعىن: پرتاب

 
3

 گاه مياىن. . مجره وسطى يعىن: پرتاب

 
4

 ن.گاه آخري . مجره قصوى يعىن:پرتاب

 
5

و نيـز   5905. مسند طياىل، حديث 755و نزديك به آن در ص  899، ص 7. مسند امحد، ج 

حال                  شرح  ثري، در  بن ا طربى و ا تاريخ  به و  ماده كع لدان،  جم الب يد: مع عه كن مراج

 ابراهيم.
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 فرمايد: خداوند سبحان درباره ابراهيم و امساعيل مى

ُه السَّْعَْ قا           َغ َمَع ا َبَل ليم * َفَلّم الٍم َح َل يا  َفَبشَّْرناُه ِبُغ

ُبَنَّ ِِنِّْ َأرى ِفْ اْلَمناِم َأنِّْ َأْاَبُحَك َفاْنُظْر ما اا َترى          

َمُر َسَتِجُدنْ ِِْن شاَء الّلإُه ِمإَن   ٔقاَل يا َأَبِت اْفَعْل ما ُتو

ناُه          بني * َو ناَدْي َلما َو َتلسُه ِلْلَج ا َأْس اِبرين * َفَلّم الّص

يا ِِّنإا َكإذِلَك َنْجإِزي    َٔأْن يا ِِْبراهيُم * َقْد َصدسْقَت الروو

َدْيناُه            بنُي * َو َف َبالُء اْلُم َو اْل هذا َلُه ننَي * ِِنس  اْلُمْحِس

پس او را به پسرى بردبار، مژده دادمي و       1ِبِذْبٍح َعظيم؛  

 [ابراهيم به او  ]چون به رشد رسيد و با پدر كوشيد         

مى         خواب  من در  سرم!  فت: پ ي  گ تو را     ب يد  كه با نم 

مى         ظر  چه ن تو  كنم،  باىن  هى؟   قر يل ]د پدر   [امساع فت:  گ

جان! هرچه مأمورى اجنام ده كه به زودى ـ اگر خدا            

ياىب. پس چون تسليم      خبواهد ـ مرا از بردباران مى         

كه، اى          ندايش دادمي  ند،  به روى افك شدند و او را 

يدى،           ست گردان خواب را را كه آن  سىت  به را براهيم!  ا

مى     ما ن  پاداش  نه  كاران را اينگو سىت     يكو به را هيم.  د

كه اين مهان امتحان روشن است و او را به ذبح عظيمى          

 فدا دادمي.

بدين  ياد و             و  شنت  گه دا نده ن براى ز ند  نه، خداو گو

فداى           سفند در  ستادن آن گو باىن، و فر ين قر خاطره ا

خاطره          شت آن  سفند و بزرگدا كردن گو باىن  يل، قر امساع

ناسك حج قرار داد، و حاجيان را فرمود       را خبشى از م 

قرباىن كنند، و با اين قرباىن ياد       « ِمىن »تا مهواره در   

عال           خداى مت بر  براهيم در برا شدن ا سليم  خاطره ت و 

 را بزرگ و گرامى بدارند.

قدوم          ندگى از  كت و فرخ براهيم، بر قام ا آرى، در م

ابراهيم به جاى پاى آن حضرت گسرتش يافت، و خداوند          

ما  حمل در   فر تا آن  ه  »ن داد  يت الّل حلرام   ب گاه  « ا مناز

 كننده ياد و خاطره آن حضرت باشد. شده و زنده

ندگى از آدم             كت و فرخ سرتش بر به گ نده،  خبش آي در 

 پردازمي. ابوالبشر مى
 گسترش بركت از آدم و بزرگداشت ياد آن

عد            جلالل ب ند ذوا كه: خداو ست  مده ا يات آ خى روا در بر

احلجة در عرفات آدم را مورد خبشايش      ىاز ظهر هنم ماه ذ   

قرار داد. سهس جربئيل به هنگام غروب او را به سوى          

                                                 
1

 .795ـ  797. سوره صافات، آيات 
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هم ذى         شب د كت داد. آدم در  حلرام حر شعر ا جة در   م احل

نده        شب ز ته و  با بيتو جنا  شكر از      آ عا و ت به د دارى 

اش پرداخت. سهس صبح كه شد به          خداوند در قبول توبه   

هم سر خود را تراشيد     حركت كرد و در روز د  « مىن »سوى  

 تا نشانه قبول توبه و آزادى او از گناهان باشد.

ندان او          براى آدم و فرز ين روز را  يز، ا ند ن خداو

بود،            جنام داده  چه را آدم ا هر  قرار داد، و  يد  ع

ــدان او    ــج فرزن ــك ح ــاريخ، از مناس ــه ت ــراى مهيش ب

نان را           به آ فات تو هنم در عر صر روز  يد: در ع گردان

هم در    پذيرد و در  مى  حلرام  »شب د شعر ا عا و   « م به د

مى     خدا  مى      ياد  كه  هم  ند و روز د « مىن »شود در   پرداز

مى      خود را  سك و           سرهاى  ين منا بر ا سهس  شند.  ترا

جنام            يز ا هاجر ن يل و  براهيم و امساع چه ا مال، آن اع

مل            هنا كا با آ حج  سك  شده و منا فزوده  ند، ا داده بود

 گرديد.

كت       گى، بر حج مه مال  نابراين، اع هنا و    ب جوىي از آن زما

مكاهناىي است كه آن بندگان صاحل و شايسته خداوند در         

آهنا زيستند، و مهه اين مناسك بزرگداشت ياد و خاطره         

 آنان در مهيشه تاريخ است.

نه     عد، منو خبش ب ست       در  شومى و حنو سرايت  سرتش و  اى از گ

 آورمي. از مكان به واردشوندگان در آن را مى
 از مكان به اهل آن گسترش نحوست و شومى

خبارى و مسلم و امحد بن حنبل روايت كنند كه: رسول            

صلى    يه  اهلل خدا  بوك             و عل غزوه ت به  كه  ساىل  له در  آ

نه          مى  يك خا جر، نزد سرزمني ِح سهاه در  با  ند،  هاى   رفت

قوم مثود پياده شدند. مهراهان آن حضرت از چاههاى آىب        

مخري نان    نوشيدند، آب كشيدند و   كه قوم مثود از آن مى    

هاى پخت گوشت را بر پا داشتند. رسول          ساختند و ديگ  

آله فرمانشان داد تا غذاى ديگها را       و عليه  اهلل خدا صلى  

دور بريزند و مخريها را به شرتان بدهند. سهس آنان را        

صاحل از آن                 قه  كه نا چاهى  سر  بر  تا  كت داد  حر

نوشــيد، فــرود آمدنــد، و آنــان را از ورود بــر  مــى

 اند بر حذر داشت و فرمود: ومى كه عذاب شدهجايگاه ق

دُخلوا               ال َت صاَبُهم َف ما َأ ثل  صيبُكم ِم شى أْن ُي ْ َأخ ِّن

ترسم بر مشا نيز، مهان برسد كه بر آهنا            من مى   َعليهم؛ 
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 1رسيد، پس بر جايگاه آنان وارد نشويد!

 عبارت صحيح مسلم چنني است:

َو الَ َتإإدُخلوا َمسإإاِكن السإإذيَن َظلُمإإوا َأنفسإإُهم اال أْن  

وا  صاَبُهم. مثَّ           َتكوُن ما َأ ثِل  صيَبُكم ِم ذَرًا أْن ُي باكني، َح

ها؛       ى َخلسَف سرع حّت َر َو َأ نه  َزَج بر        در خا كه  ساىن  هاى ك

كرده     ستم  شنت  يان          خوي كه گر گر آن شويد م خل ن ند، دا ا

مان              سيده در ا هنا ر بر آ چه  ند آن تا از مان شيد  با

شت            جنا را پ تا آ فت  سرعت گر كت داد و  سهس حر يد.  مبان

 اشت.سر گذ

 و در عبارت صحيح خبارى آمده است:

صلى    ] خدا  سول  يه  اهلل ر له  و عل خود را      [آ سر  پس از آن، 

 پوشانيد و بر سرعت افزود تا از آن وادى  گذشت.

 در روايت ديگرى در مسند امحد آمده است:

در حاىل كه سوار بر مركب       [آله  و عليه  اهلل رسول خدا صلى   ]

 2وشانيد.بود، بار داى خويش، سر خود را پ
 منشأ و علت شومى و بركت در مكان

مثود        قوم  هاى آب  سرزمني و چاه جز      3شومى  بود  يزى ن چ

سرزمني و            به  هنا  سر زد و از آ قوم  ين  كه از ا چه   آن

هاى آب  يا              چاه خامت انب صر  تا ع كرد و  سرايت  شان 

يه  اهلل صلى  باقى            و عل هد،  خدا خبوا كه  گاه  هر  تا  له و  آ

 است.

بود            يزى ن يز، چ صاحل ن قه  شخور نا ندگى آب كت و فرخ بر

ضيلت و            بود و ف شيده  صاحل از آن نو قه  كه، نا جز آن

بركتش به آن چاه سرايت كرد و تا زمان خامت انبيا            

 آله و تا هر چه خدا خبواهد باقى است. و عليه اهلل صلى

و بديهى است كه ناقه صاحل و آبشخور آن، نزد خدا از         

تر نيست؛ بلكه خداوند      امساعيل و چاه زمزم او، گرامى    

از بركت امساعيل، براى مهيشه تاريخ، زمزم را مبارك         

 قرار داده است.

مهچنني است سرايت و گسرتش بركت از چيزهاىي كه خداوند          

                                                 
1

زى، باب ، عبارت منت از مسند است؛ صحيح خبارى، كتاب املغا775، ص 5. مسند امحد، ج 

لنىب    يه  اهلل صلى نزول ا له  و عل تدخلوا            آ باب ال  قائق،  هد و الر تاب الز سلم، ك صحيح م جر؛  احل

 . روايت مسلم فشرده و خمتصر است.99مساكن الذين ظلموا انفسهم ...، حديث 

 
2

 .99، ص 5. مسند امحد، ج 

 
3

. قوم مثود، قوم صاحل پيامرب بودند كه دعوتش را رد منوده و ناقه صاحل، معجزه آن 

 حضرت را پى كردند.
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يژه           بر ب  هناى و خود، در زما سته  صاحل و شاي ندگان 

 مهانند روز مجعه، قرار داده است.
 بركت و فرخندگى روز جمعه

 گويد: در صحيح مسلم روايىت است كه مى

يوَم              ه اجلنسة  عة و أْدَخَل يوَم اجُلُم ق آدَم  ِنس اللسه خَل

عة؛  يد و در روز      اجلُم عه آفر ند آدم را در روز مج خداو

 1را وارد آن هبشت گردانيد. مجعه نيز، او

كه             ست  مواهىب ا غري آن، از  ترى، و  شرافت و بر ين  ا

خداوند، در روز مجعه، بر بندگان خويش ارزاىن فرموده       

 و بركت روز مجعه را دائمى و مهيشگى قرار داده است.
 بركت در ماه رمضان

حال بركت در ماه رمضان كه خداوند سبحان          مهچنني است  

 فرموده:

اِس َو               دًى ِللّن َُْرآُن ُه يِه اْل ِزَل ف ضاَن السذي ُأْن ْهُر َرَم َش

قان؛      دى َو اْلُفْر َن اْلُه ناٍت ِم كه       2َبيِّ ماهى  ضان،  ماه رم

هاىي   قرآن در آن نازل شد براى هدايت مردمان و نشانه       

 . [حق و باطل]و جداىي  از راهنماىي

 و نيز فرموده:

ُة             ما َلْيَل ما َأْدراَك  ََْدِر َو  ِة اْل ناُه يف َلْيَل ا َأْنَزْل ِِّن

ْهر ... ؛          ِف َش ْن َأْل ٌر ِم ََْدِر َخْي ُة اْل ََْدِر َلْيَل ين    3اْل ما ا

مى         [قرآن ] چه  كردمي. و  نازل  قدر  شب  شب   را در  داىن 

 . شب قدر هبرت از هزار ماه است ... .قدر چيست

بنابراين، بركت و فرخندگى از شب قدرى كه قرآن بر          

صلى     يا  يه  اهلل خامت انب مهه         و عل به  شد،  نازل  له در آن  آ

روزها و شبهاى ماه رمضان سرايت و گسرتش يافت و مهني          

تاريخ                 شه  تا مهي شب،  ين  ماه از ا ين  كت در ا بر

 ماندگار و ابدى گرديد.

خاطره            پس از   ياد و  شت  ضيلت بزرگدا به ف شاره  ا

مى       يد  خدا، تأك يدگان  ما از        برگز صود  كه مق نيم  ك

بزرگداشت ياد و خاطره آنان ـ مثاًل ـ : خواندن سريه           

ــدا    ــول خ ــده رس ــف نش ــت و حتري ــحيح و  درس و روش ص

باشد، و نيز،    آله در شب تولد آن حضرت مى      و عليه  اهلل صلى 

                                                 
1

 .75ـ73. صحيح مسلم، كتاب اجلمعة، باب فضل اجلمعه، حديث 

 
2

 .735. سوره بقره، آيه 

 
3

 .8ـ  7. سوره قدر، آيات 
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كر      يه  خدا و هد عام دادن در راه  براى   ط ثواب آن  دن 

صلى    سول اهلل  يه  اهلل ر كه از           و عل شرط  ين  با ا ست.  له ا آ

هاى اخرتاعى برخى صوفيه      اقدام بر بدعتها و خالف شرع     

 شديدا اجتناب گردد.
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 داليل معتقدان به تحريم بنا بر قبور

مســلمانان در موضــوع بازســازى و عمــارت بــر قبــور 

سجد و           هنا، و م مون آ طواف پريا ياء، و  ياء و اول انب

ختالف           كديگر، ا با ي بور،  ين ق قرار دادن ا گاه  عبادت

ستدالل              كرده  ياتى ا به روا حترمي  به  قدان  ند. معت ا

 ه مهمرتين آهنا اينهايند: كنند ك مى
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يه       لى عل مام ع لف( از ا كرده     ا يت  سالم روا كه     ال ند  ا

 فرموده:

ىف ِجناَزٍة َفَاَل: أيُّكم َيْنَطلق َِلإى   آلله  و عليله  اهلل صللى    كاَن َرُسوُل الّله

را ِاّل           َره، َوال َقْب نا، ِاّل َكَس ها َو َث َدُع ِب ال َي ِة َف اْلَمديَن

ّواه، َو ال ُصوَرة ِالّ   ٌل: أَنا يا َرُسوَل         َس َلطَخها؟ َفَاَل َرُج

لىٌّ:            َاَل َع َع. َف ِة، َفَرَج َل اْلَمديَن هاَب أْه اْنَطَلَق َف اهلِل، َف

؟ قاَل: َفاْنَطِلْق. َفاْنَطِلَق ُثمَّ      أَنا َاْنَطِلُق يا َرُسوَل الّله     

ه        وَل الّل يا َرُس َاَل:  َع َف ا ِال       َرَج ا َو َثَن ْم َاَدْع ِبَه ! َل

 ُتُه َو ال َقْبرا ِاّل َسوَّْيُته، َو ال ُصوَرًة ِاّل َلَطْخُتها؛َكَسْر

آله   و عليه  اهلل رسول خدا صلى   »السالم فرموده:    على عليه  

اى بود كه فرمود: كدام يك از مشا به         در تشييع جنازه  

رود تا مهه بتهاى آجنا را شكسته و مهه         سوى مدينه مى   

آن را ] هاى  هجمسم [ قربهاى آن را صاف و مهه صورهتا    

او رفت  « من اى رسول خدا!   »مردى گفت:   « دگرگون كند؟  

يه         لى عل شت. ع سيد و بازگ نه تر مردم مدي سالم   و از  ال

فت:   صلى     »گ خدا  سول  يه  اهلل اى ر بروم؟      و عل من  له  « آ

مود:   فت:        « برو. »فر شت و گ سهس بازگ فت.  اى »او ر

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر مهه         و عل ستم،  تها را شك مهه ب له!  آ

 «ها را صاف كردم و مهه صورهتا را واژگون منودم.قرب

ايــن روايــت در كتاهبــاى حــديثى تكــرار شــده و مــا 

 1كاملرتين عبارت آن را آوردمي.

ه  اند ك   آله روايت كرده    و عليه  اهلل ب( از رسول خدا صلى   

 فرموده:

ه        َن الّل نا، َلَع رى َو َث ْل َقْب مَّ ال َتْجَع ُذوا      ألّلُه ما اتََّخ َقْو

 ُقُبوَر أْنِبياِئِهم َمساِجد؛

پروردگارا قرب مرا بت مگردان، خدا لعنت كند گروهى           

 2را كه قبور انبيايشان را مسجد گزيدند.

صلى       خدا  سول  گرى ر يت دي يه  اهلل در روا ناىن را    و عل له آ آ

اند معرىف كرده و     كه قبور انبياى خود را مسجد گزيده      

 فرموده:

 الَيُهود، إتََّخُذوا ُقُبور أْنِبياِئهم َمساِجد؛   قاَتَل الّله

سجد           شان را م بور انبياي نان ق هود را، آ شد ي خدا بك
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 1گزيدند.

ص          خدا  سول  چه از ر ستدالل بدان يه  اهلل لىج( ا له   و عل آ

ند            شده، مان يت  بور روا يارت ق نان از ز هنى ز باره  در

آنچه ابن ماجه و ترمذى و ابوداود با اسناد خودشان         

باس آورده        بن ع سان و ا بوهريره و ح سنن از ا ند   در  ا

 كه:

 َلَعَن َزّواراِت الَُُبور؛ آله و عليه اهلل صلى  أنس َرُسوَل الّله

كننده قبور را    آله زهناى زيارت    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

 2لعنت فرموده است.
 اشكال و خدشه در روايات بخش اول

 اشكال خنست: اوضاع مدينه پيش از هجرت

صلى     كرم  يامرب ا يه  اهلل پ خى از        و عل كه بر پس از آن له  آ

تدا             كار، اب هر  پيش از  ند،  سالم آورد نه ا مردم مدي

مصعب بن عمري را براى ياد دادن احكام آنروزين اسالم         

مانان، به سوى آنان گسيل داشت، زيرا        به تازه مسل   

تنها خبشى از مردم مدينه در سفرى كه به حج رفتند            

صلى          خدا  سول  با ر شده و  ضر  به حا يه  اهلل در عق له   و عل آ

نان             يان آ سالم در م ند، و ا كرده بود عت  نه بي خمفيا

آله   و عليه  اهلل گسرتش نيافت مگر آنگاه كه رسول خدا صلى         

و آنان به تدريج به اسالم      به سوى ايشان هجرت كرد،      

يه      لى عل مام ع ند. ا سه روز       گرويد پس از  يز،  سالم ن ال

ستان ورود            شد. دا ضرت روان  پى آن ح شرت، در  يا بي

آله به مدينه نيز، معروف و مشهور        و عليه  اهلل پيامرب صلى  

آله پس از آنكه     و عليه  اهلل است. و نيز، رسول خدا صلى      

نامه   قينقاع پيمان   و بىن النضري   قريظه و بىن   با يهود بىن   

منعقد كرد، حكومت خود بر مدينه را به تدريج بسط و          

گسرتش داد. حال،  با چنني روندى كه از شروع و توسعه         

دانيم، سؤال اين است كه:       و گسرتش اسالم در مدينه مى    

آله در كجا و چه وقت، در حاىل       و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

مام ع       بوده، ا نازه  شييع ج يه  كه در ت سالم را   لى عل ال

به مدينه فرستاده تا بتها را نابود، قربها را صاف          

 ها را  واژگون منايد؟ و پيكره
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آن هم از موضع قدرت و مبانند فرمانرواىي كه سرپيچى         

ستني           ستاده خن بر آن، فر ضافه  ست؟ ا كن ني مانش مم از فر

مى    بازمى    كه  سان  گران       رود و تر يامرب و دي گردد، پ

 اند!  نازه بودهمهچنان در تشييع ج

السالم را   آله امام على عليه      و عليه  اهلل سهس پيامرب صلى   

نازه          شييع ج نان در ت نان مهچ ستاده و آ عد از او فر ب

 شود؟ اند! اين چگونه ممكن مى بوده
 اشكال دوم: زمان و مكان م موريت

السالم   در دنباله روايت آمده است كه امام على عليه         

 به ابواهلياج اسدى فرمود:

: َاَمَرىن أْن ُاَسوَِّى ُكإلس  آلله  و عليله  اهلل صللى    أْبَعُثك فيما َبَعَثىن َرُسوُل الّله

 1َقْبِر َو أْطِمَس ُكلس َصَنٍم؛

مى           مأمور  كارى  به  تو را  خدا         من  سول  كه ر كنم 

آله مرا مأمور آن كرد: فرمامن داد تا مهه         و عليه  اهلل صلى 

 را صاف و مهه بتها را نابود كنم. قربها

يه        مام عل كه ا ست  سلَّم ا سدى را      م ياج ا سالم ابواهل ال

يت داده          خويش مأمور فت  مت و خال نها در دوران حكو ت

مى           پيش  سؤال  ين  هم ا باز  نابراين،  ست. ب كه:    ا يد  آ

بوده            قت  چه و جا و  ياج در ك به ابواهل مام  يت ا مأمور

 است؟

يه       لى عل مام ع فت ا صر خال س  در ع حات   ال پس از فتو الم و 

گانه يا پيش از آن؟     اسالمى و پس از دوران خلفاى سه    

الســالم ابواهليــاج را بــه كــدام يــك از  امــام عليــه

سرزمينها فرستاده تا قربها را ويران و صاف و بتها         

 را حمو و نابود كند؟

صادره از           مان  يت، فر هر دو روا كه، در  سخن آن تام  خ

السالم ـ      امام على عليه    آله و  و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

اگر هر دو خرب صحيح باشد ـ فرمان نابودى و ويراىن            

به              كم  ين ح سرتش ا ست. گ شرك ا سرزمني  شركني در  بور م ق

قبور مسلمانان و وجوب ويراىن آهنا از كجاى روايت به          

 آيد؟ دست مى
 اشكال و خدشه در روايات بخش دوم

 اسرائيل خنست: درباره قبور انبياى بىن

باب  ست           در  يىت ا تورات روا يدايش  ْفر پ پنجم ِس ست و  بي

 كه فشرده آن چنني است:

ابراهيم وفات كرد و اسحاق و امساعيل او را در غار        
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مكفيله در صحراى ِعفرون بن صوحار ِحثى در مقابل ممرا         

 1دفن كردند.

مده ا     جاهم آ باب پن قوب در       و در  كه يع گامى  ست: هن

له             غار مكفي به  سف او را  ندش يو كرد فرز فات  صر و م

 آورد و در كنار پدر و جدش دفن كرد.

ْفر اعداد آمده است: هارون وفات           و در باب دهم از ِس

فن              هور د كوه  فراز  بر  سى او را  برادرش مو كرد و 

 كرد.

 و در باب سى و چهارم از ِسْفر تثنيه آمده است:

سرز    سى در  بل         مو جواء مقا كرد و در  فات  مواب و مني 

خانه فغور دفن گرديد و هيچ انساىن تا به امروز قرب            

 داند. او را منى

و در باب بيست و چهارم از سفر يوشع آمده است: او         

را در كوه افرامي دفن كردند. و استخواهناى يوسف در        

سليمان در           مدفن داود و  ست. و از  شده ا فن  شكيم د

كرى     تورات ذ سفار  تاب         ا قاموِس ك تاب  صاحب ك ست.  ني

مدفن داود و            يد:  صهيون گو مجه  عرىف و تر قدس در م م

 سليمان شناخته نشده است.

 در ماده اخلليل معجم البلدان آمده است:

يت           يك ب ست نزد شهرى ا ضع و  نام مو يل  به     اخلل قدس  امل

عه      يك روز راه، داراى قل صله  ساختماهنا و     فا ها و 

يل        براهيم خل قرب ا كه  ير    بازار  غارى ز جنا و در  در آ

سراى           ماع و مهمان حمل اجت گاه و  جنا زيارت ست. آ مني ا ز

اش  زائران است و آن موضع را اخلليل گويند؛ نام اصلى       

 حربون يا حربى است. 

صوحاِر            بن  فرون  لى را از ع يل حم كه خل ست  تورات ا در 

حثى به مبلغ چهارصد درهم نقره خريدارى و ساره را          

ست.      كرده ا فن  بداجنا       در آن د حديث  هل  هى از ا گرو

افزاست كه آثار بركت      اند. آجنا حملى پاك و روح     منسوب 

گويند: قلعه آن از بناى سليمان      بر آن هويداست. مى   

 بن داود است.

« بيت املقدس»هجرى وارد  595در سال »َهروى گفته است: 

شهر      جنا و در  يل »شدم. در آ هل     « اخلل گاىن از ا با بزر

براى من روايت كردند كه در        حديث گرد آمدم. آنان     

هجـرى در دوران ملـك بردويـل حملـى در غـار       578سال 
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شاه             جازه  با ا يان  هى از فرنگ فت؛ گرو فرو ر يل  اخلل

قوب را در         سحاق و يع براهيم و ا شدند و ا وارد آن 

به              نان  بود و آ سيده  شان پو ند؛ كفنهاي جنا يافت آ

ديوارى تكيه داشتند؛ باالى سرشان قنديلهاىي آويزان         

فن            نان ك بر آ باره  شاه دو بود؛ پاد باز  شان  و سرهاي

 پوشانيد و حمل فرو رفته را مسدود كرد.

گفتند،   اش مى  مردى كه ارمىن   »گويد: نزد سلفى خواندم:     

قصد زيارت اخلليل كرد و هداياى فراواىن به متوىل آن          

حمل داد و از او خواست تا امكان فرود و ديدار جسد         

فراهم ك     برايش  براهيم را  شنيد:     ا سخ  نون  »ند. پا اك

ند،             منى  ئران برو شود و زا لوت  تا خ مباىن  گر  شود وىل ا

هنگامى كه زائران رفتند سنگى را      « اجنام خواهم داد.  

ندازه            به ا كديگر  با ي فت و  غى برگر نار زد و چرا ك

فراواىن در آن              هواى  كه  غارى  سوى  به  جه  تاد در هف

كه                بود  سكوىي  غار  ند. در  فرود آمد شت  يان دا جر

راهيم بر روى آن خوابيده و جامه سبزى بر روى او      اب 

پوشيده بود و هواى جارى در غار با ريش سفيدش بازى          

كرد. اسحاق و يعقوب نيز در كنار او بودند. سهس          مى 

او را به نزديك ديوار غار آورد و به او گفت: ساره        

يوار را              شت د تا پ ست  ست. او خوا يوار ا ين د شت ا پ

از نزديك شدن   »اىي برخاست:  نظاره كند كه ناگهان صد      

از  [با شنيدن صدا   [او گفته است:   « به حرم بهرهيز!   

 1«مهاجنا كه پايني رفته بودم بازگشتم.

لىب             باره مط ين  ساكر در ا بن ع تاريخ ا لد اول  در ج

 آمده كه فشرده آن چنني است:

ه هجرى جـامع دمشـق را بـ    39هنگامى كه پس از سال »

هجـرى( حفـر    09دستور وليد بـن عبـدامللك )متوفـاى    

كردند، سر حييى بن زكريا را در سبدى در صندوق و          مى 

يه     كى از پا ير ي به        در ز ند و آن را  بد يافت هاى گن

 «مهان گونه در زير ستوىن از ستوهنا قرار دادند.

ياى            گر انب بور دي كرى از ق تورات ذ غري  تورات و  در 

مد     بىن  مده و  سرائيل نيا يوب و     ا شع و ا لوط و يو فن 

السالم شناخته نشده است. عيسى بن        عزير و زكريا عليه   

 مرمي را هم كه خداوند به سوى خود باال برد.

*** 
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بور        بار ق شت، اخ چه گذ بىن   »آن ياى  سرائيل  انب ـ  « ا

شنيده           نه  يده و  نه د ما  بود.  دـ  سى     يهو نه ك امي و 

خويش را             ياى  بور انب هود ق كه ي ست  شته ا « بت »نو

كردن قرب با احرتام     « بت »دانيم كه    ته باشند و مى   گرف

ساخنت  « بت »گرفنت و  « بت »قرب و زيارت آن تفاوت دارد.    

به            ند كع قرب را مهان ها  كه در مناز ست  نايش آن ا قرب مع

گاه خويش قرار دهند. پس مقايسه اين دو با هم            قبله 

 قياسى باطل است.
 اسرائيل دوم: معبد يهود و عبادتگاه بىن

در « تابوت عهد  »اسرائيل ـ يهود ـ كه         اه بىن عبادتگ 

« 53تـا   55»آن بود، خيمه اجتماع نام داشت. در باب 

ِسفر خروج تورات چگونگى فرمان خدا به پيامربش موسى           

چگـونگى فرمـان   « 89ـ50»درباره ساخت آهنا، و در باب 

اسرائيل ـ آنگاه كه در صحرا بودند ـ             خدا به بىن   

 اع، آمده است.براى عبادت در خيمه اجتم

را « خيمه و تابوت  »رفتند   اسرائيل به هرجا كه مى      بىن 

مى     خود بر سطني           با  سرزمني فل به  كه  گاه  تا آن شتند  دا

رسيدند. داود در آجنا مقدمات بناى معبدى بر سبك و         

فراهم آورد و             نان  براى آ ماع را  مه اجت سياق خي

سليمان آن را بنيان هناد و خيمه اجتماع و تابوت را       

 ن جاى دادند.در آ

*** 

مى    بدين  نه، در كه در         گو گامى  هود از هن كه ي يابيم 

شتند.            ماع دا مه اجت شان خي براى عبادت ند  صحرا بود

براى            سليمان  شدند،  جايگزين  سطني  كه در فل هم  ماىن  ز

آنان عبادتگاه ويژه ـ هيكل سليمان ـ بنا كرد تا              

پس،  ]خيمه عبادت و تابوت عهد را در آن جاى دهند.        

 [قبور انبيا و پرستش آن در كجا بوده است؟ بت كردن

ين             ما در ا يد  سؤال و ترد كه  جه دارمي  مهه تو ته  الب

بررســيها بــه هــيچ روى متوجــه احاديــث رســول خــدا 

باشد ـ ما از چنني كارى به خدا            آله منى   و عليه  اهلل صلى 

برمي ـ حبث و بررسى ما تنها درباره راويان            پناه مى  

كه خداوند از خطا و لغزش     اين احاديث است؛ راوياىن     

 و نسيان مصونشان نداشته است.

بر               ناى  سازى و ب كه باز ساىن را  يل ك جا، دال تا اين

دانند، مهراه با پاسخ      قبور را خمالف شريعت اسالمى مى     

مى        پى  چه در  شتيم. آن يان دا ناىن      آن، ب يل آ يد، دال آ

شريعت              فق  بور را موا سازى ق مارت و باز كه ع ست  ا
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 دانند. مى
 دانند كسانى كه ساختن مسجد و عبادتگاه بر قبور انبياء و اولياء را جايز مىداليل 

سى      حبث و برر براى       »ما، در  شت  جمالس بزرگدا شكيل  ت

« بركت و شومى  »، چگونگى گسرتش و تأثري    «انبيا و صاحلني  

بر زمان و مكان را ـ به واسطه آنچه در هر يك از            

يم. در آهنا بر بندگان خدا وارد آمده ـ بيان داشت          

خداى              به اذن  وـ  شته  بداجنا بازگ باره  حبث، دو ين  ا

 گوييم: متعال ـ موارد ذيل را بر آن افزوده و مى
 خنست: در قرآن كرمي  

ياى             يا و اول قرب انب حمل  بادت در  صحت ع به  قدان  معت

 گويند: خداى متعال در قرآن كرمي فرموده: خداوند مى

 1َصّلى؛الف( َواتسِخُذوا ِمْن َمَاِم ِْبراهيَم ُم

 و از مقام ابراهيم عبادتگاهى بگرييد.

لى َأمِْرِهْم َلَنتسخَِذنس َعلَْيِهْم               قاَل السذيَن َغَلبُوا َع ب( 

 2َمْسِجدًا؛

آگاه شدند گفتند:     [اصحاب كهف  ]آنان كه بر حالشان     

 بر جايگاهشان مسجدى بنا خواهيم كرد.

جمالس بزرگداشت   »تان مقام ابراهيم را در حبث از    داس 

آوردمي. فشرده آن، بنا بر    « انبيا و بندگان صاحل خدا    

 آنچه خبارى در صحيح خود آورده چنني است:

آن   الّله  كار امساعيل و ابراهيم به هنگام ساخنت بيت        »

كرد تا    آورد و ابراهيم بنا مى    بود كه امساعيل سنگ مى     

باال      يوار  كه د گاه  سنگ      آن ين  يل ا فت. امساع قام  ] ر م

را آورد. ابراهيم بر روى آن ايستاد و    [ ابراهيم 

مى        ستش  به د سنگ  يل  برد.        امساع باال  نا را  تا ب داد 

تا از آن           منان داده  ند فرما كه خداو براهيم  قام ا م

 «عبادتگاه و مصال برگريمي مهني جا است.
 فشرده داستان اصحاب كهف در تفاسري

هى ا      هف، گرو صحاف ك يانوس      ا بار دق جوامنردان در ز 

بودند. پادشاهى كه ادعاى ربوبيت كرد. آنان خمفيانه         

شان           نزد پادشاه ميان آورده، از  شان ا به پروردگار

هوش            گوش و  ند  ند. خداو ناه آورد غارى پ به  ته و  گرخي

آنان را گرفته و خواب چند ساله را بر ايشان چريه و         

را براى  سهس آنان را بيدار كرد. آهنا فردى از خود         

يدن                 با د شهر  مردم  ستادند.  شهر فر به  غذا  يه  هت
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هاى قدميى آنان، به رازشان پى بردند. مردم شهر            سكه 

گروه           يك  فرار  ستان  ند و از دا مؤمن بود قت  در آن و

شتند،             گاهى دا خود، آ ين  فظ د براى ح شهر،  مؤمن از 

سوى             به  ستند،  نان را دان گاه آ كه جاي گامى  لذا هن

به آن جوامنردان رسيد و آنان      غار شتافتند. اين خرب    

كه خوش نداشتند دوباره به شهرشان بازگردند از خدا         

ند.            ند بازگردا كه بود حاىل  بر  نان را  تا آ ستند  خوا

خداوندبار ديگر آنان را بسان مردگان در خواب كرد.        

مردم شهر درباره چگونگى برخورد با آنان به حبث و            

اصحاب كهف   جدال با هم پرداختند، و آنانكه بر حال         

نا            سجدى ب شان م بر جايگاه ند:  ند، گفت شده بود گاه  آ

 1كنيم. مى
 نتيجه حبث

در آيه اول، خداوند متعال فرمامنان داد تا از جاى        

خدا را             پس آن  برگريمي و در  گاه  براهيم مناز چاى ا

ك             ست بل شرك ني هيچ روى  به  كار  ين  نيم. ا بادت ك ه ع

 توحيد عبادى و عني اطاعت از خداى سبحان است.

صمم           كه م خرب داده  مؤمنيىن  ند از  يه دوم، خداو در آ

سجدى               مؤمن م جوامنرداِن  گاه آن  بر خواب تا  شدند 

بسازند و خداى سبحان را در آجنا عبادت كرده و براى        

شرك!              نه م ند  مؤمن بود مهه  نان  ند. اي سجده مناي او 

ين       بر ا نان را  يز آ ند ن موده     خداو مذمت نفر شان  كار

 است.

*** 

اين دو منونه را از كتاب خدا بيان داشتيم. در سنت         

هاىي است كه بيان      آله نيز منونه    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

 دارمي: مى
 آله و عليه اهلل صلى  دوم: در سنت رسول الّله

الف( در صحيح مسلم و نسائى و ابن ماجه و ترمذى و         

 ز پدرش آمده است:موّطأ مالك از بريده ا

َنَهْيُتُكْم َعْن ِزيإاَرِة اْلَُُبإور    آلله  و عليله  اهلل صللى   قاَل: قاَل َرُسوُل الّله

 َفُزوُروها ...؛

من مشا   »آله فرمود:    و عليه  اهلل راوى گويد: رسول خدا صلى    

هنا             يارت آ به ز نون  كردم، اك هنى  بور  يارت ق را از ز
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 1...«برويد 

ست:             مده ا حديث آ ين  يان ا بو داود در پا سنن ا در 

بور             » يدن ق كه بازد يرا  ْذِكَرٌة؛ ز ها َت ِانَّ ىف ِزياَرِت َف

 پندآموز است.

 بان ابن مسعود گويد:در سنن ابن ماجه از ز

قإاَل: ُكْنإُت َنَهْيإُتُكم َعإْن زيإاَرة       آلله  و عليله  اهلل صللى   ِنس َرُسوَل الّلإه 

ى            َذكُِّر ِف لدوْنيا َو ُت ى ا ها ُتَزهُِّد ِف ها َفإنس بوِر َفُزوُرو اْلَُ

 اآلِخَرة؛

آله فرمود: من خود ـ در        و عليه  اهلل مهانا رسول خدا صلى    

قبور بازداشتم، اكنون به     گذشته ـ مشا را از زيارت      

مقدار و   زيارت آهنا برويد كه زيارت قبور، دنيا را ىب       

 2آخرت را به هنجار منايد.

نه،          كه و مدي سوالن در م ياء و ر بور انب ستان ق ب( دا

از دوران امساعيـــل تـــا عصـــر خـــامت انبيـــاء     

 آله، به شرح زير:  و عليه اهلل صلى

مهه طواف كنندگان كعبـه در مهـه دوراهنـا،    . در مكه 7

يت        طواف ب با  مان  ه  مهز يل          الّل جر امساع طواف ح به 

پرداختــه و بــا ســاييدن خــود بــه ديــواره آن تــربك 

مادرش             مى  يل و  كه امساع ست  جاىي ا ين در  ند. و ا جوي

 اند! هاجر در آجنا دفن شده

هجـرى( و تـاريخ طـربى     573در سريه ابن هشام )متوفاى 

 989هجرى( و تاريخ ابـن اثـري )متوفـاى     879)متوفاى 

هجرى( رواياتى است كه  559هجرى( و ابن كثري )متوفاى 

ــى ــد:  م ــر   »گوين ــاجر در حج ــادرش ه ــا م ــل ب امساعي

امساعيل وصيت كرد تا در كنار قرب مادرش        »؛ «مدفونند. 

 «در حجر دفن گردد.

كه              گامى  يل هن يد: امساع خود گو قات  سعد در طب بن  ا

درش هاجر در سن نود سالگى درگذشت.      بيست ساله شد ما    

پس از            يز  يل ن كرد. امساع فن  جر د مادرش را در ح او 

پدرش ابراهيم درگذشت و در كنار مادرش هاجر در جنب        

 كعبه دفن گرديد.

يد:      گر گو يىت دي بني        »در روا ناودان  ير  يل ز قرب امساع
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 1«ركن و بيت است.

در كتاب االكتفاء كالعى روايىت است كه فشرده آن چنني          

 است:

 2«اند. هاجر و امساعيل و پسرش نابت در حجر دفن شده»

اش قرب امساعيل و مادرش هاجر را      هابن جبري در سفرنام   

 توصيف كرده و گويد:

  الّله  در زير ناودان، در صحِن حجر، نزديك ديوار بيت       »

احلرام قرب امساعيل است. عالمت آن سنگ سبز و مرمرين و         

مستطيِل حمراب مانندى است كه سنگ سبز مرمرين ديگرى           

يدنيهاى             سنگ از د هر دو  ست.  سته ا گرد آن پيو بر 

ها و نقاطى است كه اندكى       ر است. در آهنا رگه   آو شگفت 

مى    ست و           به زردى  شكاف ا يا درز و  كه گو ند چنان ز

ته ذوب          شبيه  نده در بو باقى ما به ذرات  ها  ترين چيز

طالست. در جنب  آن نزديك ركن عراقى، قرب مادرش هاجر         

جب و              يك و ندازه  به ا سبزى  سنگ  يز  مت آن ن ست. عال ا

به ا        مناز  مردم در  ست.  تربك      نيم ا جر  حمل از ح ين دو 

جويند، و اين براى آنان سزاست. زيرا، آن دو قرب          مى 

قدس و            سد م نده دو ج بوده و دربردار يق  يت عت از ب

گرامى هستند. قبورى كه خداوند آهنا را نوراىن كرده          

و به بركت آهنا منازگزاران و دعاكنندگان در آجنا را        

كديگر          قدس از ي قرب م ين دو  صله ا ساند. فا فت   سود ر ه

 3«وجب است.

خود  4هجرى( در كتاب 505عبدالرمحان بن جوزى )متوفاى 

 نويسد: مى« معرىف بزرگان مدفون در حرم»در باب 

ه    » بن عبدالّل صفوان  كه           از  ست  شده ا يت  حى روا اجلم

لى را         بري، حم بن ز ست: ا ته ا يت  ]گف طراف ب فر   [در ا ح

قريش درباره    اى از سنگ سبز پيدا شد، از     كرد، پوسته  
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آن توضيح خواست، هيچ كس را آگاه بر آن نيافت، نزد         

فت:         پدرم گ سيد،  ستاد و از او پر قرب    »پدرم فر ين  ا

كن.          جا م به  ست، آن را جا يل ا چنني    « امساع يز  او ن

 «كرد.

نيم دايره اشاره     [ديوار ]اين  »ابن زبري گفته است:     

سجداحلرام               شامى م كن  به ر چه  كه، آن به آن دارد 

 «دد قبور دوشيزگان امساعيل است.پيون مى

روايت شده كه حمل دفن، ميان ناودان تا درب غرىب حجر           

 امساعيل است.

 555حممد بـن اسـحاق الفـاكهى )متوفـاى       ابو عبدالّله

خود      تاب  جرى( در ك شيزگان      »باب:   1ه بور دو عرىف ق م

نويسد: روايت شده كه ابن زبري گفته است:          مى « امساعيل 

بور               » سته، ق شامى پيو كن  به ر كه  يره  نيم دا ين  ا

ست.     يل ا شيزگان امساع بن اىب « دو خود      ا حديث  مر در  ع

سيدند:       سفيان راوى پر يد: از  كدام      »گو كان  ين م ا

او با دست خود به حجر، روبروى ركن غرىب كه            « است؟ 

 «دد، اشاره كرد.پيون به ركن مياىن دارالعجلة، مى

( 759، ص 5عبدالرزاق نيز، در مصنف )ج  2اين مطلب را

 اند.  ( كتاب خود آورده99، ص 5و ازراقى در )ج 

باب:      جوزى در  بن  حرم     »ا مدفون در  گان  عرىف بزر و « م

ني ازراقى در اخبار مكه روايىت دارند كه فشرده آن چن        

 است: 

آمد و با    شدند به مكه مى     هر پيامربى كه امتش هالك مى      »

كرد.   پرداخت تا وفات مى     مؤمنني مهراه خود به عبادت مى      

كن و           بني ر ند. و در  نان بود شعيب از آ صاحل و  هود و 

قرب نود و نه     [امساعيل ]و زمزم و حجر    [ابراهيم ]مقام  

 «نفر از انبياء است.

ك      يامرب ا يه از پ بوبكر فق صلى ا يه  اهلل رم  يت    و عل له روا آ

هيچ پيامربى از قوم خود جدا نشد        »كرده كه فرمود:    

مگر آنكه به سوى كعبه آمد و خدا را عبادت كرد تا            

مزم و            بني ز صاحل در  شعيب و  هود و  قرب  فت.  يا ر از دن

قام   براهيم ]م يامربان در         [ا تن از پ صد  قرب سي ست.  ا

هفتاد تن از   كعبه است و بني ركن مياىن تا ركن اسود           

                                                 
1

 هجرى. 7979. من اخبار مكة ىف قدمي الدهر و حديثه، چاپ بريوت، 

 
2

 آمده است. 758. بنابر آنچه در پاورقى اخبار مكه، ص 

 



 137 

 1«پيامربان مدفونند.

*** 

آنچه بيان شد روايات آمده در كتب مكتب خلفا بود،           

ليهم          يت ع هل ب تب ا حديثى مك هباى  يز     در كتا سالم ن ال

 مده است:رواياتى مهانند آهنا به شرح زير آ

هجــرى( در كتــاب كــاىف و صــدوق  850كلــيىن )متوفــاى 

هجرى( در كتاب من ال حيضره الفقيه و علل  837)متوفاى 

هجـرى( در واىف و   7930الشرايع و فيض كاشاىن )متوفاى 

انـد   هجرى( در حبار، روايـت كـرده   7777جملسى )متوفاى 

قرب هاجر و قرب امساعيل      »كه: ـ عبارت از كاىف است ـ         

 2«است.« حجر»در 

 «در حجر قبور انبياء است.»اند:  و نيز روايت كرده

كاىف و واىف  ست:     در  مده ا حبار آ حمدوده   » و  جر در  در ح

 3«ركن سوم، دوشيزگان امساعيل مدفونند.

*** 

كه           ياء در م ياء و اول بور انب بار ق چه آوردمي اخ آن

بود. در حبث آينده برخى اخبار مربوط به قبور آنان           

 آورمي. در غري مكه را مى
 از مزار مادر آله و عليه اهلل صلىرت رسول خدا در ابواء و زيا آله و عليه اهلل صلىقبر مادر پيامبر 

 صاحب كتاب معجم البلدان در معرىف ابواء گويد:

اى است از توابع مدينه كه فاصله آن تا        ابواء قريه  »

جحفه ـ از مست مدينه ـ بيست و سه ميل است. قرب آمنه            

آله در ابواء    و عليه  اهلل دخرت وهب، مادر پيامرب اكرم صلى      

پدر    او در ابواء آن است كه عبدالّله     است. سبب دفن   

آله به سوى مدينه رفت تا خرما         و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

بياورد. او در مدينه وفات كرد. مهسرش آمنه بنت وهب         

مى              نه  به مدي قرب او  يارت  براى ز بار  يك  فت.   ساىل  ر

صلى       خدا  سول  كه ر گامى  يه  اهلل هن شد،       و عل ساله  شش  له  آ

بدا      مهراه ع به  نه  خدا      آم سول  يه ر مين دا ملطلب و ام ا

يه  اهلل صلى  شت        و عل شد و در راه بازگ نه  سهار مدي له ره آ
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 1«به سوى مكه در ابواء جان سهرد.

 در تاريخ ابن عساكر آمده است:

ــول    » ــا رس ــاى م ــادر آق ــب م ــرت وه ــه دخ ــدا  آمن خ

يه  اهلل صلى  سول     و عل بود. او ر له  يدار    خ  آ براى د دا را 

جنار به مدينه برد،      عامر بن   داييهاى خود از قبيله بىن    

كه              يان م بواء م شت و در ا كه بازگ سوى م به  و  سهس 

سول      كه ر حاىل  نه، در  بدرود         مدي بود،  ساله  شش  خدا، 

 2«حيات گفت.

ين         شروح ا پس از آوردن م قات  سعد در طب بن  سخىن   ا خرب 

 دارد كه فشرده آن چنني است:

سول » صلى   ر يه  اهلل خدا  مره       و عل كه در راه ع گامى  له هن آ

حديبيه به ابواء رسيد نزد قرب مادرش آمنه آمد، آن           

را اصالح كرد و در كنار آن گريست. مسلمانان هم به         

 «خدا گريستند. خاطر گريه رسول

 صحابه  خرب گريسنت رسول خدا بر سر قرب مادرش و گريسنت          

 نيز آمده است. 3در ساير كتاهباى حديثى
 در مدينه آله و عليه اهلل صلىقرب رسول خدا 

شا         بن ه سريه ا سعد و  بن  قات ا كه     در طب ست  يىت ا م روا

 فشرده آن چنني است:

صلى    » خدا  سول  يه  اهلل ر مهان        و عل خود، در  نه  له در خا آ

اطاقى كه جان به جان آفرين تسليم كرد، دفن گرديد.           

يز،           مر ن بوبكر و ع فه، ا يك از دو خلي هر  پس از آن 

بر               نگ را  سبز ر بد  ين گن سهس ا شدند.  فن  جنا د در آ

 4«فراز آن بنا كردند.
 آله و عليه اهلل صلىثواب زيارت قرب رسول خدا 

بار          فاكهى در اخ جم و  طرباىن در مع سنن،  طىن در  دار ق

 اند كه گفت: مكه با اسناد خودشان از ابن عمر آورده

رى َبْعَد َمْوتى كاَن : َمْن َحجَّ َفزاَر َقْبآلله  و عليله  اهلل صللى   قاَل َرُسوُل الّله

 َكَمْن زاَرىن ىف  َحياتى؛

آله فرمود: هر كس حج بگزارد و        و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

                                                 
1

 .799، ص 7. معجم البلدان، ياقوت محوى، ج 

 
2

 .799، ص 5. خمتصر تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج 

 
3

؛ سنن نسائى، كتاب جنائز، ج 779، ص 7هجرى، ج  7859. طبقات ابن سعد، چاپ بريوت، 

 .7555؛ سنن ابن ماجه، حديث 8589داود، حديث  ؛ سنن اىب595، ص 7

 
4

 .898، ص 9؛ سريه ابن هشام، ج 509ـ505، ص 5ن سعد، ج . طبقات اب

 



 139 

قرب مرا ـ پس از رحلتم ـ زيارت كند مهانند كسى است             

 1كه مرا در حال حيات زيارت كرده است.

فت:               كه گ كرده  يت  مر روا خود از ع سند  با  سى  طيال

 فرمود: آله مى و عليه اهلل شنيدم رسول خدا صلى

 َمْن زاَر َقْبرى َاْو َمْن زاَرىن ُكْنُت َلُه َشفيعا َاْو َشهيدا؛

هر كس قرب مرا زيارت كند يا مرا زيارت كند ـ من                

 2شفيع او يا گواه اوـ خواهم بود.
 از اهل بيت و صحابه آله و عليه اهلل صلىزائران قبر رسول خدا 

 آله و عليه اهلل صلىاولين زائر قبر رسول خدا  عليهاالسالمالف( فاطمه 

سالم روايت كرده    ال ابن جوزى با سند خود از على عليه       

آهلدفن   و عليه  اهلل هنگامى كه رسول خدا صلى      »كه فرمود:   

ندكى               مد، ا قرب آ نزد  سالم  مه عليهاال يد، فاط گرد

ايستاد و سهس مشىت از خاك قرب برگرفت و بر ديده هناد          

 و گريست و ابيات زير را ترمن كرد:

                                                 
1

ة املـتقني،  ؛ احتاف الساد553، ص 5؛ سنن دار قطىن، ج 599، ص 5. سنن كرباى بيهقى، ج 

؛ 59، ص 5؛ كنزالعمـال، ج  885، ص 9؛ ترواء الغليل، البـاىن، ج  979، ص 9زبيدى، ج 

؛ معجـم الكـبري،   585، ص 7؛ دراملنثـور، سـيوطى، ج   5، ص 9جممع الزوائد، هيثمى، ج 

 .995، ص 75طرباىن، ج 

 
2

؛ خمتصـر تـاريخ   797، ص 59؛ كنز العمال، ج 75هجرى، ص  599. مسند طيالسى متوفاى 

، ص 7؛ دراملنثور، سـيوطى، ج  7559الب العالية، ابن حجر، ص ؛ املط999، ص 5دمشق، ج 

 .975، ص 75؛ معجم الكبري، طرباىن، ج 585
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ما ذا َعلى َمْن َشمَّ ُترَبَة 

 َمٍدَاْح

أْن ال َيُشمَّ َمَدى الزسماِن  

َغواِليا

 ُصبَّت َعَلىَّ َمصاِئٌب َلْو َأنَّها
ُصبَّْت َعَلى اْل ّياِم ُعْدَن  

234َلياِليا

                                                 
234

 .899. مثري الغرام الساكن، ص 



 141 

راسىت آنكه مشيم سركويت 

ى دو بوييدچه غم ار بو

 عام به مشامش نرسد
بر من آن شد كه اگر بر       

هر        مت د يام رودظل مهه ا

 به تاريكى شامش نرسد!
كه            ئرى  صارى، زا يوب ان بو ا ب( ا

 آلله  و عليله  اهلل صللى   صورت بر تربت پاك رسول الّله

 سايد مى

در جممع الزوائد به سند خود از ابوداود بن ابوصاحل          

آورده كه او گفت: روزى مروان به سوى قرب رسول خدا          

آله نظر كرد و ديد مردى صورت خود بر قرب           و عليه  اهلل صلى 

كند؟ آن مرد كه ابو ايوب        داىن چه مى   هناده، گفت: مى   

انصارى صحاىب رسول خدا بود، روى خود به سوى مروان           

فت: آرى     يد و گ مى    مى ]گردان چه  به    » [كنم  دامن  من 

آله آمدم، به زيارت حجر       و عليه  اهلل ل خدا صلى  زيارت رسو  

 1«نرفتم.
 خالصه و نتيجه حبثها

ياء و             مع بور انب سازى ق نا و باز حترمي ب به  قدان  ت

خى            به بر ستناد  با ا هنا،  كردن آ گاه  ياء و عبادت اول

 گويند: روايات مى

السالم به ابواهلياج اسدى فرمود:       خنست: امام على عليه    

مى        » يت  كارى مأمور به  تو را  خدا       من  سول  كه ر هم  د

يه  اهلل صلى  سول          و عل فت: ر كرد. او گ مأمور آن  مرا  له  آ

صلى خ  يه  اهلل دا  نازه      و عل شييع ج له در ت كه     آ بود  اى 

مى             نه  به مدي مشا  يك از  كدام  مود:  مهه      فر تا  رود 

بتهايش را شكسته، مهه قربهايش را صاف و مهه صورهتايش         

را دگرگون منايد؟ مردى براى اجنام آن روانه شد، وىل         

لى            مام ع شت. ا كام بازگ سيد و نا نه تر مردم مدي از 

 «شد و مهه آهنا را به اجنام رسانيد!السالمروانه  عليه

كنندگان به اين روايت       توامن فهميد چگونه استدالل      منى 

ــده  ــكاالت آن نش ــه اش ــدا    متوج ــول خ ــا رس ــد: آي ان

يه  اهلل صلى  كه           و عل بوده  كه  نازه در م شييع ج له در ت آ

ــتاده ــه مــى فرس ــه مدين ــام  اش را ب ــتد و او ناك فرس

الم را الســ گــردد، ســهس پســرعمويش علــى عليــه بــازمى

مى        مى  جنام  ستورات را ا مهه د ستد و او  يا در    فر هد،  د

 مدينه بوده؟

اين تشييع جنازه چه مقدار طول كشيده كه فرد اول            

بازمى    مى  كام  سرعموى       رود و نا پس از او پ گردد و 

                                                 
1

. ايـن روايـت بـا    595، ص 5م، ج  7095چاپ بـريوت،   جممع الزوائد، كتاب اخلالفة،. 

؛ 559، ص 5، مهني كتاب نيز آمده است. و نيز: مسند امحد، ج 5،ص 9عبارات ديگرى در ج 

 .575، ص 5مستدرك حاكم، ج 
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صلى   يامرب  يه  اهلل پ مى     و عل نه  له روا بور را      آ مهه ق شود و 

مى   ت         صاف  مهه ب گون و  صورهتا را واژ مهه  ند، و  ها را ك

اند؟ اگر    شكند؟ آيا صاحبان اين بتها مسلمان بوده        مى 

داشتند؟ و اگر    چنني بوده، براى چه بتها را نگه مى         

اند چگونه به جمرد رفنت پسرعموى رسول خدا           مشرك بوده  

آله به سوى آنان، تسليم فرمان او شدند؟         و عليه  اهلل صلى 

اج السالم به ابواهلي    ديگر آنكه، فرمان امام على عليه      

يرا             شد. ز ضرت با فت آن ح مان خال يد در ز چار با بنا

صدور فرماىن اين چنني درباره مردمان يك شهر، تنها            

 از حاكم مقتدر مسلط بر امور ممكن گردد.

پس، زمان صدور اين فرمان بعد از زمان حكومت خلفاى          

دامن آيا در آن روزگار در    گانه بوده است. حال منى       سه 

جاى مانده بود تا ابواهلياج       سرزمينهاى اسالمى بىت بر    

 توامن فهميد!  آن را بشكند؟ راسىت را كه منى

خدا              سول  به ر سوب  يت من به روا نان  ستدالل آ دوم: ا

ــلى ــه اهلل ص ــى  و علي ــت. م ــه اس ــدا   آل ــول خ ــد: رس گوين

قرب مرا بت نكنيد بدانگونه      »آله فرموده:    و عليه  اهلل صلى 

ند.          بت كرد خود را  ياى  بور انب هود ق توامن   منى « كه ي

فهميد، چه وقت يهود قبور انبياى خود را بت كردند؟          

كه           بان  سرگرداىن در بيا صر و  خروج از م پس از  نان  آ

براى عبادت، خيمه اجتماع داشتند. در زمان سليمان         

هم كه آن حضرت براى ايشان عبادتگاه ـ هيكل سليمان          

  ـــ بنــا هنــاد. مهــان گونــه كــه مســجد رســول الّلــه 

 له در مدينه براى عبادت بنا شد.آ و عليه اهلل صلى

اما درباره قرب پيامربانشان نيز، چنانكه گذشت: برخى         

از آنان اصاًل حمل دفنشان ناشناخته است، برخى نيز در         

نان را             فن آ جاى د ند و  مني مدفون ير ز هاىي در ز غار

 اند. دانسته تنها افراد معدودى مى

ت شده كه   آله رواي   و عليه  اهلل اما آنچه از رسول خدا صلى     

يارت      هناى ز ضرت ز كرده،         آن ح نت  بور را لع نده ق كن

گر            منى  فراوان دي صحيح و  يات  بل روا ند در مقا توا

آله   و عليه  اهلل مهاوردى منايد، رواياتى كه رسول خدا صلى        

موده:    هنا فر هنى        »در آ بور  يارت ق مشا را از ز خود  من 

 «كردم. اكنون آهنا را زيارت كنيد.

يل مع    صه دال نها خال سازى       اي نا و باز مت ب به حر قدان  ت

 قبور و عبادتگاه و مسجد كردن آهنا بود.

حمل           بادت در  مارت و ع سازى و ع جواز باز به  قدان  معت

 اند: قبور نيز، به داليل زير استدالل كرده
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 خنست: در قرآن كرمي

 1َو اتسِخُذوْا ِمن مََِّاِم ِِْبراِهيَم ُمَصلًّى؛

 م ابراهيم عبادتگاهى بگرييد.و از مقا

 2قاَل السذيَن َغَلُبوا َعلى َأْمِرِهْم َلَنتسِخَذنس َعَلْيِهْم َمْسِجدًا؛

آگاه شدند، گفتند:     [اصحاب كهف  ]آنانكه بر حالشان    

 سازمي. بر جايگاهشان مسجدى مى

پاى            جاى  تا از  مان داده  ما را فر سبحان  خداى  پس، 

براهيم عبادتگاه بگريمي. و نيز، خرب داده كه،       خليلش ا 

بر  »آنان كه بر حال اصحاب كهف آگاه شدند گفتند:            

و با اين خرب اقدام      « سازمي  خوابگاه ايشان مسجدى مى     

 آنان را تأييد فرموده است.
 9دوم: در سنت رسول خدا

آله مؤيد آن است     و عليه  اهلل گويند: سنت رسول خدا صلى      مى 

ق      براى  چه  هاجر و        كه آن مادرش  يل و  خدا امساع نىب  رب 

دوشيزگان او و ساير انبياى مدفون در حجر امساعيل و       

يت  ه  ب هناى             الّل هنا قر خى از آ شده و بر جنام  حلرام ا ا

صلى         كرم  سول ا صر ر پس از ع مادى  يه  اهلل مت يز    و عل له ن آ

شروع و             گى م ست، مه گان ا يد مه شكار و در د يان و آ ع

صلى        خدا  سول  يرا، ر ند. ز يه  اهلل جماز صا      و عل خود شخ له  آ

  حجــر امساعيــل را طــواف كــرده و ذريــه رســول الّلــه

آله و صحابه نيز متابعت منوده و نيكان و        و عليه  اهلل صلى 

پاكان مسلمان تا به امروز، بر اين سنت استوار، و           

 بر اجنام آن پاى فشارند.
 و ترميم قرب سوم: سنت رسول خدا در زيارت قرب مادر و گريسنت و گرياندن صحابه

 دار استدالل به اطاق سقفچهارم

آله و دو خليفه    و عليه  اهلل اطاقى كه قرب رسول خدا صلى       

شته           نگ افرا سبز ر بد  ست و گن مر در آن ا بوبكر و ع ا

 بر فراز آن، كه امروزه شاهد آنيم.
 دبه زيارت قبر خو آله و عليه اهلل صلىپنچم: ترغيب و تشويق مسلمانان از سوى رسول خدا 

و زيارت صحابى ابو ايلوب انصلارى از    آلله  و عليه اهلل صلىاز قبر پدرش رسول خدا  عليهاالسالمفاطمه زهرا  آله و عليه اهلل صلى زيارت پاره تن رسول الّلهششم

 همان قبر

پس، زيارت قبور انبياء و اولياء و بناى عمارت بر          

بور، از           ين ق گرفنت ا گاه  يدن و عبادت سجد گز هنا و م آ

ست.            سن  كرمي او سول  حيم و ر خداى ر يادين  تهاى بن

قربگرايان ـ آنگونه كه         [ پيشواى ]بنابراين، اولني   

آله است و    و عليه  اهلل كنند ـ رسول خدا صلى      برخى تعبري مى   

                                                 
1

 .755. سوره بقره، آيه 

 
2

 .57. سوره كهف، آيه 
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پس از او پاره تنش فاطمه عليهاالسالم و بعد صحابه         

شرافت           ين  بان! و  ا شيعيان و حم ما  سهس  قام، و  واالم

گى      كه مه بس  ه     ما را  سول الّل يه  اهلل صلى   پريو ر له   و عل آ

 بوده و آن حضرت الگو و مقتداى ما باشد.

سنت           يابيم، از  صت  جمال و فر يز،  مروزه ن گر ا آرى، ا

آله در گريسنت بر قبور انبياء       و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

و اولياء و ترميم آهنا پريوى كرده و زيارت قرب مبارك         

دهيم، و در اين كار     مى آن حضرت را سرلوحه آهنا قرار     

كرده و             تدا  صارى اق يوب ان كار ابوا صحاىب نيكو به 

صلى             خدا  سول  قرب ر پاك  بت  بر تر يه  اهلل صورت  له   و عل آ

هنيم و از پاره تنش فاطمه عليهاالسالم درس گرفته         مى 

 كنيم: بوييم و زمزمه مى خاك قربش را مى

 

راسىت آنكه مشيم سركويت 

 بوييد

 چه غم ار بوى دو عام  

 به مشامش نرسد

بر من آن شد كه اگر بر 

 مهه ايام رود

ظلمت دهر به تاريكى   

 شامش نرسد

 

ستخوان             لو ا خار و در گ شم  كه در چ گوييم  چه ب وىل 

 و اّنا اليه راجعون!  است. و اّنا لّله
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 گويد: پيامبر بر متوفى گريست و بر آن ترغيب فرمود الف( رواياتى كه مى
 در بيمارى سعد بن عباده آله و عليه اهلل صلى. گريه پيامرب 7

سلم     صحيح م ه در  كه           از عبدالّل ند  يت ك مر روا بن ع

ســعد بــن عبــاده بيمــار شــد و رســول خــدا  »گفــت: 

آله، براى عيادت، مهراه با عبدالرمحان بن         و عليه  اهلل صلى 

بن مسعود به ديدار       وقاص و عبدالّله   عوف و سعد بن اىب   

ند.            شش يافت سيدند مدهو كه ر بالينش  بر  ند.  او رفت

صلى    يامرب  يه  اهلل پ مود  و عل ست؟       آهلفر سهرده ا جان  يا  : آ

آله به    و عليه  اهلل گفتند: نه، اى رسول خدا! پيامرب صلى       

گريــه افتــاد. مــردم نيــز كــه گريســنت رســول خــدا  

آله را ديدند به گريه افتادند. فرمود:         و عليه  اهلل صلى 

كند، و   شنويد؟ خداوند بر سرشك ديده عذاب منى         آيا منى  

اشاره به    بر اندوه دل نيز، وىل به خاطر اين ـ با          

 1«خبشايد. كند يا مى زبان خود ـ عذاب مى
 بر پسرش ابراهيم آله و عليه اهلل صلى. گريه پيامرب 5

سنن اىب       سلم،  صحيح م خبارى،  صحيح  بن    در  سنن ا داود و 

 2ماجه از انس بن مالك روايت كنند كه گفت:

آله وارد شدمي ... ابراهيم     و عليه  اهلل با رسول خدا صلى    

ريزان شد،    در حال جان سهردن بود. چشمان پيامرب اشك        

هم؟                مشا  خدا!  سول  فت: اى ر عوف گ بن  بدالرمحان  ع

سهس بر آن افزود و    « پسر عوف! اين رمحت است     »فرمود:  

ديدگان گريان است و دل    »[ بيىن  درست مى  ]فرمود:  

                                                 
1

 .9، كتاب اجلنائز، باب 989، ص 5. صحيح مسلم، ج 

 
2

 رى است.. عبارت از صحيح خبا
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بار، وىل هرگز چيزى ـ جز آنچه كه پروردگارمان        اندوه 

را خشنود كند ـ بر زبان نياورمي. اى ابراهيم! به           

 1«راسىت كه ما از جداىي تو اندوهگينيم.

 اين روايت در سنن ابن ماجه چنني است:

سول              سر ر براهيم پ كه ا گامى  يد: هن لك گو بن ما نس  ا

آله   و عليه  اهلل آله جان سهرد، پيامرب صلى      و عليه  اهلل خدا صلى  

او را در كفنهايش نهوشانيد تا    »به حاضران فرمود:    

سهس بر بالينش آمده     « ديدارش كنم.  [ براى آخرين بار   ]

 2ى او خم شد و گريست.بر رو

 در سنن ترمذى آمده است:

ه   صلى      جابربن عبدالّل يامرب  يد: پ يه  اهلل گو ست    و عل له د آ

سرش            بالني پ بر  با وى  فت و  عوف را گر بن  بدالرمحان  ع

ابراهيم آمد و او را كه در حال جان سهردن بود در         

اد و گريسنت آغازيد. عبدالرمحان    برگرفت و بر دامن هن    

كىن؟ مگر مشا نبودى كه از        بن عوف گفت: آيا گريه مى       

نه، من از فغان و    »داشىت؟ فرمود:    گريه كردن باز مى    

شتم:             باز دا كار  سفيه گناه محق و  گروه ا ياد دو  فر

مى           هره  صيبت چ گام م كه هن نان  بان     آ شند و گري خرا

 3«دهند. هاى شيطاىن سر مى درند و ناله مى
 بر نوه خويش آله و عليه اهلل صلى. گريه پيامرب 5

داود و سنن نسائى    در صحيح خبارى، صحيح مسلم، سنن اىب     

صلى        يامرب  خرت پ ند: د يت كن يه  اهلل روا براى آن     و عل له  آ

من                 سرى از  كه، پ يا  ما ب نزد  يام داد:  ضرت پ ح

بن               سعد  با  مهراه  ست و  يامرب برخا ست. پ سهار ا جان

عباده و مرداىن از اصحاب خويش به ديدار آهنا آمدند.         

كودك را كه در حال نفس زدن و جان دادن بود نزد آن        

آله به    و عليه  اهلل حضرت آوردند. سرشك ديدگان پيامرب صلى      

مى              چه  خدا!  سول  فت: اى ر سعد گ مد.  شش آ ينم؟   جو ب

مود:   هلاى          »فر ند در د كه خداو ست  طوفىت ا محت و ع ين ر ا

ندگان            نها ب ند ت ست، و خداو قرار داده ا ندگانش  ب

قرار              شايش  محت و خب مورد ر خود را  بان  حيم و مهر ر

                                                 
1

، باب البكاء 708، ص 8داود، ج  ، كتاب الصبيان؛ سنن اىب7393، ص 9. صحيح مسلم، ج 

 .753، ص 7 ؛ صحيح خبارى، ج595، ص 7على امليت؛ سنن ابن ماجه، ج 

 
2

 ، كتاب اجلنائز. 958، ص 7. سنن ابن ماجه، ج 

 
3

، كتاب اجلنائز، باب الرخصة ىف البكاء على امليـت. ايـن   559، ص 9. سنن ترمذى، ج 

 شناس مكتب خلفا حديثى حسن است. حديث نزد علماى حديث
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 1«دهد. مى
 بر عموى خويش محزه 9. گريه پيامرب7

در طبقات ابن سعد، مغازى واقدى، مسند امحد و ديگر          

 كتب مكتب خلفا روايت كنند:

له ـ پس از جنگ احد ـ هنگامى        آ و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

هايشان را   هاى انصار بر كشته     كه صداى گريه از خانه    

مود:           ست و فر شد و گري شكبار  يدگانش ا وىل »شنيد، د

يه   نده  محزه گر ندارد.  كن كه آن را      « اى  عاذ  بن م سعد 

به  ]عبداالشهل شتافت و آنان را     شنيد به نزد زنان بىن     

سنت          بر او و گري سليت  يامرب و ت محزه   سوى پ فرا   [بر 

آله بر ايشان دعا كرد و        و عليه  اهلل خواند. پيامرب صلى   

يك از          هيچ  عه،  پس از آن واق يد.  نان را بازگردان آ

اى نگريست مگر آنكه ابتدا بر        زنان انصار بر مرده     

 2محزه كرد و پس از آن بر مرده خويش گريست.
 بر شهداى جنگ موته آله و عليه اهلل صلى. گريه پيامرب 2

 در صحيح خبارى روايت كند:

زيد و جعفر    [چگونه شهيد شدن   ]آله   و عليه  اهلل پيامرب صلى  

و ابن رواحه را،پيش از رسيدن خرب آنان، براى مردم          

 توصيف كرد و فرمود:

يد پرچم را بر گرفت و ضربت خورد و شهيد شد! سهس          ز»

جعفر پرچم را بر گرفت. او نيز شهيد شد! پس از آن          

ــد.    ــهيد ش ــت و ش ــرچم گرف ــه پ ــن رواح ــامرب « اب پي

يه  اهلل صلى  مى         و عل سخنان را  ين  حاىل ا هلدر  كه     آ مود  فر

 3رخيتند! ديدگانش سرشك مى
 طالب بر جعفر بن ابى آله و عليه اهلل صلى. گريه پيامرب 6

                                                 
1

لنىب           قول ا باب  نائز،  تاب اجل خبارى، ك صحيح  يه  اهلل صلى .  له  و عل كاء      : »آ ببعض ب يت  عذب امل ي

؛ كتاب التوحيد، باب 707و8، ص 9كتاب املرضى، باب عبادة الصبيان، ج « اهله عليه.

قريب من احملسنني؛ صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، باب البكاء على امليت، ج              ان رمحة الّله  

، ص 8 داود، كتاب اجلنائز، بـاب البكـاء علـى امليـت، ج     ؛ سنن اىب77، حديث 989، ص 5

، كتاب اجلنائز، بـاب األمـر باالحتسـاب و    55، ص 9؛ سنن النسائى، ج 8755، حديث 708

 .595و599،599، ص 5الصرب؛ مسند امحد، ج 

 
2

، چـاپ دار صـادر   77، ص 8. اين روايت را از شرح حال محزه در طبقات ابن سعد، ج 

، آمـده  875ـ   875، ص 7تر آن در مغـازى واقـدى، ج    هجرى آوردمي. مشروح 7855بريوت، 

، ص 5؛ تاريخ طربى، ج 99، ص 5؛ مسند امحد، ج 798، ص 7است. و نيز، امتاع االمساع، ج 

؛ ابن عبد الرب در استيعاب، و ابن اثري در 59، ص 8، چاپ مصر؛ سريه ابن هشام، ج 585

 اند.  الغابه نيز، فشرده آن را در شرح حال محزه آوردهاسد 

 
3

اب مناقـب خالـد؛ البدايـة و    ، كتاب فضائل الصحابة، ب599، ص 5. صحيح خبارى، ج 

؛ انساب االشـراف، ج  59، ص 9؛ سنن الكربى، بيهقى، ج 555، ص 9النهاية، ابن كثري، ج 

 .58، ص 75احلديد بر هنج البالغة، جزء  ؛ شرح ابن اىب98، ص 5
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بن اثري و   در استيعاب، اسد الغابه، اصابه، تاريخ ا      

چنني              شرده آن  كه ف ست  يىت ا فا روا تب خل تب مك گر ك دي

 است: 

هنگامى كه جعفر و اصحاب او به شهادت رسيدند، رسول         

صلى   يه  اهلل خدا  ندانش را        و عل فت، فرز نه او ر به خا له  آ

فرا خواند و آنان را ـ در حاىل كه سرشك ديدگانش            

مساء  مهسر جعفر، ا   [.و نوازش كرد  ]رخيت ـ بوئيد     فرو مى  

 گفت:

گرياند؟   پدر و مادرم فداى مشا باد، چه چيز مشا را مى         

آيا از جعفر و ياران او چيزى به مشا رسيده؟ فرمود:         

امساء گفت: من برخاستم و     « آرى، امروز شهيد شدند.   »

مه         نه فاط گرد آوردم، وارد خا نان را  صيحه زدم و ز

مى      يدم او  شدم، د مى   كه  يد و  مومي! و    گر يد: واى ع گو

 فرمود: [كه چنني ديد]آله  و عليه اهلل خدا صلى رسول

يه        كه گر سىت  فر           به را ثل جع بر م يد  ندگان، با كن

 1بگريند.
 بر مزار مادرش آمنه آله و عليه اهلل صلى. گريه پيامرب 1

داود، نسائى و ابن    د، سنن اىب در صحيح مسلم، مسند امح    

 2ماجه روايت كنند:

صلى         كرم  يامرب ا يد: پ بوهريره گو يه  اهلل ا قرب     و عل له  آ

يان را            مهه اطراف ست و  كرد و گري يارت  مادرش را ز

 3گريانيد.
 در مناسبتهاى گوناگون السالم عليهبر فرزندش حسين  آله و عليه اهلل صلىگريه پيامبر 

 الفضل . حديث ام7

در مستدرك صحيحني، تاريخ ابن عساكر، مقتل خوارزمى         

 4ست:و ديگر كتب مكتب خلفا آمده ا

از ام الفضل دخرت حارث روايت كنند كه او بر پيامرب          

خدا وارد شد و گفت: اى رسول خدا! من در شب گذشته          

گفت:  « اى؟ چه ديده  »خواب ناخوشايندى ديدم! فرمود:     

مود:        ست! فر سخت ا لى  ست؟ »خي يا     « چي يدم گو فت: د گ

                                                 
1

و ديگر كتب مورد اشاره در منت، در شرح حـال جعفـر    09، ص 5. تاريخ ابن اثري، ج 

 طيار.

 
2

 . عبارت منت از صحيح مسلم است.

 
3

، ص 5؛ مسـند امحـد، ج   793، حديث 89، كتاب اجلنائز، باب 957، ص 5. صحيح مسلم، ج 

 .7555، حديث 597، ص 7، كتاب اجلنائز؛ سنن ابن ماجه، ج 09، ص 9؛ سنن نسائى، ج 997

 
4

 . عبارت منت از مستدرك است.
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عه  م       قط شد و در دا جدا  مشا  سد  فت!   اى از ج قرار گر نم 

اى؛  چيز خوىب ديده   »آله فرمود:    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

آورد و در  ـ پسرى به دنيا مى        فاطمه ـ انشاء الّله     

پس از آن، فاطمه ـ      [گويد: ]« گريد.  دامان تو جاى مى    

مهان گونه كه پيامرب فرموده بود ـ حسني را به دنيا             

ت رسول  آورد، و او در دامن من جاى گرفت. روزى خدم      

صلى    يه  اهلل خدا  مان آن        و عل سني را در دا سيدم و ح له ر آ

حضرت هنادم، اندكى بعد توجهش از من منصرف شد، به            

صلى        يامرب  يدگان پ يدم د گاه د يه  اهلل نا سيل   و عل له  سا   آ آ

بارد! گويد: گفتم: اى نىب خدا! پدر و مادرم          اشك مى  

ه جربئيل ـ علي    »شود؟ فرمود:    به فدايت، مشا را چه مى     

الصالة و السالم ـ به ديدارم آمد و به من خرب داد             

گفتم: اين   « كشند.  كه: امتم به زودى اين پسرم را مى      

مود:   يز       »را؟ فر سرخش را ن بت  قدرى از تر آرى، او 

 «براى من آورد.

حاكم صاحب مستدرك صحيحني گويد: اين حديث با شرائط           

سلم   ]شيخني   ست، وىل آن را      [ خبارى و م صحيح ا حديثى 

 1اند. اوردهني
 وايت زينب بنت جحش. ر5

در تاريخ ابن عساكر، جممع الزوائد، تاريخ ابن كثري          

 2و ديگر كتب مكتب خلفا روايت كنند:

در يكــى از اوقــات كــه رســول خــدا  »زينــب گويــد: 

آله در خانه من بود و من حسنِي تازه به            و عليه  اهلل صلى 

اى از وى غافل شدم    داشتم، حلظه   ه مى راه افتاده را نگ  

صلى       خدا  سول  نزد ر يه  اهلل و او  مود:      و عل فت. فر له ر آ

ـ تا آجنا كه گويد ـ سهس دستش را           « آزادش بگذار. »

جنام               به ا منازش را  يامرب  كه پ پس از آن كرد.  ند  بل

رسانيد، گفتم: اى رسول خدا! من امروز كارى را از         

جربئيل  »م؟ فرمود:  مشا ديدم كه تا به حال نديده بود         

را [ فرزندم ]نزد من آمد و به من خرب داد امت من اين 

                                                 
1

 987؛ تاريخ ابن عساكر، حـديث  750و فشرده آن در ص  759، ص 8. مستدرك صحيحني، ج 

، ص 7؛ مقتـل خـوارزمى، ج   750، ص 0؛ جممع الزوائـد، ج  989و نزديك به آن در حديث 

است. نيز به آن اشاره كـرده   700، ص 3. در ج 589، ص 9؛ تاريخ ابن اثري، ج 795ـ750

؛ 30، ص 7؛ رو  النضـري، ج  795ابن صباغ مالكى، ص  فصول املهمة ؛733اماىل شجرى، ص 

، چاپ قـدمي. اخلصـائص   558، ص 9. كنزالعمال، ج 709، و در چاپ ديگر ص 775صواعق، ص 

و  3نيز، در مثري االحـزان، ص  السالم عليهم. در كتاهباى مكتب اهل بيت 755، ص 5الكربى، ج 

 آمده است. 5و9هلوف ابن طاوس، ص 

 
2

 . عبارت از تاريخ ابن عساكر و فشرده آن است.
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كشند. گفتم: پس تربتش را به من نشان بده و او            مى 

 1«تربت سرخ رنگى برامي آورد.
 .روايت عايشه5

در تاريخ ابن عساكر، مقتل خوارزمى، جممع الزوائد و        

سلمة بن عبدالرمحن     ديگر كتب پريوان مكتب خلفا از اىب      

 2روايت كنند:

آله كه حسني را     و عليه  اهلل رسول خدا صلى   »عايشه گويد:   

ئيل نزد او آمد و گفت: اين       بر ران خود نشانيد، جرب   

، گفت: وىل امتت به زودى ـ      «آرى»پسر توست؟ فرمود:    

كشند. ديدگان پيامرب     پس از تو ـ او را مى              

آله اشكبار شد. جربئيل گفت: اگر خبواهى           و عليه  اهلل صلى 

دهم.   شود به تو نشان مى      سرزميىن را كه در آن كشته مى    

مود:   كن.  »فر چنني  خاك    « آرى  يز،  يل ن سرزمني  جربئ ى از 

 «را به آن حضرت مناياند. [كربال]طف 

در عبارت ديگرى چنني است: جربئيل به سوى سرزمني طف            

فام برگرفت و به او     در عراق اشاره كرد و تربىت سرخ      

 3«اين از تربت قتلگاه اوست.»نشان داد و گفت: 

در اين باب روايات ديگرى است كه خرب دادن فرشتگان          

آله ـ درباره شهادت امام         و عليه  اهلل به رسول خدا صلى    

 كند. مانند: السالم ـ را تأييد مى حسني عليه
 سلمه . روايت ام7

تاريخ ابن عساكر     در مستدرك صحيحني، طبقات ابن سعد،     

كه راوى   4و ديگر كتب پريوان مكتب خلفا روايت كنند        

 گفته است: 

يك شب رسول    »ـ مرا خرب داد كه:       سلمه ـ رضى الّله     ام

                                                 
1

، ص 0؛ جممع الزوائـد، ج  950، حديث السالم عليه. تاريخ ابن عساكر، شرح حال امام حسني 

بـه آن   700، ص 3كثري نيـز در تـاريخ خـود، ج     ؛ ابن775، ص78؛ كنز العمال، ج 733

يت             هل ب تب ا پريوان مك هباى  ست. در كتا كرده ا شاره  ليهم ا سالم  ع شيخ      ال ماىل  يز، در ا ن

، كه در پايان آن تتمه مهمى است. و مهچنني 79ـ  5؛ مثري االحزان، ص 858، ص 7طوسى، ج 

 است. آله و عليه اهلل ىصل، ام املؤمنني زينب بنت جحش زوجه رسول خدا 0ـ5در هلوف، ص 

 
2

 . عبارت خوارزمى را آوردمي.

 
3

، حـديث  السالم عليه؛ تاريخ ابن عساكر، شرح حال امام حسني 590. طبقات ابن سعد، حديث 

؛ كنـز العمـال، ج   733و735، ص 0؛ جممع الزوائـد، ج  750، ص 7؛ مقتل خوارزمى، ج 955

؛ خصائص 775چاپ قدمي؛ الصواعق احملرقة ابن حجر، ص  558، ص 9چاپ جديد و ج  793، ص 78

؛ اماىل شيخ طوسى از كتب 775؛ جوهرة الكالم للقرة غوىل، ص 759و755، ص 5السيوطى، ج 

 مشروح. 755؛ اماىل شجرى، ص 855، ص 7، ج السالم عليهمتب اهل بيت پريوان مك

 
4

 . عبارت از مستدرك است.
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 [اندكى ]آله براى خواب در بسرت شد و       و عليه  اهلل خدا صلى  

يد و             سهس خواب يد؛  يدار گرد سرده ب حالىت اف با  عد  ب

سبك        آرا حالىت  با  باره  فت و دو چه در     م گر تر از آن

مرحله اول ديده بودم، بيدار شد؛ سهس خوابيد و باز         

فامى در دست داشت و آن     هم ـ در حالىت كه تربت سرخ        

بوسيد ـ از خواب بيدار شد. عر  كردم: اى             را مى 

جربئيل مرا خرب    »رسول خدا! اين تربت چيست؟ فرمود:        

ين    كه ا يه  ]داد  سني عل شته      [سالم ال ح عراق ك سرزمني  در 

كه در آن             مى  ميىن را  بت ز فتم: تر يل گ به جربئ شود. 

 «شود به من نشان بده و اين تربت آجناست. كشته مى

 [خبارى و مسلم  ]حاكم گويد: اين حديث با شرايط شيخني        

 1اند. حديثى صحيح است وىل آن را در كتب خود نياورده
 . حديث انس بن مالك5

در مسند امحد، املعجم الكبري طرباىن، تاريخ ابن عساكر          

 2كنند كه: و ديگر كتب پريوان مكتب خلفا روايت مى

به نام قطر از     انس بن مالك گويد: يكى از فرشتگان       

يامرب               يدار پ به د تا  ست  جازه خوا خود ا گار  پرورد

يه  اهلل صلى  نش داد و او در        و عل ند اذ يد؛ خداو له بيا آ

بت ام  صلى      روز نو يامرب  شد. پ يه  اهلل سلمه وارد  به   و عل آهل

مود:     ام ما وارد         »سلمه فر لس  سى در جم باش ك ظب  موا

هان  در مهان حال كه او بر درب اطاق بود ناگ      « نگردد. 

شود و           سيد و در را گ سر ر سالم  لى عليهماال بن ع سني  ح

صلى      خدا  سول  شد. ر يه  اهلل وارد  يز، او را در    و عل له ن آ

سه    فت و بو ستش          برگر فت: دو شته گ كرد. آن فر باران 

 «آرى.»دارى؟ فرمود: 

كشند! اگر خبواهى مكاىن      گفت: امتت به زودى او را مى    

دهم؟ فرمود:    شود به تو نشان مى      را كه در آن كشته مى   

گويد: آن فرشته مشىت از مكان كشته       « خواهم.  آرى مى »

شدن او را برگرفت و به آن حضرت مناياند، پس از آن        

سلمه آن را گرفت و    قدرى ماسه يا خاك سرخ آورد. ام      

در جامه خود هناد. راوى حديث، ثابت، گويد: ما ـ در         

                                                 
1

؛ تاريخ ابـن عسـاكر،    55الكبري طرباىن، حديث ؛ املعجم 803، ص 9. مستدرك صحيحني، ج 

، حـديث  99ـ   95؛ طبقات ابن سعد، حتقيق و نشر، عبـدالعزيز طباطبـائى، ص   970حديث 

؛ مقتـل  705و  709، ص 8؛ سـري اعـالم النـبالء، ج    77، ص 8؛ تاريخ االسالم ذهـىب، ج  953

؛ تـاريخ ابـن   790و  793؛ ذخائر العقىب، حمـب الطـربى، ص   750و  753، ص 7خوارزمى، ج 

 .599، ص 79؛ كنز العمال، متقى، ج 589، ص 9كثري، ج 

 
2

 . عبارت منت از مسند امحد بن حنبل است.
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 1گفتيم: اين كربالست! آن زمان ـ مى
 از گريه كردن نهى فرمود، و منشأ اين روايات آله و عليه اهلل صلىگويد: پيامبر  ب( رواياتى كه مى

روايت كنند:     در صحيح مسلم و سنن نسائى از عبدالّله     

بر     صه  باش          [حال ]حف فت: آرام  مر گ ست. ع مر گري ع

ميت به خاطر    »داىن كه پيامرب فرموده:     م! آيا منى  دخرت 

 2؟«بيند گريه بستگانش بر او، عذاب مى

 در روايت ديگرى آمده است:

ميت در قرب   »آله فرمود:   و عليه  اهلل د: پيامرب صلى  عمر گوي  

 3«بيند. و زارى بر او عذاب مى خاطر نوحه به

 و در ديگرى:

ه  عمر گويد: هنگامى كه عمر ضربت خورد،           بن   عبدالّل

شيون               صيحه و  بر او  خاطر،  بدين  يد.  مدهوش گرد

دانيد كه رسول     كردند. چون به هوش آمد گفت: آيا منى         

ميت به خاطر گريه زنده       »آهلفرمود:   و عليه  اهلل خدا صلى  

 4«بيند. عذاب مى
 شه بر حديث و رفع اشتباه از عمر و پسرشاستدراك عاي

 در صحيح خبارى، صحيح مسلم و سنن نسائى روايت كنند:

ملؤمنني              سيدمي، امريا كه ر نه  به مدي يد:  باس گو بن ع ا

مر ] خورد.             [ع ضربت  كه  بود  ته  ستقرار نياف نوز ا ه

بالني           بر  ياورم!  برادرم! واى  ياد: واى  با فر صهيب 

منى        يا  فت: آ مر گ مد. ع شنيده    داىن، او آ يا ن كه   آ اى 

صلى   يامرب  يه  اهلل پ مود:    و عل له فر خى      »آ خاطر بر به  يت  م

                                                 
1

، حديث السـالم  عليه؛ تاريخ ابن عساكر، شرح حال امام حسني 595و595، ص 8. مسند امحد، ج 

؛ معجم الكبري طرباىن، شرح حـال امـام حسـني    855، ص 9و هتذيب آن تاريخ، ج  975ـ   975

؛ 79ص ، 8؛ تاريخ االسـالم ذهـىب، ج   795و799، ص 7؛ مقتل خوارزمى، ج 95، حديث السالم عليه

، ص 0؛ جممـع الزوائـد، ج   795و799ذخائر العقـىب، ص  ؛ 709، ص 8سري اعالم النبالء، ج 

كه در  550، ص 9، به سند ديگر؛ تاريخ ابن كثري، باب االخبار مبقتل احلسني، ج 709و735

؛ كنز 700، ص 3و ج « شود. شنيدمي كه او در كربال كشته مى ما مى»عبارت آن چنني است: 

، ص 8نعـيم، ج   ؛ الـدالئل اىب 775ص  . الصواعق احملرقه؛ ابن حجر،599، ص 79العمال، ج 

؛ خصائص سيوطى، 705، ص 5؛ املواهب املدنية قسطالىن، ج 705، ص 7؛ الرو  النضري، ج 595

. در كتـب  559؛ موارد الضمآن بزوائد صحيح ابن حبان، ابوبكر هيتمى، ص 55، ص 5ج 

كه در  557، ص 7 ، ج[هجرى 999ت/]نيز، اماىل شيخ طوسى  السـالم  عليهمپريوان مكتب اهل بيت 

 .«بزرگى از بزرگان مالئكه ... »عبارت آن چنني است: 

 
2

، كتاب اجلنائز، باب امليت يعذب ببكاء اهله عليه؛ سـنن  980، ص 5. صحيح مسلم، ج 

 ، كتاب اجلنائز، باب النهى عن البكاء على امليت.73، ص 9نسائى، ج 

 
3

؛ سـنن  59، كتاب اجلنائز، باب 555، ص 9؛ صحيح ترمذى، ج 980، ص 5. صحيح مسلم، ج 

 ، كتاب اجلنائز، باب امليت يعذب مبا نيح عليه.593، ص 7ابن ماجه، ج 

 
4

 .73، ص 9؛ سنن نسائى، ج 980، ص 5. صحيح مسلم، ج 
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 ؟«بيند هاى بستگانش عذاب مى گريه

ابن عباس گويد: من برخاستم و نزد عايشه رفتم و از         

به               نه  فت:  شه گ كردم. عاي گاهش  بود آ شته  چه گذ آن

ميت به خاطر گريه      »خدا! رسول خدا هرگز نفرموده:       

 بلكه فرموده:.« بيند كسى عذاب مى

  ِبُبكاِء َأهلِه عذابًا َو انَّ الّله       إنَّ الكاِفِر َيزيُده الّله   

 َلُهو أْضحك و أْبكى، وال تزر وازرة ِوْزرَط ُاخرى؛

عذاب            شرت  ستگانش بي يه ب خاطر گر به  كافر را  ند  خداو

گرياند، و   خنداند و مى   كند، و خداوند است كه مى       مى 

 ر ندارد.هيچ كس بار گناه ديگرى را ب

قاسم بن حممد گويد: هنگامى كه سخن عمر و پسرش به             

دهيد كه نه     عايشه رسيد گفت: مشا مرا از كساىن خرب مى         

گوش آدمى   [به هر حال   ]زن، وىل  دروغ گويند و نه دروغ  

 1شنود. خطا مى

در صحيح مسلم، صحيح خبارى، سنن ترمذى و موطأ مالك          

 روايت كنند:

عرو    بن  شام  ته       ه شه گف نزد عاي يد: در  پدرش، گو ه از 

ست:           ته ا مر گف بن ع كه ا يه       »شد  خاطر گر به  يت  م

عايشه گفت: خداى بر     « بيند.  بستگانش بر او، عذاب مى    

خوب در          شنيده وىل  يزى را  شايد، چ بدالرمحن ببخ با ع ا

جنازه فردى يهودى را ـ     [ قضيه چنني بود كه:    ]نيافته،  

كنار پيامرب    گريستند ـ از        در حاىل كه بر او مى    

يه  اهلل صلى  مود:         و عل ضرت فر ند، آن ح بور داد له ع مشا  »آ

 2«شود. گرييد و او عذاب مى مى

در شـرح صـحيح مسـلم،     [هجرى 959متوفاى ]امام نووى 

درباره روايات هنى از گريسنت كه از رسول خدا روايت          

شده، گويد: اين روايات تنها از روايت عمر و پسرش          

را از  است. عايشه آهنا را انكار كرده و آن       عبدالّله 

كر         سته، و من شتباه آن دو دان شى و ا سيان و فرامو ن

                                                 
1

؛ صحيح خبارى، كتـاب اجلنـائز، بـاب    58و 55، حديث0. صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، باب

، كتـاب  73، ص9؛ سـنن نسـائى، ج  759و  755، ص7ببكـاء اهلـه عليـه، ج    يعذب امليـت  

اجلنائز، باب النياحة على امليت؛ االجابة ال يراد ما استدركته عايشه على الصحابة،  

 ، باب استدراكها على عمر بن اخلطاب.35زركشى، ص

 
2

، كتـاب  759، ص 7؛ صـحيح خبـارى، ج   55، حـديث  0. صحيح مسلم، كتاب اجلنائز، بـاب  

، ج 55اجلنائز، باب امليت يعذب ببكاء بعض اهله؛ صحيح ترمذى، كتاب اجلنـائز، بـاب   

، كتاب اجلنائز، باب النهى عن البكـاء علـى   589، ص 7موطأ مالك، ج ؛ 555و559، ص 9

 امليت.
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 1آله شده است. و عليه اهلل صدور آن از پيامرب صلى
 كند عمر را از نهى، نهى مى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

محد ر            سند ا جه و م بن ما سنن ا سائى،  سنن ن يت  در  وا

سلمة بن ازرق گويد: شنيدم كه ابو هريره         2كنند كه:  

آله از   و عليه  اهلل گفت: يكى از بستگان رسول خدا صلى        مى 

كردند، عمر    دنيا رفت، زنان مجع شده و بر او گريه مى        

كرد، رسول    برخاست و آنان را بازداشته و پراكنده مى     

عمر! آنان را به حال      »فرمود:   آله  و عليه  اهلل خدا صلى  

صيبت            هلا م شكبار، د شمها ا كه چ گذار  يده و   خود وا د

 3«داغشان تازه است.

مرو               بن ع مد  سان از حم بن كي هب  محد از و سند ا در م

 روايت كند كه:

ه      با عبدالّل بن ازرق  سته        سلمة  بازار نش مر در  بن ع

عده      كه  ند  نازه  بود بر آن     اى ج بور داده و  اى را ع

ه    مى  ستند. عبدالّل سند          گري كار را ناپ ين  مر ا بن ع

: مشرده و آنان را طرد كرد. سلمة بن ازرق به او گفت        

چنني مگو! زيرا من خود شاهد بودم و از ابو هريرة            

شنيدم ـ زىن از بستگان مروان جان سهرده بود و             

گريستند از   داد زناىن را كه بر او مى     مروان دستور مى   

آجنا برانند ـ ابو هريرة كه بر سر جنازه آمده بود             

خود                 حال  به  نان را  لك! آ بد امل با ع فت: اى ا گ

را از مقابــل پيــامرب  اى  واگــذار، زيــرا جنــازه  

آله عبور دادند. من و عمر بن خطاب نيز،          و عليه  اهلل صلى 

ناىن             ندن ز به را شروع  مر  بودمي. ع ضرت  نار آن ح در ك

ــى  ــازه م ــراه جن ــه مه ــرد ك ــدا  ك ــول خ ــتند. رس گريس

پسر خطاب! آنان رابه حال       »آله فرمود:    و عليه  اهلل صلى 

بار خود وا گذار كه جانشان مصيبت ديده، چشمشان اشك        

 4«و داغشان تازه است.
 مَايسه روايات و نتيجه آن

                                                 
1

 ، كتاب اجلنائز.553، ص 9. شرح صحيح مسلم، االمام النووى، ج 

 
2

 . عبارت نسائى را آوردمي.

 
3

، 779،558، ص5، باب الرخصة ىف البكاء على امليت؛ مسند امحد، ج70، ص5. سنن نسائى، ج

، كتاب اجلنائز، باب ما جاء ىف البكاء على امليت، 595، ص7؛ سنن ابن ماجه، ج999و993

 .7535 حديث

 
4

 .888و نزديك به آن در ص  993و  558، ص 5. مسند امحد، ج 
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ضر و             بر حمت كردن  يه  كرد: گر بات  خبش اول اث يات  روا

كسى كه در حال جان دادن است و كسى كه جان سهرده و          

نيز، گريه بر مزار مردگان ـ شهيد باشد يا غري شهيد            

 باشد. آله مى و عليه اهلل ريه پيامرب اكرم صلىـ از س

آله   و عليه  اهلل روايات خبش دوم اثبات كرد: رسول خدا صلى       

گريه كردند،   [ السالم  حسني عليه  ]بارها بر فرزند شهيدش    

السالم به    و با اثبات آن، گريه آن حضرت بر حسني عليه       

پيونــدد و از ســريه و ســنت رســول خــدا   خبــش اول مــى

 آيد. آله به مشار مى و يهعل اهلل صلى

يامرب                 هنى پ يات  كرد: روا بات  سوم اث خبش  يات  روا

آله از گريه بر ميت، تنها از سوى خليفه         و عليه  اهلل صلى 

ه   سرش عبدالّل ملؤمنني      دوم و پ ستدراك ام ا ست؛ و از ا ا

خداى ببخشايد ابا عبدالرمحن     »عايشه بر آهنا كه گفت:      

ته      شنيده وىل در نياف يزى را  گر     «را، چ سخنان دي و 

ين             مون ا باس پريا بن ع يره و ا بو هر ند: ا صحابه مان

 يابيم كه: موضوع درمى

هنى پيامرب   »درباره    آنچه خليفه دوم و پسرش عبدالّله    

اند،   روايت كرده  « آله از گريسنت بر ميت      و عليه  اهلل صلى 

 خطا و اشتباه است.

ست، و             مردن ا حال  كه در  سى  بر ك سنت  نابراين، گري ب

بر ميت، و گريسنت بر مزار ميت، از سريه و سنت          گريسنت 

آله است. از اين رو، گريه بر       و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

السالم نيز، پريوى از سريه و سنت رسول خدا           حسني عليه  

 باشد. آله مى و عليه اهلل صلى
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 آيت تطهير در مدارك مكتب خلفا
 و نزول رحمت الهى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

ه        1حاكم  صحيحني از عبدالّل ستدرك  خود م تاب  بن    در ك

آله   و عليه  اهلل روايت كند كه گفت: رسول خدا صلى         2جعفر 

به  »هنگامى كه رمحت اهلى را در حال نزول ديد فرمود:         

صفيه گفت: چه    « د، به سوى من خبوانيد.    سوى من خبواني   

اهل بيتم را، على و    »كسى را اى رسول خدا؟ فرمود:     

 «فاطمه و حسن و حسني را.

صلى        خدا  سول  ند و ر نان را آورد يه  اهلل آ ساى    و عل له ك آ

خود را بر روى آنان افكند. سهس دستانش را باال برد         

خداوندا! اينان آل منند، پس بر حممد و       »و عر  كرد:   

ست.    صلوات فر مد  جل       « آل حم عز و  خداى  گام  ين هن در ا

 اين آيه را نازل فرمود:

ِت َو              َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

 3ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا؛

مى    نها  ند ت مشا       خداو يدى را از  جس و پل هد ر هل  »خوا ا

                                                 
1

هجرى امام حمدثان اهل  975نيشابورى متوفاى   حممد بن عبدالّله  . حاكم ابوعبدالّله

رود، اولني درجه نزد  دثان اهل سنت به مشار مىسنت است. عنوان حاكم باالترين درجه حم

آنان حمدث است، بعد از او حافظ، بعد حجت و سهس حاكم. مراجعه كنيد: املختصر ىف 

 .57علم رجال االثر، ص 

 
2

مساء بنت عمـيس  فرزند ابوطالب، مادرش ا [جعفر طيار]بن جعفر ذواجلناحني   . عبدالّله

خثعمى است. در حبشه به دنيا آمد و پيامرب را درك منود. پس از سال هشتاد هجرى               

 آمده است. 88، ص 8وفات كرد. شرح حال او در اسد الغابة، ج 

 
3

 .88. سوره احزاب، آيه 
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 ا را پاك و پاكيزه گرداند.دور كند و مش« بيت

 1اند. حاكم گويد: اسناد اين حديث صحيح

نوع كساء به روايت عايشه
2 

مسلم در صحيح، حاكم در مستدرك، بيهقى در سنن كربى         

سري               سيوطى در تفا كثري و  بن  طربى و ا يك از  هر  و 

 3اند: خودشان روايت كرده

آله با كسائى از پشم      و عليه  اهلل بامدادى رسول خدا صلى    

سياه بريون شد. حسن بن على رسيد، او را داخل كساء           

كرد، سهس حسني آمد، او را هم داخل كرد، سهس فاطمه           

خل كرد، پس از آن على     عليهاالسالم آمد، او را هم دا   

 السالم آمد، او را نيز داخل كساء كرد و گفت: عليه

ِت َو              َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِإنَّ

 ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.

مى    نها  ند ت مشا       خداو يدى را از  جس و پل هد ر هل  »خوا ا

 دور كند و مشا را پاك و پاكيزه گرداند.« بيت

نوع كساء به روايت ام سلمة
4 

طربى و قرطىب در تفسري آيه از ام سلمة روايت كنند كه          

نازل شد،    ِِنسما ُيريُد الّلُه ...   گفت: هنگامى كه آيه     

آله على و فاطمه و حسن و حسني       و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

ند و ك      فرا خوا سالم را  بر      عليهماال يربى را  سائى خ

 5آنان پوشانيد ... .

نان              بر آ خود را  باى  ست: ع ته ا گرى گف حديث دي در 

                                                 
1

 .793ـ 795، ص 8. مستدرك حاكم بر صحيح مسلم و خبارى، ج 

 
2

كه هجده ماه پـس از هجـرت او را بـه     آله و عليه اهلل صلى. عايشه دخت ابوبكر، زوجه رسول خدا 

هجرى از دنيا رفـت. ابـوهريره بـر او منـاز      50يا  53يا  55خانه آورد و در سال 

سالم                 تاريخ ا شه در  قش عاي تاب ن شرت را در ك شرح بي يد.  فن گرد يع د ند و در بق خوا

 بيابيد.

 
3

؛ مستدرك حاكم بـر  789، ص 5، ج آلـه  و عليه اهلل صلى، باب فضائل اهل بيت النىب . صحيح مسلم

؛ سنن الكربى بيهقى، باب بيان اهل بيتـه و الـذين   795، ص 8صحيح مسلم و خبارى، ج 

، ص 8؛ تفسري ابن كثري؛ جامع البيـان، ج  5، ص 55؛ تفسري طربى، ج 790، ص 5هم آله، ج 

؛ و تفسري سيوطى، الـدر  505، ص 8؛ تيسري الوصول، ج 795ـ797، ص 79؛ مجع االصول، ج 953

 .700ـ703، ص 5املنثور، ج 

 
4

پس از آنكه مهسـر اولـش    آله و عليه اهلل صلىسلمة، هند دخرت ابواميه قرشى خمزومى، رسول خدا  . ام

ابوسلمة بن عبداألسد در جنگ احد جمروح و به سبب آن وفات كرد، با او ازدواج منود.  

دنيا رحلت كرد. شـرح حـال   هجرى از  99در سال  السلالم  عليله سلمه پس از شهادت امام حسني  ام

 او در اسد الغابة و تقريب التهذيب آمده است.

 
5

 .9، ص 55. اين حديث را ابوسعيد از ام سلمة روايت كرده است. تفسري طربى، ج 
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 1پوشانيد.
 در زير كساء السالم عليهمچگونه نشستن اهل بيت 

سلمة الف( به روايت عمر بن اط
2 

صحيح و             مذى در  شان و تر كثري در تفسري بن  طربى و ا

سلمة روايت كنند     طحاوى در مشكل اثثار از عمر بن اىب     

 3كه گفت:

يه:    ين آ ُه ...   ا يُد الّل ما ُير نه  ِِنس بر    در خا سلمة  ام 

آله نازل گرديد و آن حضرت حسن       و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

به روى          نان را رو ند و آ فرا خوا مه را  سني و فاط و ح

خود               سر  شت  ند و پ فرا خوا لى را  شانيد و ع خود ن

نشانيد، سهس خود و آنان را با آن كساء پوشانيد و         

اينان اهل بيت منند، پس رجس و پليدى را از         » گفت: 

در روايت  « شان گردان.   آنان دور كن و پاك و پاكيزه    

سلمة              كه ام  ست  مده ا له آ ين مج عد از ا ساكر ب بن ع ا

فت:   كن.           »گ مهراه  نان  با آ هم  خدا    « مرا  سول  ر

تو جايگاه خود را دارى، تو     »آله فرمود:    و عليه  اهلل صلى 

 4«بر خري هسىت.

ب( در حديث واثلة بن اسَع
5
 سلمة و ام 

حاكم در مستدرك و هيثمى در جممع الزوائد از واثله        

 روايت كنند كه گفت:

نوان  على و فاطمه را روبه رو و حسن و حسني را بر زا      

يا در دامان خود نشانيد. حاكم گويد: اين حديث با           

شرط شيخني ـ خبارى و مسلم ـ براى صحت حديث موافق و            

                                                 
1

. 9، ص 55سلمة روايت كرده است. تفسري طـربى، ج   . اين حديث را شهر بن حوشب از ام

 تفسري خود به آن اشاره كرده است. 935، ص 8ج  ابن كثري نيز در

 
2

فرزند ام سلمة، در حبشـه   آله و عليه اهلل صلى. عمر بن ابو سلمة قرشى خمزوىن، پسر زن رسول خدا 

او را بـه   السلالم  عليله بـود و امـام علـى     السلالم  عليله به دنيا آمد، در صفني از ياران امام علـى  

هجـرى در مدينـه از دنيـا رفـت.      38حكومت حبـرين و فـارس منصـوب كـرد. در سـال      

 .50، ص 9اسدالغابة، ج 

 
3

 است.. عبارت از طربى 

 
4

؛ 935، ص 8تفسري ابن كـثري، ج   ؛5، ص 55؛ تفسري طربى، ج 35، ص 75مذى، ج صحيح تر. 

، خبـش اول، ص  5؛ ابن عساكر، ج 797، ص 79؛ جامع األصول، ج 885، ص 7مشكل اثثار، ج 

 ب. 79

 
5

م ليثى، پيش از غزوه تبوك اسالم آورد. گفته شد: سه سال خاد           اسقع بن كعب  بن .واثله

املقدس از دنيا رفت. شرح  هجرى در دمشق يا بيت 39بوده است. پس از سال آلله  و عليه اهلل صلىپيامرب 

 است. ، آمده55، ص5حالش در اسدالغابة، ج
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 صحيح است.

اين حديث را طربى و ابن كثري و سيوطى در تفسريشان و         

بيهقى در سنن الكربى و امحد بن حنبل در مسند خود از         

 1اند. سلمه روايت كرده ام
 خدرىمكان اجتماع به روايت ابوسعيد 

سيوطى در تفسري آيه از ابوسعيد خدرى روايت كند كه          

 گفت:

سلمه   آله نزد ام   و عليه  اهلل آن روز نوبت حضور پيامرب صلى    

   ِنسما ُيريُد الّله   بود كه جربئيل با اين آيه نازل شد:         

يد:   ... صلى   »گو خدا  سول  يه  اهلل ر سني و     و عل سن و ح له ح آ

ليهم     لى ع مه و ع فرا خ   فاط سالم را  خود     ال به  ند و  وا

به              سرتانيد.  نان گ بر آ مه را  كرد و آن جا يك  نزد

سهس عر    « سلمه در بريون آن قرار گرفت.     اى كه ام  گونه 

گارا!         »كرد:   ند. پرورد يت من هل ب نان ا ندا! اي خداو

رجس و پليدى را از اين اهل بيت دور گردان و آنان         

ماى.      پاكيزه بن پاك و  سول       ام« را  فت: اى ر سلمه گ

تو جايگاه خود را    »م با ايشامن؟ فرمود:    خدا! من ه   

 2«دارى، تو بر خري هسىت.
 سلمه مكان اجتماع در حديث ام

ابن كثري و سيوطى در تفسري، بيهقى در سنن كربى، خطيب         

سلمه   در تاريخ بغداد و طحاوى در مشكل اثثار از ام      

 : روايت كنند كه گفت

ُه ...    آيه كرميه:  » در خانه من، و در    ِِنسما ُيريُد الّل

ند،             سني در آن بود سن و ح لى و ح مه و ع كه فاط حاىل 

 «نازل شد.

آله آنان را با كسائى كه بر         و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

فت:        سهس گ شانيد،  بود پو يت     »روى او  هل ب نان ا اي

 منند، پس رجس و پليدى را از آنان دور كن و ايشان        

                                                 
1

اثثار طحاوى،  ؛ مشكل795، ص0الزوائد، ج ؛ جممع795، ص8، و ج979ص ،5صحيحني، ج . مستدرك

، 8؛ تفسري ابن كثري، ج9، ص55ب؛ تفسريطربى، ج 79، خبش اول، ص5؛ ابن عساكر، ج885، ص7ج

، 9؛ مسـندامحد، ج 755، ص5؛ سـنن بيهقـى، ج  703، ص5؛ تفسري سيوطى، در املنثور، ج938ص

 .759ص

 
2

آيـد كـه    . از طريق ديگر ايـن حـديث بـه دسـت مـى     703، ص 75. تفسري دراملنثور، ج 

سلمه روايت كرده است. ابو سعيد، سعد بن   املؤمنني ام ابوسعيد خدرى آن را از خود ام

آن حضور داشت. در سال شصتم يا       مالك انصارى خزرجى خدرى، در جنگ خندق و بعد از       

، آمـده  530، ص 5هفتادم هجرى در مدينه وفات كرد. شرح حال او در اسد الغابة، ج 

 است.
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 1«را پاك و پاكيزه گردان.

كه            ست  مده ا يز آ صحيحني ن ستدرك  حاكم در م يت  در روا

 «در خانه من نازل شد.»گفت: 

سالم         مه عليهاال ضائل فاط باب ف مذى در  صحيح تر و  2در 

ريا  النضرة و هتذيب التهذيب آمده كه رسول خدا          در 

خداوندا! اينان اهل بيت و     »آله فرمود:    و عليه  اهلل صلى 

كن و            نان دور  يدى را از آ جس و پل ند، ر ان من خاّص

 3«ايشان را پاك و پاكيزه گردان.

من سر خود     »سلمه گويد:    در مسند امحد آمده است: ام     

من هم با مشا هستم اى       »را داخل خانه كردم وگفتم:      

سول  مود:  « خدا؟  ر بر راه         »فر تو  خريى،  بر راه  تو 

 «خريى.

من كساء را كنار زدم تا با       »د: در روايت ديگرى گوي   

شيد و            ستم ك خدا آن را از د سول  شوم، ر مهراه  نان  آ

 4«فرمود: تو بر راه خريى.

مده       ستدرك آ حاكم در م يت  ست: ام  در روا فت:     ا سلمه گ

تو بر   »خدا! من از اهل بيت نيستم؟ فرمود:        اى رسول »

د، خداوندا! اهل بيت    راه خريى و اينان اهل بيت منن      

 5«من سزاوارترند.
 آنان كه هنگام نزول آيه در خانه بودند

 در تفسري سيوطى و مشكل االثار روايت كنند:

يد:     ام يه    »سلمه گو ين آ ُه ...    ا يُد الّل ما ُير در  ِِنس

فت           نه ه شد و در آن خا نازل  من  نه  ند:    خا فر بود ن

جربئيــل و ميكائيــل و علــى و فاطمــه و حســن و حســني 

ليهم  فتم:           ع بودم. گ نه  بر درب خا من  سالم، و  اى »ال

                                                 
1

؛ 703، ص 5؛ تفسري سـيوطى، ج  938، ص 8؛ تفسري ابن كثري، ج 759، ص 5. سنن بيهقى، ج 

؛ 799، ص 79؛ جـامع االصـول، ج   859، ص 7؛ مشكل اثثـار، ج  759، ص 0تاريخ بغداد، ج 

 78 ، خبش اول ص5؛ ابن عساكر، ج 505، ص 8؛ تيسريالوصول، ج 553، ص 8تفسري ثعالىب، ج 

 آ. 79آ ـ ب و 

 
2

سلمه و انس بن مالك و ابواحلمراء و  . ترمذى گويد: در اين باب از عمر بن اىب

 معقل بن يسار و عايشه روايت شده است.

 
3

، ص 5؛ هتذيب التهذيب، ج 590ـ593، ص 78، ج عليهاالسالم. صحيح ترمذى باب فضائل فاطمه 

، خبش اول، 5؛ ابن عساكر، ج 593، ص 5؛ ريا  النضرة، ج السـالم  عليهدر شرح حال حسن  505

 ب. 79ص 

 
4

 .858ـ509، ص 9. مسند امحد، ج 

 
5

 در تفسري آيه از سوره احزاب. 979، ص 5. مستدرك حاكم، ج 
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 «رسول خدا! آيا من از اهل بيت نيستم؟

مود:   تو از            »فر خريى،  بر راه  تو  خريى،  بر راه  تو 

 1«زنان پيامرب هسىت.

ست:             مده ا له آن آ ساكر، در دنبا بن ع يت ا در روا

 «نگفت تو از اهل بيت هسىت.»
 هنگام نزول آيه السالم عليهمحال اهل بيت 

سلمه روايت كند     مدر تفسري طربى از ابوسعيد خدرى از ا    

ُه ...   اين آيه   »كه گفت:    در خانه او   ِِنسما ُيريُد الّل

 2«من بر درب خانه نشسته بودم.»نازل شد. گويد: 

سلمه نيز روايت كند كه گفت:        در تفسري طربى از خود ام   

صلى    » يامرب  مون پ يه  اهلل پريا گ      و عل ساطى  بر روى ب له  رد آ

آله آنان را با كسائى كه       و عليه  اهلل آمدند. پيامرب صلى   

اينان اهل بيت منند،     »بر خود داشت پوشانيد و گفت:      

ــاك و   ــن و پ ــدى را از آنــان دور ك ــس و پلي ــس رج پ

ُه ...   و اين آيه:   « شان گردان   پاكيزه   ِِنسما ُيريُد الّل

مده             گرد آ ساط  بر روى آن ب كه  شد  نازل  گامى  در هن

گفتم: اى رسول خدا! من نيز؟ به خدا        »د: بودند. گوي  

 3«سوگند نگفت آرى، و گفت: تو بر راه خريى.
 شرح الفاظ آيت تطهير )اراده، رجس و كساء(

غت     الإإف( اراده صفهاىن ل غب ا ماده        : را يل  نامى ذ شناس 

شود:            « رود» ته  گاه گف يد: هر قرآن گو فردات  در م

ه » نايش    «  اراد الّل كرده، مع كه     خدا اراده  ست  آن ا

حكم و اراده خدا چنني است يا چنني نيست: اراده رمحت          

 براى مشا كرده يا اراده رمحت فرموده است.

جس  ماده    ب( ر مهو در  جس »:  يد:  « ر يدى     »گو يز پل جس چ ر

ست.  يد:    « ا عد گو جس          »ب ست: ر نه ا هار گو بر چ جس  ر

مهه               جامع  كه  سى  شرعى، و رج جس  لى، ر جس عق عى، ر طب

 «و قمار و شرك. اينهاست، مانند: ميته

نامى است كه بر گناه،      « رجس »در تفسري ثعالىب گويد:    

گردد، و خداوند آن را    عذاب، جناسات و نقائص اطالق مى     

                                                 
1

؛ 588، ص 7مشـكل االثـار، ج   ، در تفسري آيه؛ 703، ص 5. تفسري دراملنثور، سيوطى، ج 

، خبش اول، ص 5؛ ابن عساكر، ج 799، ص 79؛ جامع االصول، ج 505، ص 8تيسري الوصول، ج 

 ب. 75

 
2

 .5، ص 55. تفسري جامع البيان طربى، ج 

 
3

 . مهان.
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 1السالم دور كرده است. از اهل بيت عليهم

 فرمايد: قرآن كرمي مى

َو اْلإَ ْزالُم ِرْجإس     . ِِنسَما اْلَخْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْلَ ْنصاُب7

 2ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن؛

قمــار و ]مهانــا شــراب و قمــار و بتــها و ازالم    

 رجس و پليد و از عمل شيطان است. [آزمائى خبت

 3. َفاْجَتِنُبوا الرِّْجَس ِمَن اْلَ ْوثان؛5

 از رجس و پليدى بتها دورى گزينيد.

 4. ُقْل ال َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِِالَّ اْلَمَودسَة ِفْ اْلَُْرط؛5

مگر آنكه مردار باشد يا خوىن كه بريون           [حرام نيست  ]

 رخيته يا گوشت خوك، اينها مهه رجس و پليدند.

 5ُنون؛ِمٔ. َكذِلَك َيْجَعُل الّلُه الرِّْجَس َعَلى السذيَن ال ُيو7

ميان            كه ا ساىن  بر ك يدى را  جس و پل ند ر نه خداو اينگو

 دهد. آورند قرار مى منى

 6. َفَ ْعِرُضوا َعْنُهْم ِِنسُهْم ِرْجس؛2

روى بگردانيد كه آهنا رجس و      [منافقان ]پس، از آنان   

 پليدند.

 7ِمْن َربُِّكْم ِرْجس  َو َغَضب؛ . قاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم6

گفت: رجس و پليدى و خشم پروردگارتان مشا را         [نوح ]

 فرا گرفته  است!

يه:        هري در آ گاه تط ُه ...    شأن و جاي يُد الّل ما ُير  ِِنس

سوره آل عمران  95مهانند شأن و جايگاه تطهري در آيه 

 فرمايد: مىدرباره مرمي عليهاالسالم است كه 

َو ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكُة يا َمْرَيُم ِإنَّ الّلَه اْصَطفاِك َو َطهََّرِك        

                                                 
1

 .553، ص 8. تفسري ثعالىب، ج 

 
2

 .09. سوره مائده، آيه 

 
3

 .89. سوره حج، آيه 

 
4

 .795. سوره انعام، آيه 

 
5

 .755. سوره انعام، آيه 

 
6

 .05. سوره توبه، آيه 

 
7

 .57. سوره اعراف، آيه 
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 َو اْصَطفاِك َعلى ِنساِء اْلعاَلمني؛

ياد آر   ] به  ند: اى        [و  شتگان گفت كه فر گامى را  هن

مرمي! خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته و بر زنان         

 جهان برترى داده است.

است كه روى جامه پوشيده     « عبا »مهانند  : لباسى  ج( كساء 

 شود. مى
 تفسير آيت تطهير در روايات

 در تفسري سيوطى از ابن عباس روايت كند كه گفت:

خداوند مردمان را   »آله فرمود:    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

تا  « دو خبش كرد و مرا در ميان هبرتين آهنا قرار داد.        

مود:   ق      »فر نداهنائى  يل را در خا رار داد و سهس قبا

موده            مهان فر ين  جاى داد و ا نداهنا  ين خا مرا در هبرت

ُه ...   خداى متعال است كه:       پس من و    ِِنسما ُيريُد الّل

 1«اهل بيتم از مهه گناهان پاك و مربا هستيم.

 در مهان تفسري از ضحاك بن مزاحم روايت كند كه گفت:

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر مى   و عل له  مود:   آ بيىت     »فر هل  ما ا

هستيم كه خداوند آنان را پاك و پاكيزه كرده است،          

يگاه رسالت و حمل آمد و     بيىت كه شجره نبوت است و جا     

 2«شد فرشتگان، بيت رمحت است و معدن علم.

طربى از اىب          حمب  باى  خائر العق طربى و ذ سري  سعيد   در تف

 خدرى روايت كنند كه گفت:

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر يه        و عل ين آ مود: ا له فر يه  ]آ آ

درباره پنج نفر نازل شده: درباره من و على           [تطهري 

 3و حسن و حسني و فاطمه.

 در مشكل اثثار از ام سلمة روايت كند كه گفت:

يه:    ين آ ُه ...     ا يُد الّل ما ُير خدا      ِِنس سول  باره ر در

السالم نازل    آله و على و حسن و حسني عليهم      و عليه  اهلل صلى 

 4گرديده است.

                                                 
1

، سـه  آلـه  و عليـه  اهلل صـلى ، پسرعموى پيامرب خدا  . عبدالّله700، ص 5تفسري دراملنثور، ج . 

در طائف بدرود حيات گفت. شرح حـالش   39به دنيا آمد و در سال سال پيش از هجرت 

 در اسدالغابة آمده است.

 
2

. مهان. ابوالقاسم يا ابوحممد، ضحاك بن مزاحم هالىل، ابن حجر گويد: او راستگو و              

، از طبقه پنجم حمدثان است و پـس از  [گويد سند بسيار مى احاديث ىب]كثري االرسال است 

 .558، ص 7تهذيب، ج سال يكصد هجرى وفات كرده است. هتذيب ال

 
3

؛ ابـن  703، ص 5؛ تفسـري سـيوطى، ج   59 ؛ ذخـائر العقـىب، ص  5، ص 55. تفسري طربى، ج 

 آ؛ و اسباب النزول نيشابورى. 79، خبش اول، ص 5عساكر، ج 

 
4
 .885، ص 7مشكل اثثار، ج  .
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در صحيح مسلم روايت كند كه از صحاىب زيد بن ارقم            

آهلكيانند؟ زنان    و عليه  اهلل پرسيدند: اهل بيت پيامرب صلى     

نه، به خدا سوگند كه زن در دوراىن       »آن حضرت؟ گفت:   

از روزگار با مرد است، سهس طالقش گويد و او به سوى          

هــل بيــت پيــامرب گــردد. ا پــدر و خويشــانش بــاز مــى

يه  اهلل صلى  ند،          و عل سىب اوي شان ن شه و خوي صل و ري له ا آ

شده                حرام  نان  بر آ صدقه  يامرب  عد از پ كه ب ساىن  ك

 1«است.

هيثمى در جممع الزوائد از ابوسعيد خدرى روايت كند         

 كه گفت:

اند كه خداوند رجس و پليدى را از        اهل البيت كساىن   »

كرده    نان دور  پاكيزه  آ پاك و  ست.     و  نده ا « شان گردا

او با دست به مشارش آنان پرداخت و گفت: پنج نفرند:          

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر سن و       و عل مه و ح لى و فاط له و ع آ

 2السالم. حسني عليهم

 ود از قتادة روايت كند كه گفت:طربى در تفسري خ

يه:      » يت در آ هل الب يُد اللُّه ...     ا ما ُير هل   ِِنس ا

اند كه خداوند آنان را از هر گونه بدى پاك و            بيىت 

 3«پاكيزه كرده و به رمحت خود اختصاصشان داده است.

 گويد: ِِنسما ُيريُد الّلُه ...و نيز، طربى در تفسري آيه 

سبحان   ] ست:     [خداى  موده ا مد!      »فر يت حم هل ب اى ا

دور خواهد هرگونه بدى و فحشاء را از مشا        خداوند مى  

كند و مشا را از آلودگى موجود در گناهكاران پاك و        

 4«پاكيزه گرداند.
 پس از نزول آيه آله و عليه اهلل صلىرفتار پيامبر خدا 

                                                                                                                                       

 
1

ارقم انصـارى خزرجـى،    . زيدبن788، ص5طالب، ج . صحيح مسلم، باب فضائل على بن اىب

ير غزوات و در  خدا در احد او را براى جنگيدن كوچك مشرد وىل پس از احد در سا          رسول 

يه صفني با امام على       سالم  عل يه شركت كرد، او پس از شهادت امام حسني        ال سالم  عل ، در كوفه  ال

 .700، ص5بدرود حيات گفت. اسدالغابة، ج

 
2

، خبـش  5، باب فضائل اهل البيـت؛ ابـن عسـاكر، ج    795ـ795، ص 0. جممع الزوائد، ج 

 آ. 79اول، ص 

 
3

. قتـادة چهـار كـس را گوينـد:     700، ص 5؛ تفسري سيوطى، ج 5، ص 55. تفسري طربى، ج 

دانند. شرح حالشان   رهاوى و قيسى و انصارى و مهه را در مكتب خلفا ثقه مى سدوسى و

 آمده است. 758، ص 5در هتذيب التهذيب، ج 

 
4

 .5، ص 55. تفسري طربى، ج 
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 در جممع الزوائد از ابو برزه روايت كند كه گفت:

آله   و عليه  اهلل با رسول خدا صلى     1من به مدت هفده ماه     »

مى        خارج  نه  گاه از خا گزاردم، او هر به درب    مناز  شد 

مى       سالم  مه عليهاال نه فاط مى    خا مد و  مود:   آ سالم  »فر

باد.        مشا  بر  سته  ْنُكُم        پيو ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

 2«ْم َتْطهريا.الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُك

 در تفسري سيوطى از ابن عباس روايت كند كه گفت:

آله مهراه بودم كه      و عليه  اهلل نه ماه با رسول خدا صلى      »

بن               لى  نه ع به درب خا مناز  هر  گام  به هن هر روز و 

سالم و رمحت و بركات خدا     »فرمود:   آمد و مى   طالب مى   اىب

مشا     يت   »بر  هل الب ْذِهَب       باد،  « ا ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

هريا          ِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْط َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا هر روزى   «َع

 3«پنج بار.

ستدرك            سى، م سند طيال محد، م سند ا مذى، م صحيح تر در 

صحيحني، اسدالغابة و تفاسري طربى و ابن كثري و سيوطى         

 از انس بن مالك روايت كند كه گفت:

صلى    » خدا  سول  يه  اهلل ر گاه          و عل ماه هر شش  مدت  به  له  آ

مى          خارج  صبح  مناز  مه    شد از درب خ  براى  نه فاط ا

مناز اى اهل البيت!    »فرمود:   گذشت و مى   عليهاالسالم مى  

ِت َو              َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

 4«ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.

 در استيعاب، اسد الغابة، جممع الزوائد، مشكل االثار       

احلمراء روايت    و تفسري طربى و ابن كثري و سيوطى از اىب      

 كنند كه گفت:

                                                 
1

 شد. درست آن هفت ماه است.برداران با . شايد هفده ماه از اشتباه نسخه

 
2

اند، در سال  ، ابوبرزه اسلمى را در مشار صحابه آورده790، ص 0. جممع الزوائد، ج 

موجود  799، ص 5، در كوفه از دنيا رفته است، شرح حالش در اسدالغابة، ج 99يا  99

 است.

 
3

 .700، ص 5. تفسري سيوطى، الدر املنثور، ج 

 
4

موافق و [ خبارى]، حاكم گويد: اين حديث با شرط مسلم 753، ص 8. مستدرك صحيحني، ج 

، ص 8؛ مسند امحـد، ج  557، ص 5اند. اسدالغابة، ج  روايت نكردهصحيح است وىل آن را 

؛ 700، ص 5؛ تفسري سـيوطى، ج  938، ص 8؛ تفسري ابن كثري، ج 5، ص 55؛ تفسري طربى، ج 553

، چاپ 798، ص 5؛ كنزالعمال، ج 35، ص 75؛ صحيح ترمذى، ج 559، ص 3مسند طيالسى، ج 

. انـس بـن   505، ص 8تيسـري الوصـول، ج    ؛9907، حديث 797، ص 79اول. جامع االصول، ج 

بوده اسـت،   آلله  و عليه اهلل صلىسال در خدمت رسول خدا  79مالك انصارى خزرجى. روايت شده كه او 

 755، ص 7هجرى در بصره وفات كـرد. شـرح حـالش در اسـدالغابة، ج      09بعد از سال 

 موجود است.
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صلى        » خدا  سول  متام را از ر ماه  شت  يه  اهلل ه له در   و عل آ

گاه براى مناز صبح خارج       مدينه به خاطر سهردم كه هيچ      

آمد و   السالم مى   شد مگر آنكه به درب خانه على عليه        منى 

مناز!  »فرمود:   مى هناد و   دستانش را بر دو سوى درب مى    

ْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت          مناز!   ْذِهَب َع ِِنسما ُيريُد الّلُه ِلُي

 «َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.

ماه و در           فت  گرى ه ماه و در دي شش  گرى  يت دي در روا

ست.            مده ا ماه آ نه  هارمى  ماه و در چ شت  در  1سومى ه

جممع الزوائد و تفسري سيوطى از ابو سعيد خدرى ـ با           

 اندكى اختالف در لفظ ـ روايت كنند كه گفت:

صلى    » خدا  سول  يه  اهلل ر نه        و عل به درب خا هل روز  له چ آ

مى     سالم  مه عليهاال مى   فاط مد و  مود:   آ مشا     »فر بر  سالم 

محت و ب        باد و ر يت  هل الب خداى        ا يز،  خدا ن كات  ر

مناز!       ند،  تان ك ْنُكُم         رمحت ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

من با هر كه دمشىن       الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.     

 2«كنيد دمشنم، من با هر كه دوسىت كنيد دوستم!
  السالم عليهمكنندگان به آيه تطهير در اثبات فضائل اهل بيت  جاحتجا

 عليهماالسالمالف( حسن بن على 

سالم در             لى عليهماال بن ع سن  ضائل ح باب ف حاكم در 

باب             ئد در  مع الزوا مى در جم صحيحني و هيث ستدرك  م

السالم روايت كنند كه حسن       عليهم « اهل البيت  »فضائل  

السالم به    ه على عليه  بن على عليهماالسالم هنگامى ك      

خود            به  ند و در خط به خوا مردم خط براى  سيد  شهادت ر

 فرمود:

شناسد و هر كه     شناسد كه مى    اى مردم! هر كه مرا مى     »

شناسد، من حسن بن على هستم، من فرزند نىب و            مرا منى  

ام، من فرزند بشري و زاده نذيرم، من فرزند        زاده وصى 

، من زاده سراج   كننده به سوى خدا به اذن خدامي        دعوت 

من از    يت  »منريم،  هل الب ما        «ا بر  يل  كه جربئ ستم  ى ه

اهل  »رفت. من از    شد و از نزد ما به آمسان مى       نازل مى  

يت  نان         «الب يدى را از آ جس و پل ند ر كه خداو ستم  ى ه

                                                 
1

، گفته شده نام او هالل بن حارث يا هالل آله و عليه اهلل صلى  . ابواحلمراء، موىل رسول الّله

و  53، ص 75، هتذيب التهذيب، ج 759، ص 5بن ظفر است. شرح حال او در اسدالغابة، ج 

؛ تفسري طربى 503، ص 5، موجود است. روايات او در استيعاب، ج 985، ص 5استيعاب، ج 

و مشكل اثثار، ج  793ـ 757، ص 0و ابن كثري سيوطى در تفسري آيه؛ جممع الزوائد، ج 

 آمده است. 883، ص 7

 
2

 .700، ص 5؛ تفسري سيوطى، ج 790، ص 0. جممع الزوائد، ج 
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پاكيزه     پاك و  كرده و  ست.     دور  منوده ا خر   « شان  تا آ

 1خطبه.

در جممع الزوائد و تفسري ابن كثري ـ عبارت از جممع            

 است ـ روايت كنند:

السالم به شهادت رسيد، حسن بن         هنگامى كه على عليه     

با             كه  بار  يك  شد. او  شني او  سالم جان لى عليهماال ع

مى     مناز  له       مردم  بر او مح مردى  با     گزارد،  شده و  ور 

ضربىت زد      به ... او  جر  شد،        خن مار  ماهى بي ند  كه چ

مود:             ند و فر به خوا شد و خط نرب  بر م ست و  سهس برخا

اى اهل عراق! درباره ما از خدا برتسيد! ما امريان          »

ى هستيم كه   «اهل البيت  »و ميهمانان مشاييم، ما مهان     

باره      جل در عزو  موده:    خداى  ُه     شان فر يُد الّل ما ُير ِِنس

َل      ْنُكُم الرِّْجَس َأْه ْذِهَب َع ِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.   ِلُي او « اْلَبْي

مى      سخن  سته  يان            پيو جز گر سجد  كه در م تا آن فت  گ

جال آن          منى  كرده و ر يت  طرباىن آن را روا يد:  يدى. گو د

 2مهه ثقه هستند.
 ب( ام سلمة

حاوى از عمره مهدانيه روايت كند كه        در مشكل االثار ط  

 گفت:

سلمه رفتم و بر او سالم كردم، گفت: كه هسىت؟           نزد ام 

گفتم: عمره مهدانيه، و گفتم: اى ام املؤمنني! مرا از       

كن،                گاه  شد آ شته  ما ك يان  كه در م مردى  ين  حال ا

بن           لى  صودش ع !ـ مق يت و مبغوضيت يت حمبوب مردى در هنا

 .السالم بود طالب عليه اىب

 سلمه گفت: تو دوستش دارى يا دمشنش هسىت؟ ام

 3گفتم: نه دوستش دارم و نه دمشنش هستم ... .

فت ...   ام] ستاد:         [سلمه گ يه را فر ين آ ند ا پس خداو

ِت َو              َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

هريا ُيَطهَِّرُكْم تَ  خدا           ْط سول  يل و ر جز جربئ نه  و در خا

آلــه و علــى و فاطمــه و حســن و حســني،  و عليــه اهلل صــلى

نبودند. من گفتم: اى رسول خدا! من از اهل البيتم؟         

فرمود: براى تو نزد خدا خري و نيكوئى است، من دوست           

                                                 
1

 .755، ص 8، ج السالمعليهما. مستدرك حاكم، باب فضائل حسن بن على 

 
2

 .939، ص 8؛ تفسري ابن كثري، ج 755، ص 0. جممع الزوائد، باب فضائل اهل البيت، ج 

 
3

 . اين خبش در نسخه اصلى سفيد است.
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داشتم در پاسخم بگويد: آرى، و اين براى من حمبوبرت         

 1كند. بر آن طلوع و غروب مىبود از هر چه كه خورشيد 
 وقاص ج( سعد بن اط

بن اىب        سعد  بن  عامر  سائى از  صائص ن يت    در خ قاص روا و

 كند كه گفت:

معاويه، سعد را فرمان داد و گفت: چه چيز تو را از        

فت:            سعد گ ست؟  شته ا باز دا بوتراب  به ا شنام دادن  د

خد          سول  سخن ر سه  كه  گامى  به   تا هن باره او  ا را در

آورم هرگز دشنامش خنواهم داد، سخناىن كه اگر         ياد مى  

ست             مو دو سرخ  شرتان  بود از  من  براى  هنا  كى از آ تر   ي

 داشتم:

آله او  و عليه اهلل . شنيدم در هنگامى كه رسول خدا صلى7

لى            بود، ع شانده  خود ن جاى  بر  ها  كى از جنگ را در ي

فت:    مرا      »به او گ يا  خدا! آ سول  نان و   اى ر مهراه ز

آله   و عليه  اهلل رسول خدا صلى   « گذارى؟  كودكان بر جاى مى    

مود:     من            »به او فر جاى  بر  كه  سىت  شحال ني يا خو آ

مهانند هارون بر جاى موسى باشى، جز آنكه بعد از من           

 «پيامربى نيست؟

فردا پرچم جنگ را به ». شنيدم در روز خيرب فرمود: 5

دوست دارد و خدا   دهم كه خدا و رسول خدا را       كسى مى  

ما مهه به سوى او گردن       « و رسول خدا دوستش دارند.     

كشيدمي كه فرمود: على را نزد من آوريد. على را در          

يده          هان در د ند. آب د نزد او آورد شم درد  اش  حال چ

 كشيد و پرچم را به او داد.

ِِنسما ُيريُد الّلُه ِلُيإْذِهَب َعإْنُكُم   . و هنگامى كه آيه: 8

لرِّْجَس أَ  هريا،       ا ِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْط َل اْلَبْي يد،    ْه نازل گرد

آله على و فاطمه و حسن و حسني       و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

ليهم  فت:       ع ند و گ فرا خوا سالم را  نان   »ال ندا اي خداو

 2«اهل بيت منند.

حاكم در              يه،  سري آ كثري در تف بن  طربى و ا ير  بن جر ا

حاوى   ستدرك و ط شكل  م سعد        در م كه  ند  يت كن ثار روا اث

 گفت:

آله در هنگامى كه وحى بر او        و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

مه در            ندش و فاط با دو فرز مهراه  لى را  شد، ع نازل 

                                                 
1

 .889، ص 7. مشكل اثثار، ج 

 
2

 .9. خصائص نسائى، ص 
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برگرفــت و آنــان را درون جامــه خــود كــرد و گفــت: 

 1«اينان اهل من و اهل بيت  منند.»
 د( ابن عباس

. در تاريخ طربى و تاريخ ابن اثري ـ عبارت از طـربى   7

است ـ روايت كنند: هنگامى كه عمر در سخنان خود به           

 ابن عباس گفت:

هاشم! به خدا سوگند دهلاى مشا پيوسته           هيهات اى بىن  »

ي       نه و فر سد و كي مى بر ح با       ب  جز آن را ا گردد و 

 «دارد.

 ابن عباس به او گفت:

تر يا امرياملؤمنني! دهلاى مردماىن را كه خداوند         آهسته »

ــس» ــاك و  « رج ــرده و پ ــان دور ك ــدى را از آن و پلي

شان منوده است، به حسد و كينه و فريب نسبت            پاكيزه 

آله از دهلاى    و عليه  اهلل مده كه يقينا دل رسول خدا صلى       

  2«شم است!ها بىن

ها، امحـد و خصـائص نسـائى و     . در مسند امام حنبلى5

ريا  النضرة حمب طربى و جممع الزوائد هيثمى ـ عبارت           

از مسند است ـ از عمرو بن ميمون روايت كنند كه             

 گفت:

من در كنار ابن عباس نشسته بودم كه نه گروهك نزد            

خيزى   عباس! يا با ما برمى     او آمدند و گفتند اى پسر    

گذارى،   و يا ما را با اينها تنها مى        [كىن  و حبث مى  ]

خيزم، ـ او در اين         برمى  [به حبث  ]گفت: من با مشا     

زمان سام و بينا بود. پس به حبث و گفتگو پرداختند           

 و ما ندانستيم چه گفتند.

اش  راوى گويد: ديدم ابن عباس آمد و در حاىل كه جامه        

مى  ي  را  مى تكان تف    د  فت: اف و  بر      ]گ تف  مشا و  بر  اف 

مى      [مشا  سارت  مردى ج باره  گى و      ! در كه ده ويژ ند  كن

فضيلت منحصر به فرد دارد تا آجنا كه گفت: رسول خدا           

آله جامه خود را برگرفت و آن را بر على        و عليه  اهلل صلى 

ِِنسما ُيريُد الّلُه    و فاطمه و حسن و حسني هناد و فرمود:      

 3ْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.ِلُيْذِهَب َع

                                                 
1

، و 795، ص 8؛ مستدرك حاكم، ج 935، ص 8؛ تفسري ابن كثري، ج 5، ص 55. تفسري طربى، ج 

 .889، ص 7مشكل اثثار، ج 

 
2

 .87، ص 5. تاريخ طربى، ج 

 
3

، چاپ دوم آمده و ابن 8995، ص5، چاپ اول و ج887، ص7. متامى حديث در مسند امحد، ج

بر مشرده است. ايـن حـديث    السلالم  عليله طالب  عباس در آن ده فضيلت و ويژگى براى على بن اىب
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 ه ( واثلة بن اسَع

بل در م        بن حن محد  يه، ا سري آ حاكم در   طربى در تف سند، 

مستدرك ـ گويد: اين حديث با شرط شيخني، خبارى و              

مسلم صحيح است ـ بيهقى در سنن، طحاوى در مشكل             

اثثار و هيثمى در جممع الزوائد ـ عبارت از طربى است         

 ـ از ابو عمار روايت كنند كه گفت:

اى از على   من نزد واثلة بن اسقع نشسته بودم كه عده         

نام دادند. آنان كه برخاستند     ياد كردند و او را دش   

ند               شنامش داد كه د سى  ين ك حال ا تا از  شني  فت: بن گ

 آگاهت كنم:

آله بودم كه ديدم على       و عليه  اهلل من نزد رسول خدا صلى     

و فاطمه و حسن و حسني نزد او آمدند و آن حضرت كساى        

خداوندا اينان اهل    »خود را بر آنان افكند و گفت:       

و پليدى را از آنان دور    بيت منند! پروردگارا رجس     

 1«كن و ايشان را پاك و پاكيزه بگردان.

شرحى              با  خود  تاريخ  يت را در  ين روا ساكر ا بن ع ا

 فزونرت آورده است.

ه       بن عبدالّل شداد  بة از  سد الغا كه      در ا ند  يت ك روا

يه             سني عل سر ح كه  گامى  شنيدم، هن فت:  سالم را   گ ال

لعنت كرد،    آوردند و مردى از اهل شام او و پدرش را     

واثله برخاست و گفت: به خدا سوگند من مهواره على و          

كه             ماىن  ست دارم، از ز مه را دو سني و فاط سن و ح ح

صلى        خدا  سول  يه  اهلل شنيدم ر نان       و عل باره آ له در آ

مود: ...   مى  لرِّْجَس         فر ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

 2تا آخر حديث. هرياَأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْط
 سلمه و نيز از ام

                                                                                                                                       
، 0، ريا  النضـرة، و هيثمـى در ج  590، ص5در، ج خصائص و حمب طربى، 77را نسائى در ص

اند. عمرو بن ميمون اودى، تـابعى وثقـه اسـت، صـاحبان      ، جممع الزوائد آورده770ص

در كوفه وفات كرد. تقريب التهـذيب،   59اند، در سال  صحاح حديث او را روايت كرده

 .39، ص5ج

 
1

. ابـن   795، ص 9؛ مسـند امحـد، ج   9، ص 55؛ تفسري طربى، ج 899، ص 7اثثار، ج  . مشكل

كرده و واژه        سازى  بارت را پاك بل ع ند     »حن شنامش داد شتموه؛ د لذى    »و « ف هذا ا

، ص 0است. جممع الزوائـد، ج   را از آن حذف كرده« شتموا؛ اين كسى كه دشنام دادند

؛ تفسـري ابـن   755، ص 5؛ سنن بيهقى، ج 795، ص 8و ج  979، ص 5؛ مستدرك حاكم، ج 795

 آ. 79، خبش اول، ص 5؛ ابن عساكر، ج 939، ص 8كثري، ج 
قرشى دمشقى، ثقه و از طبقه چهارم حمدثان است.   ابو عمار، شداد بن عبدالّله     

، ص 7شرح حالش در تقريب التهذيب، ج  اند، ايت كردهصاحبان صحاح روحديث او را 

 آمده است. 895

 
2

 .السالم عليه، شرح حال امام حسن 59، ص 5. اسد الغابة، ج 
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در مسند امحد، تفسري طربى و مشكل اثثار ـ عبارت از           

 مسند است ـ از شهر بن حوشب روايت كنند كه گفت:

سالم را             لى عليهماال بن ع سني  شهادت ح خرب  كه  گامى  هن

ــه ام  ــنيدم ك ــد، ش ــدا    آوردن ــول خ ــه رس ــلمه زوج س

آله اهل عراق را لعنت كرد و گفت: او را        و عليه  اهلل صلى 

خوارش           ند و  فريبش داد شد،  شان را بك خدا اي شتند!  ك

خدا                 سول  يدم ر من د ند،  شان ك خدا لعنت ند،  كرد

آله ـ تا آجنا كه گفت ـ كسائى خيربى را              و عليه  اهلل صلى 

 مود:مهگى پيچيد و فر [اهل البيت]كشيد و بر آنان 

نان دور          يدى را از آ جس و پل يتم! ر هل ب ندا! ا خداو

 1شان گردان. كن و پاك و پاكيزه
 السالم عليهوإ على بن احلسني امام سجاد 

طــربى و ابــن كــثري و ســيوطى در تفســري آيــه روايــت  

 اند: كرده

مود:            شام فر هل  مردى از ا به  سني  بن احل لى  يا در   ع آ

ْنُكُم       اى:  سوره احزاب خنوانده    ْذِهَب َع ُه ِلُي ِِنسما ُيريُد الّل

 الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا؟

 او گفت: مشا آهنائيد؟

 2فرمود: آرى.

خــرب چنانكــه در مقتــل خــوارزمى آمــده  متــامى ايــن 

 گونه است: بدين

يه         سني عل شهادت ح پس از  كه  گامى  سول      هن سبط ر سالم  ال

صلى    يه  اهلل خدا  يه     و عل سجاد عل له  ساير      آ با  سالم را  ال

به شام بردند و در آستانه جامع      « اهل البيت  »اسريان  

دمشق، در حمل منايش اسريان نگه داشتند، پريمردى به او         

و گفت: سهاس خداى را كه مشا را كشت و هالك         نزديك شد  

مري           شيد و ا حىت خب تان را ندگانش را از مردان كرد و ب

 را بر مشا چريه ساخت! [يزيد]املؤمنني 

علــى بــن احلســني بــه او گفــت: اى شــيخ! آيــا قــرآن 

 اى؟  خوانده

 گفت: آرى.

                                                 
1

موجـود   503، ص 9ج  سلمه مسند امحـد،  ما فشرده حديث را آوردمي، متامى حديث ام. 

، خبـش اول، ص  5؛ ابن عساكر، ج 885، ص 7اثثار، ج  ؛ مشكل9، ص 55است. تفسري طربى، ج 

رى شامى، صدوق است و از طبقه سوم، حديثش را صاحبان صحاح آ. شهر بن حوشب اشع 79

 .855، ص 7هجرى وفات كرد. تقريب التهذيب، ج  775اند، در سال  روايت كرده

 
2

، 5؛ تفسـري در املنثـور، ج   939، ص 8؛ تفسري ابن كثري، ج 5، ص 55تفسري طربى، ج . 
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نده         يه را خوا ين آ يا ا مود: آ َئُلُكْم    اى؟  فر ْل ال َأْس ُق

بگو من مزدى از مشا     1ْجرًا ِِالَّ اْلَمَودسَة ِفْ اْلَُْرط؛    َعَلْيِه أَ 

 خواهم جز دوسىت خويشاوندامن. منى

 ام.  پريمرد گفت: آن را خوانده

َو آِت اى؟  فرمود: اين سخن خداى متعال را هم خوانده        

َسه؛    َُْرط َح شاوندان     2َاا اْل يز    حق خوي هرداز، و ن را ب

ٍْْء َفَ نس ِلّلِه         اين آيه را؟    ُتْم ِمْن َش َو اْعَلُموا َأنسما َغِنْم

َُْرط؛       ِذي اْل وِل َو ِل ُه َو ِللرسُس نه       3ُخُمَس هر گو يد،  بدان

غنيمىت به دست آوريد، مخس آن براى خدا و براى پيامرب          

 ت.خويشاوندان اس« ذى القرىب»و براى 

 پريمرد گفت: آرى.

پس فرمود: به خدا سوگند خويشاوندان در اين آيات،          

 ما هستيم! 

نده        عال را خوا خداى مت سخن  يا  مى    آ كه  يد:   اى  فرما

ِت َو              َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

 ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا؟

 گفت: آرى.

مهان      ما  مود:  يت  »فر هل الب به       «ا ند  كه خداو ستيم  ه

 آيت تطهري ويژگيمان خبشيد!

 پريمرد گفت: تو را به خدا سوگند مشا آهناييد؟

آله كه ما     و عليه  اهلل فرمود: به حق جدمان رسول خدا صلى       

 بدون شك خود آهناييم!

سكوت            بود در  ته  چه گف شيمان از آن نادم و پ مرد  پري

فت:                 شت و گ مسان بردا سوى آ به  سر  سهس  فت،  فرو ر

اوندا! من از دمشىن با اينها توبه كرده و به سوى           خد

گردم، من از دمشنان حممد و آل حممد، از جن و        تو بازمى  

 4گردم. انس، بيزارى جسته و به سوى تو باز مى

كه آوردمي              ساء  حديث ك يات  قدار از روا مهني م به  ما 

زيرا، براى آن كس كه خبواهد به قرآن         5كنيم. بسنده مى
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ــدا      ــول خ ــري آن را از رس ــته و تفس ــك جس ــرمي متس ك

يه  اهلل صلى  هلبگريد  و عل ست.        آ كاىف ا هم  ندازه  مهني ا ِنس ىف ، 

َو               ََى السَّْمع َو ُه لب َأو َأل ُه َق كاَن َل ن  ِذكرى ِلَم َك َل اِل

راسىت را كه در اين تذكرى است براى آن كس كه         1َشهيد؛

 عقل دل دارد يا گوش جان بسهارد و آگاه باشد.
 السالم عليهمآيت تطهير در كتب مكتب اهل البيت 

 شأن نزول آيه و حديث كساء
 . روايت ام املؤمنني ام سلمة7
 از طريق شهر بن حوشبالف

سلمه زوجه    شهر بن حوشب گويد: براى عر  سالم خدمت ام        

ــدا صــلى ــول خ ــه اهلل رس ــتم: اى ام  و علي ــيدم و گف آهلرس

ند؟         يه كيان ين آ صود ا ملؤمنني! مق ُه     ا يُد الّل ما ُير ِِنس

 ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ

آله بر بسرت خويش      و عليه  اهلل فرمود: من و رسول خدا صلى     

در زير كسائى خيربى بودمي كه فاطمه به مهراه حسن و            

صلى        يامرب  شد، پ سالم وارد  سني عليهماال يه  اهلل ح له   و عل آ

ست.            نه ا كرد: در خا عر   ست؟  يت كجا سر عمو سيد: پ پر

سلمه گويد: من او را     ود: برو و او را خبوان. ام  فرم 

آله كساء را از زير     و عليه  اهلل فرا خواندم. پيامرب صلى    

گرفت و  [ آنان ]ما مجع كرد و با دستان خود بر فراز         

فت:   يدى          »گ جس و پل ند، ر يت من هل ب نان ا ندا اي خداو

من  « شان گردان.   را از آنان دور كن و پاك و پاكيزه    

ا نشسته بودم گفتم: اى رسول خدا!       كه پشت رسول خد     

تو بر   »پدر و مادرم فداى تو باد، من هم؟ فرمود:           

خريى.  ه          « راه  يد الّل منا ير يه: ا ين آ گاه ا ...   آن

آله و على و فاطمه و حسن      و عليه  اهلل درباره پيامرب صلى   

 2و حسني نازل گرديد.

 اين روايت با سند ديگرى از ام سلمة چنني است:

ُه ...   سلمه گفت: آيه:     ام در خانه من    ِِنسما ُيريُد الّل

ــدا      ــول خ ــه رس ــود ك ــن ب ــد، و آن اي ــازل گردي ن
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را در [ السالم  اهل البيت عليهم   ]آله آنان    و عليه  اهلل صلى 

دستان خود را   منازگاه خويش با كسائى پوشانيد، سهس        

حال            مهان  فراز آورد و در  بر  ساء را  فت و ك باال گر

خداوندا اينان اهل بيت منند. پس، رجس و          »گفت:   مى 

كه از آل             نه  مهان گو كن،  نان دور  يدى را از آ پل

امساعيل و اسحاق و يعقوب زدودى، و ايشان را از رجس      

لوط و آل              كه آل  نه  مهان گو گردان،  پاك  يدى  و پل

ه    مران و آل  يدى.   ع پاك گردان فتم: اى  « ارون را  گ

تو بر راه   »رسول خدا من با مشا داخل نشوم؟ فرمود:          

 «خريى، تو از زنان پيامربى.

دخرتش گفت: مادر جان آنان را معرىف كن! گفت: فاطمه           

 1بود و شوهر فاطمه با حسنني در بر فاطمه.
 جدىل  عبدالّله طريق اطب( از 

ِِنسما ُيريُد   گويد: نزد عايشه رفتم و گفتم: اين آيه         

سلمه   در كجا نازل گرديد؟ گفت: در خانه ام      الّلُه ... 

شد. ام    شه             نازل  گر از عاي كه ا بود  ته  سلمه گف

گفت كه اين آيه در خانه من نازل         پرسيدى به تو مى     مى 

آله   و عليه  اهلل شده است. او گفت در خدمت رسول خدا صلى        

رفت و على و فاطمه     اى كاش يكى مى   »بودمي كه فرمود:    

مى      ما  نزد  سرش را  ند.  و دو پ سى    « خوا فتم: ك يد: گ گو

گى را             فتم و مه شيدم و ر عه پو لذا مقن ست،  من ني جز 

آوردم. پس، على روبه روى پيامرب نشست و حسن و حسني         

سهس           شانيد،  سر ن شت  مه را در پ ست و فاط چپ و را در 

ما مهگى به    »اى خيربى مهه را پوشانيد و گفت:      جامه با  

آهلسه بار    و عليه  اهلل آييم ـ رسول خدا صلى          سوى تو مى   

اشاره كرد: به سوى تو نه به سوى آتش ـ من و عرتمت               

ستند.           من ه خون  شت و  كه از گو يتم  هل ب سلمة  « ا ام 

گويد گفتم: اى رسول خدا! مرا هم با آنان داخل كن،           

مود: اى ام  عد از       سل  فر مىن. ب نان  سته ز تو از شاي مه 

ْنُكُم        آن اين آيه نازل شد:      ْذِهَب َع ُه ِلُي ِِنسما ُيريُد الّل

 2الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.
 بن معني موىل ام سلمة  ج( از طريق عبدالّله

سلمه   در خانه ام  ِِنسما ُيريُد الّلُه ...   آيه  گويد: اين   

آهلبه   و عليه  اهلل سلمه گفت: رسول خدا صلى      نازل گرديد. ام  
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سني                سن و ح مه و ح لى و فاط پى ع تا در  مود  من فر

ليهم  مست           ع لى را در  ند، ع چون آمد ستم و  سالم بفر ال

مه را            شكم و فاط بر  سني را  چپ، ح سن را در  ست، ح را

غوش      پا و در آ لوى  فت:     ج سهس گ فت و  ندا!  »گر خداو

نان            يدى را از آ جس و پل پس ر ند،  يت من هل ب نان ا اي

سه بار اين را    « شان گردان.   دور كن و پاك و پاكيزه   

فرمود. من گفتم: اى رسول خدا! من نيز؟ فرمود: تو           

 1. بر راه خريى انشاء الّله
 ز طريق برادر دعبلد( ا

يه     ضا عل مام ر بن        وى از ا لى  پدرانش از ع سالم از  ال

 سلمه روايت كند كه گفت: احلسني عليهماالسالم از ام

اين آيه در خانه من و در روز ويژه من نازل گرديد.         

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر لى و           و عل كه ع بود  من  نزد  له  آ

مد.              يز آ يل ن يد، جربئ سني را طلب سن و ح مه و ح فاط

صلى   يامرب  يه  اهلل پ نان          و عل سر آ بر  فدكى را  سائى  له ك آ

خداوندا! اينان اهل بيت منند،       »گسرتد، سهس فرمود:    

خداوندا! رجس و پليدى را از آنان دور كن و پاك و        

گردان.   پاكيزه  مشامي اى       « شان  يز از  من ن فت:  يل گ جربئ

سلمه   ام« تو از مائى اى جربئيل.   »حممد؟ پيامرب فرمود:    

م    يد:  يت           گو هل ب هم از ا من  خدا  سول  فتم: اى ر ن گ

مود:            شم. فر نان با نار آ كه در ك فتم  در »مشامي؟ و ر

مبان اى ام     خود  تو از         جاى  خريى،  بر راه  تو  سلمه، 

ِِنسما   جربئيل گفت: خبوان اى حممد:    « زنان پيامرب خدائى.   

ِت َو ُيَطهِّ           َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل َرُكْم ُير

هريا،   سني         َتْط سن و ح مه و ح لى و فاط يامرب و ع باره پ در

 2السالم. عليه
 عليهماالسالم. روايت حسين بن على 5

از زيد بن على از پدرش از جدش ـ امام حسني ـ                

 السالم روايت شده كه فرمود: عليه

صلى     خدا  سول  ي  اهلل ر نه ام   و هعل له در خا كه      آ بود  سلمه 

خوراك حريره آوردند، آن حضرت على و فاطمه و حسن و        

ليهم   سني ع سهس        ح ند،  مهه از آن خورد يد،  سالم را طلب ال

كرد:              تالوت  سرتد و  نان گ سر آ بر  يربى  سائى خ ما  ك ِِنس

ِت َو ُيَطهَِّرُكمْ           َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل  ُير
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سلمه گفت: من نيز با آنامن اى رسول خدا؟           امَتْطهريا.  

 1«تو بر راه خريى.»فرمود: 
 . روايت ابوسعيد خدرى5

 الف( از خود ابوسعيد

آله روايت كند كه      و ليه ع اهلل ابوسعيد از رسول خدا صلى    

ــه:  ــد  ِِنسمإإإا ُيريإإإُد الّلإإإُه ...آيـ ــاره حممـ دربـ

يه  اهلل صلى  ليهم       و عل يت او ع هل ب له و ا نازل     آ سالم  ال

ــه  ــول الّلـ ــه رسـ ــامى كـ ــت، آن هنگـ ــده اسـ   گرديـ

ــلى ــه اهلل ص ــني    و علي ــن و حس ــه و حس ــى و فاطم ــه عل آل

ليهم  شان           ع بر سر ساء را  سهس ك گرد آورد،  سالم را  ال

ف   سرتد و گ پس،        »ت: گ ند،  يت من هل ب نان ا ندا! اي خداو

شان   رجس و پليدى را از آنان دور كن و پاك و پاكيزه      

گام ام   « گردان.  ين هن نه         در ا بر درب خا كه  سلمه 

ايستاده بود، گفت: اى رسول خدا! من نيز از آنامن؟          

 2«تو بر راه خريى.»فرمود: 
 ب( از عطيه

يه            سيدم: آ خدرى پر سعيد  بو  يد: از ا يه گو ما  عط ِِنس

ِت َو ُيَطهَِّرُكْم            َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ُير

گفت: اين آيه درباره      [درباره چه كساىن است؟    ]َتْطهريا  

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر سن و       و عل مه و ح لى و فاط له و ع آ

 3السالم نازل گرديده است. حسني عليهم
 السالم عليه. و از ابوجعفر امام باقر 7

ه    السالم فرمود: آيه    امام باقر عليه       ِنسما ُيريُد الّل

صلى       ... خدا  سول  باره ر يه  اهلل در بن       و عل لى  له و ع آ

ليهم          اىب سني ع سن و ح مه و ح لب و فاط نازل     طا سالم  ال

سلمه زوجه رسول خدا      اين نزول در خانه ام    گرديده، و 

آله   و عليه  اهلل آهلبوده است. پيامرب اكرم صلى      و عليه  اهلل صلى 

ليهم          سني ع سن و ح مه و ح لى و فاط فرا     ع سالم را  ال

خواند، سهس كسائى خيربى را بر آنان پوشانيد و خود          

فت:          سهس گ شد،  خل آن  شان دا نان   »با اي ندا اي خداو

شان آن وعده را به     ن كه درباره  اهل بيت منند، آنا     

من دادى، خداوندا! رجس و پليدى را از آنان دور كن       
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پاكيزه    پاك و  گردان.    و  نازل        « شان  يه  ين آ پس ا

سلمه گفت: اى رسول خدا! من نيز با آنامن؟          گرديد، ام 

سلمه كه تو بر راه      بشارت باد تو را اى ام   »فرمود:  

 1«خريى.
 ا پس از نزول آيه انجام دادآنچه رسول خد

 . از زبان ابو سعيد خدرى7

آله چهل روز    و عليه  اهلل ابو سعيد گويد: رسول خدا صلى       

صبح پس از ازدواج على با فاطمه عليهاالسالم به درب        

مى      لى  نه ع مى    خا مد و  مود:   آ محت      »فر ليكم، ر سالم ع

ِِنسما ُيريُد   خداوند و بركاتش بر مشا اهل البيت باد          

ِلُيإإْذِهَب َعإإْنُكُم الإإرِّْجَس َأْهإإَل اْلَبْيإإِت َو ُيَطهِّإإَرُكْم  الّلإإُه

من با هر كه دمشىن كنيد دمشن، و با هر كه دوسىت            َتْطهريا. 

 2«كنيد دوستم.
 . از زبان ابواحلمراء5

ل ابواحلمراء گويد: من نه ماه يا ده ماه خدمت رسو           

آله كردم ـ در نه ماه شك ندارم ـ            و عليه  اهلل خدا صلى  

آمد و   آله در طلوع فجر بريون مى      و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

رفت و دو   به درب خانه فاطمه و على و حسن و حسني مى        

سالم خدا و رمحت و    »فرمود:   گرفت و مى   بازوى درب را مى  

مناز!              شايد،  مشا ببخ بر  خداى  باد،  مشا  بر  كاتش  « بر

و بر مشا باد سالم و     »گفتند:   گويد: آنان در پاسخ مى    

ــدا    ــول خ ــاتش اى رس ــت و برك ــرم  « رمح ــول اك و رس

يه  اهلل صلى  مى    و عل له  مود:  آ ْذِهَب        فر ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

هريا.         ِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْط َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا حديث   َع ين  ا

 3راء روايت شده است.با عبارات ديگرى نيز از ابواحلم
 السالم عليه. از زبان امرياملؤمنني 5

السالم فرمود: رسول خدا       حارث گويد: امام على عليه      

يه  اهلل صلى  م        و عل نزد  صبح زود  هر روز  له  مى آ مد و   ا  آ

مود:   مى  مناز!           »فر باد،  مشا  بر  خدا  محت  ما  مناز! ر ِِنس

ِت َو ُيَطهَِّرُكْم            َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ُير

 4َتْطهريا.
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 السالم عليه. از زبان امام باقر 7

السالم از پدرش ـ امام سجادـ روايت         باقر عليه  امام  

يه:       مود: آ كه فر ند  َطِبْر      ك َك ِبالصَّالِة َو اْص ْر َأْهَل َو ْأُم

ها،  خاندانت را به مناز فرمان ده و بر اجنام آن         َعَلْي

اين آيه درباره على و فاطمه و حسن و        1پايدارى كن.  

ليهم    سني ع ي      ح نازل گرد سالم  خدا      ال سول  ست؛ ر ده ا

يه  اهلل صلى  مه         و عل نه فاط به درب خا هر روز  مداد  له با آ

مى    سالم  مى    عليهاال مد و  مود:   آ هل       »فر مشا ا بر  سالم 

البيت و رمحت و بركات خدا بر مشا باد، خداى بر مشا             

مناز!    شايد،  لرِّْجَس        ببخ ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

 2«هَِّرُكْم َتْطهريا.َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَط

يه       باقر عل مام  يد: ا مود:     راوى گو سالم فر خداى  »ال

متعال پيامربش را فرمان داد كه خاندان خود را جداى        

از ساير مردمان ويژگى خبشد تا مردم بدانند اهل بيت          

كه ا        ند  گاهى دار خدا جاي نزد  ست،    او  مردم ني ز آن 

قرار               شان  مورد خطاب مردم  مهه  با  بار  يك  سبب  بدين 

 3«داد و يك بار با دستور خاص.

روايت با عبارتى ديگر: در تفسري فرات گويد: خداوند         

جداى از          خود را  ندان  تا خا مان داده  يامربش را فر پ

ا مردمان بدانند آل حممد نزد     ساير مردم ويژگى خبشد ت     

ند،            مردم ندار گر  كه دي ند  صى دار گاه خا ند جاي خداو

زيرا يكبار آنان را مهراه با مهه مردم فرمان داده و         

شان خبشيده است. هنگامى كه       سهس با دستورى خاص ويژگى     

خدا               سول  مود، ر نازل فر يه را  ين آ عال ا خداى مت

آمد تا به     از مى آله هر بامداد به گاه من       و عليه  اهلل صلى 

مى            سني  سن و ح مه و ح لى و فاط نه ع سيد و   درب خا ر

« سالم خدا و رمحت و بركات او بر مشا باد.        »فرمود:   مى 

بر  »گفتند:   السالم مى   على و فاطمه و حسن و حسني عليهم     

ند              كات خداو محت و بر خدا و ر سول  سالم اى ر باد  مشا 

ــز، ــى « ني ــازوى درب را م ــامرب دو ب ــهس پي ــت و  س گرف

مود:   مى  مناز!         »فر مناز،  شايد،  مشا ببخ بر  ما  خداى  ِِنس
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ِت َو ُيَطهَِّرُكْم            َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ُير

آله هر روز پيوسته ـ       و عليه  اهلل رسول خدا صلى   « َتْطهريا. 

كرد تا از دنيا رحلت      تا در مدينه بود ـ چنني مى          

ــول   ــادم رســ ــواحلمراء خــ ــود. ابــ ــدا  فرمــ خــ

 1كرد. آهلگويد: من ديدم كه چنني مى و عليه اهلل صلى
 السالم عليه. از زبان امام صادق 2

ــه   ــادق علي ــام ص ــدرانش    ام ــدرش از پ ــالم از پ الس

 السالم روايت كند كه: عليهم

ه هنگام طلوع   آله هر روز صبح ب     و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

ايستاد و   فجر بر درب خانه على و فاطمه عليهاالسالممى      

 فرمود: مى

احملسن اجململ املنعم املفّضل، الذى بنعمته تتّم          احلمد لّله  

مسع    صاحلات،  ه     2ال مد الّل ئه       سامع حب سن بال ته و ح ونعم

ه    ه       عندنا، نعوا بالّل من صباح     من النار نعوا بالّل

ه    النار، الصالة يا اهل      من مساء     النار، نعوا بالّل

البيت ِِنسما ُيريُد الّلُه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت          

 َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.

افزا   خبش و زيادت   محد و سهاس خداى نيك و مجيل و نعمت       

به            ستگيها  مت او شاي با نع كه  ندى  ست، خداو را سزا

هان          له گوا شنوايان و مج مهه  سند.  مال ر محد و   ك يد  با

سهاس ما از خداى متعال را ببينند و بشوند، خدائى         

كه نعمتش را بر ما متام و عافيتش را بر ما فرجام            

خبشيد و ما را بر مهه موجودات برگزيد؛ به خدا پناه           

مى           مى  ناه  خدا پ به  هنم،  تش ج صبح    برمي از آ برمي از 

برمي از شب جهنم! مناز، اى اهل       جنهم، به خدا پناه مى     

َل             يت! الب لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

 «اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.

طربسى گويد: اين روايت را ابن عقده با سندهاى خود           

السالمو غري ايشان     بيت عليهم   از راههاى بسيار از اهل   

ند: اىب  ست.    برزه و اىب  مان فع آورده ا با     3را كه  چنان
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يه          صادق عل مام  بان ا گرى از ز بارت دي يز     ع سالم ن ال

 1آمده است.

ميه:         يه كر سري آ ندش در تف شت مهان چه گذ َك   آن ْر َأْهَل َو ْأُم

 در تفسري رازى و غري او نيز، آمده است. ِبالصَّالِة ...
 السالم عليههل البيت كنندگان به آيت تطهير در فضائل ا احتجاج

 السالم عليهطالب  . امرياملؤمنني على بن اط7

السالم روايت    از امام صادق از پدرش امام باقر عليه       

 كنند كه فرمود:

خداى عزوجل ما اهل البيت       »طالب فرمود:    على بن اىب  

كه            حاىل  شد در  چنني نبا چرا  ست، و  شيده ا ترى خب را بر

مى       تابش  جل در ك يد:   مهو عزو ُه      فرما يُد الّل ما ُير ِِنس

هريا.          ِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْط َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع به   ِلُي

باطن            ظاهر و  شىت، از  فواحش و ز ما را از  كه  سىت  را

حق               بر راه  ما  پس  ست.  كرده ا پاكيزه  پاك و  آن، 

 2«هستيم.
 عليهماالسالمام حسن بن على . ام5

يه      سن عل مام ح حديث           ا ين  به ا بت  سالم در دو نو ال

 احتجاج كرده است:

ــى    ــام عل ــدرش ام ــهادت پ ــس از ش ــه پ ــف( روزى ك ال

اش  السالم، با او به خالفت بيعت شد، او در خطبه         عليه 

شناسد ...   شناسد كه مى    فرمود: اى مردم هر كه مرا مى      

 مده.ـ تا آخر آنچه در صفحات قبل آ

يه         مام عل يه: ا با معاو صلح  گام  پس از    ب( هن سالم  ال

مى          مود:  سخنانش فر ند و در  سخن را يه  گومي اى   معاو

سخنامن را           پس  ست،  هلا و گوشها مشا را د شنويد،  مردم ب

سالم                  با ا خدا  كه  ستيم  بيىت ه هل  ما ا يد،  فرا گري

مان داشته و انتخاب و اختيار و گزينش فرموده        گرامى 

يدى ر    جس و پل پاكيزه    و ر پاك و  ما دور و  مان   ا از 

گردانيده است. رجس شك است و ما در خداى حق و دين           

منى     شك  گز  سالمت داده و          او هر مت  ما نع بر  مهو  نيم.  ك

السالم از هر گونه نقص و      دودمان ما را تا آدم عليه    

كمبود عقلى و ناخالصى و گمراهى پاك كرده است ـ تا           

ه: ِإنَّما ُيريُد   آجنا كه فرمود ـ خداى متعال فرمود           

 الّلُه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.

                                                 
1

 .759. تفسري فرات، ص 

 
2

 .579ـ578، ص 55. حباراالنوار، ج 589. كنزالفوائد، ص 

 



 181 

ــدا     ــول خ ــد، رس ــازل ش ــري ن ــت تطه ــه آي ــامى ك هنگ

يه  اهلل صلى  پدرم را در        و عل مادر و  برادرم و  من و  له  آ

مان را در كسائى خيربى كه      كنار خود قرار داد و مهگى    

د   از آن ام نه ام سلمه بو بت    ـ در خا سلمه و در روز نو

خداوندا! اينان اهل بيت     »او ـ پوشانيد و گفت:        

منند، اينان اهل و عرتت منند، پس، رجس و پليدى را          

سلمه   ام« شان گردان.   از آنان دور كن و پاك و پاكيزه    

ساء                ير ك به ز نان  با آ هم  من  خدا!  سول  فت: اى ر گ

رمحت  »او فرمود:   آله به   و عليه  اهلل بيامي؟ رسول خدا صلى    

كوئى                سري ني بر م خري و  بر راه  تو  باد،  تو  بر  خدا 

من و              يژه  ين و شنودم، وىل ا تو خ لى از  من خي سىت،  ه

 ايشان است.

آله، تا هنگامى كه      و عليه  اهلل پس از آن، رسول خدا صلى    

ــد روح   ــد و خداون ــا گذراني ــرش را در دني ــه عم بقي

لوع            هر روز در ط برد،  خود  سوى  به  باركش را  جر  م ف

 فرمود: آمد و مى نزد ما مى

ْذِهَب     خداى بر مشا ببخشايد، مناز!      » ِِنسما ُيريُد الّلُه ِلُي

 1«َعْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا.
 سلمه . ام5

اراالنوار ـ    در تفسري فرات و خصال و اماىل صدوق و حب      

عبارت از تفسري فرات است ـ از عمره مهدانيه دخت             

 سلمه از او پرسيد: افعى روايت كنند كه ام

مره از او             پس از آن ع فت: آرى.  سىت؟ گ مره ه تو ع

آيا مرا از حال اين مردى كه         [املؤمنني  اى ام]پرسيد  

در ميان مشا دوست و دمشن، ضربت خورد و كشته شد آگاه          

لمه گفت: تو دوستش دارى؟ گفت: نه دوستش        س  كىن؟ ام  منى 

السالم بود    دارم و نه دمشنش مشارم! ـ مقصودش على عليه       

سلمه گفت: خداى متعال هنگامى كه اين آيه را            ـ ام 

ستاد:   َل            فر لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

ِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْطهريا    و ميكائيل   هيچ كس جز جربئيل     اْلَبْي

و حممد و على و فاطمه و حسن و حسني و من در آن خانه        

يتم؟            هل الب من از ا خدا!  سول  فتم: اى ر من گ بود.  ن

مود:   مىن.      »فر نان  سته ز گر    « تو از شاي مره! ا اى ع

تابد   فرموده بود آرى، از هر چه كه خورشيد بر آن مى        
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 1نزد من حمبوبرت بود.
 السالم عليه. على بن احلسني، امام سجاد 7

در اماىل صدوق و احتجاج طربسى و هلوف سيد بن طاوس و          

 د:حبار جملسى روايت كنن

السالم را به شام     هنگامى كه اسريان اهل البيت عليهم       

پا          سريان، بر گاه ا سجد در جاي ستانه م ند و در آ آورد

كه در آن روز          سالم  سني عليهماال بن احل لى  شتند و ع دا

جواىن بالغ و رشيد بود در ميانشان حضور داشت، مردى         

از اهل شام نزد آنان آمد و گفت: محد و سهاس خداى            

ا كشت و نابودتان كرد و شاخ فتنه را از      را كه مشا ر  

بن بركند ـ و از هر گونه دشنام فروگذار نكردـ             

ســخنانش كــه پايــان گرفــت، امــام علــى بــن احلســني  

آيا كتاب خداى عزو جل       »عليهماالسالم به او فرمود:    

نده  چرا   « اى؟ را خنوا فت:  نده ]گ مود:   [ام خوا يا  »فر آ

نده     يه را خنوا ين آ ئَ  اى؟  ا ْل ال َأْس رًا ِِالَّ   ُق ِه َأْج ُلُكْم َعَلْي

 اْلَمَودسَة ِفْ اْلَُْرط

َسه،    َُْرط َح مشا           َو آِت َاا اْل شى از  هيچ پادا من  گو  ب

 2خواهم جز دوسىت خويشاوندامن. منى

مود:      چرا. فر فت:  هناييم!  »گ يا     « ما آ مود: آ سهس فر

نده  َسه،    اى:  خنوا َُْرط َح شاوندان را    َو آِت َاا اْل حق خوي

هرداز!  ين           3ب يا ا هناييم. آ ما مها مود:  چرا. فر فت:  گ

نده    يه را خوا ْنُكُم           آ ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير اى؟ ِِنس

گفــت: چــرا  الإإرِّْجَس َأْهإإَل اْلَبْيإإِت َو ُيَطهِّإإَرُكْم َتْطهإإريا.

دستش  مرد شامى   « ما مهانانيم.  ». فرمود:  [ام خوانده ]

به            من تو ندا!  فت: خداو شت و گ مسان بردا سوى آ به  را 

گردم ـ سه بار اين را           كرده و به سوى تو باز مى      

تكرار كرد ـ خداوندا! من از دمشنان آل حممد و              

جومي،   كشندگان اهل بيت حممد، به سوى تو، بيزارى مى           

مى      قرآن را  ين را درك         من  مروز ا تا ا ندم وىل  خوا

                                                 
1

كه اين يكى از آهناسـت. خصـال صـدوق، بـاب      دو روايت است 759. در تفسري فرات، ص

. به نقـل  590، ص85و ج 579، ص5. حباراالنوار، ج585؛ كنزالفوائد، ص778السبعة، حديث 

 .570از اماىل صدوق؛ اماىل، ص
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 1نكرده بودم!
 عليهماالسالم. زيد بن على بن احلسني 2

ابواجلارود گويد: زيد بن على بن احلسني گفت: ناخبرداىن          

ما             يه ِإنَّ ين آ ند در ا كه خداو ند  مان دار مردم گ از 

نان     ُه ... ز يُد الّل صلى     ُير خدا  سول  يه  اهلل ر له را   و عل آ

ــاه     ــه و گن ــان دروغ گفت ــت. آن ــوده اس اراده فرم

يامرب را اراده           كرده  نان پ گر ز سوگند ا خدا  به  ند.  ا

الــرجس و « عــنكن»فرمــود: ليــذهب  فرمــوده بــود مــى

آورد، چنانكه   تطهريا، و ضمري خطاب مؤنث مى      « يطهركن »

لى ىف       ما يت كرن  موده: و اذ يوتكن »فر تربجن  2«ب و  3وال 

 4كاحد من النساء.« لسنت»
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؛ هلوف سـيد بـن طـاوس و حبـار     755؛ احتجاج طربسى، ص 8، حديث 87صدوق، جملس . اماىل 
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77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرمايد: خداى سبحان مى

ِمننَي ِِْا َبَعإَث فإيِهْم َرُسإواًل ِمإْن     َٔلََْد َمنس الّلُه َعَلى اْلُمو

ُيإَزكِّيِهْم َو ُيَعلُِّمُهإُم   1َأْنُفِسِهْم َيْتُلوا َعَلإْيِهْم آياِتإِه َو   

 1ني؛اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو ِِْن كاُنوا ِمْن َقْبُل َلفْ َضالٍل ُمب

خداوند بر مؤمنان منت هناد هنگامى كه در ميان آهنا،          

پيامربى از خودشان برانگيخت؛ كه آيات او را بر آهنا        

شــان  خبوانــد، و آهنــا را پــاك كنــد و كتــاب و حكمــت

شكارى             هى آ پيش از آن در گمرا ند  هر چ ياموزد؛  ب

 بودند.

 فرمايد: و نيز مى

 2ا َِِلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِللّناِس ما ُنزَِّل َِِلْيِهم؛َو َأْنَزْلن

مردم                براى  تا  كردمي  نازل  تو  بر  قرآن را  ين  ما ا

بيان كىن آنچه را كه براى ايشان فرو فرستاده شده            

 است.

نيم و            يان ك لب را ب ند مط ست چ حبث، الزم ا مه  در مقد

ل       حديث و ع باره ارزش  عد در خامت     ب شريعت  حديث در  م 

تب             يت و مك هل ب تب ا حديث در مك تاريخ  ياء و  األنب

 خلفا حبث مناييم.

اسالم، نظامى است كه پروردگار عام، متناسب با           اواًل:

مال              جه ك به در كه او را  براى اين سان و  طرت ان ف

انسانيت خود برساند، تشريع فرموده و اين شريعت را        

صلى         خامت  نىب  تا  ضرت آدم  يه  اهلل از ح هر       و عل با  له  آ

مان،           شرِى آن ز مع ب ندِى جوا ندازه نيازم به ا يامربى  پ

به            صحف آدم را  ضرت آدم،  بر ح مثاًل  ست.  منوده ا نازل 

انــدازه نيــاز چنــد خــانواده، و بــر حضــرت ادريــس 
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 .799. سوره آل عمران، آيه 
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السالمصحف ادريس را، به اندازه حاجت يك آبادى          عليه 

كوچك نازل كرد. و به مهني ترتيب ... تا زمان حضرت            

السالم كه مردم، شهرنشني شدند، آن شريعت را        نوح عليه  

متناسب با نياز مردم شهرنشني، كه مثاًل، معامالت ربوى          

 دارند، نازل كرد.

 فرمايد: قرآن كرمي درباره آن شريعت مى

 1َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّيِن ما َوّصى ِبِه ُنوحا؛

را مقرر كرد كه بر نوح        خداوند براى مشا مهان آييىن      

 وصيت فرموده بود.

سوره          ست و در  ختالىف ني ياء، ا شرايِع انب بني  ته  اى  الب

 فرمايد: ديگر مى

 2َو ِِنس ِمْن شيَعِتِه الِءْبراهيَم؛

 ابراهيم پريو شريعت نوح بود.

 فرمايد: و به ما مى

 3؛َفاتسِبُعوا ِملسَة ِِْبراهيَم َحنيفًا

 آيني توحيدى ابراهيم را پريوى كنيد.

 فرمايد: آله هم مى و عليه اهلل به پيامرب صلى

 4َو اتسَبَع ِملسَة ِِْبراهيَم َحنيفا؛

 آيني توحيدى ابراهيم را پريوى كن.

شته          هم ندا با  ضى  مساىن، تناق كه در     شرايع آ ند، بل ا

بوده   تكا عد از          مل  ياء، ب خامت االنب شريعت  ند. در  ا

صلى     يامرب  كه پ يه  اهلل آن لى       و عل خم، ع غدير  له در روز  آ

يه  كرد،            عل عيني  شيىن ت به جان خدا  نب  سالم را از جا ال

 اين آيه نازل شد:

سالمَ ديناالْيَوْمَ أَكْمَْلتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَْمتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَ َرضيتُ لَكُمُ االِْء
5 

امروز دين مشا را كامل كردم؛ و نعمت خود را بر مشا           

مشا               جاودان  يني  نوان آ به ع سالم را  منودم؛ و ا متام 

 پذيرفتم.

مثــال تكامــل شــريعت از حضــرت آدم تــا حضــرت خــامت 
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 .78. سوره شورى، آيه 
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 .38. سوره صافات، آيه 
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 .05. سوره آل عمران، آيه 
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5

 .8. سوره مائده، آيه 
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يه  اهلل صلى  ست از          و عل ضى ا لوم ريا مل ع ند تكا له، مان آ

 دانشگاه.دبستان تا دبريستان و 

تاب            مهان ك شريعت در  مهه  شته  شريعتهاى گذ ته در  الب

شان بوده است، چه صحف آدم، چه صحف ادريس و چه           آمساىن 

ياء          خامت االنب شريعت  ليكن در  سى و ...  و  تورات مو

 به تفصيلى است كه بعدا خواهد آمد.

متام پيامرباِن صاحب شريعت، پس از خودشان، وصِى          ثانيا: 

 اند. بر شريعت داشته

سله           كرمي، سل قرآن  سالم در  ئد ا تاب عقا لد دوم ك در ج

اوصــياء از زمــان حضــرت آدم تــا زمــان حضــرت خــامت 

يه  اهلل صلى  هيچ              و عل كه  شده  يد  شده و تأك يان  له ب آ

 پيامربى بدون وصى نبوده است.

 ( بود. وصى آدم، شيث )معروف به: هبة الّله

 وصى نوح، سام بود.

 وصى موسى، اليسع بود.

 عيسى، مشعون نام داشت. و وصى

و به مهني گونه، مهه پيامربان، اوصياىي داشتند. البته          

 آن اوصياء از خودشان شريعىت نداشتند.

تا زماىن كه اوصياِى انبياِى صاحب شريعت در قيد          ثالثا: 

بوده    يات  فوظ          ح مساىن، حم تاب آ شريعت و آن ك ند، آن  ا

فات              كه و شريعت  صاحب  يامرب  صى پ ليكن و ست.   بوده ا

ــى ــوى     م ــاىن، از س ــاب آمس ــريعت و آن كت ــرد، آن ش ك

ندان » ستخوش      « زورم مت، د يف »مهان ا مان »و « حتر « كت

شد. مهان كساىن كه خودشان را پريوان حضرت موسى بن            مى 

مى    مران  خمالف         ع كه  تورات را  سمت از  ستند، آن ق دان

كردند، در شريعت    هواى نفسشان بود حتريف يا كتمان مى       

مهني        هم  مرمي  بن  سى  نه       عي ست. در كتاخبا بوده ا نه   گو

سخه         هتران، ن لدين  صول ا شكده ا تورات و     دان هاىي از 

ــالم     ــامرب اس ــور پي ــه ظه ــه ب ــت ك ــود اس ــل موج اجني

يه  اهلل صلى  شارت داده    و عل له ب عدى      آ هپاى ب ند، و در چا ا

 1حتريف شده است.

شريعىت،       هر  تهاى  يز ام لو »ها و  «بدعت »و ن در هاىي  «غ

مى      خود وارد  كرمي         شريعت  قرآن  كه در  ند، چنان كرد

 فرمايد: درباره ملت يهود مى

 2ِمَن السذيَن هاُدوا ُيَحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعه؛
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 . در آخر حبث خواهد آمد.
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 .99. سوره نساء، آيه 
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از يهوديان كساىن هستند كه سخنان خدا را از معناى         

 «كنند اش حتريف و دگرگون مى اصلى

 فرمايد: كتاب مىو نيز درباره اهل 

 1َو ِِنس َفريًَا ِمْنُهْم َلَيْكُتُموَن اْلَحقس َو ُهْم َيْعَلُموَن؛

مى          نهان  حق را پ شان،  هى از اي يز گرو ند، در   و ن كن

 حاىل كه خود، از آن آگاهند.

 فرمايد: و درباره مسيحيان مى

 2َو َرْهباِنيًَّة اْبَتَدُعوها؛

 اند. رهبانيىت كه آنان خود آن را بدعت هناده

 فرمايد: و مى

 3ال َتْغُلوا يف ديِنُكم؛

 اى مسيحيان! در دين خود غلو مكنيد.

مرمي              بن  سى  ضرت عي شريعت ح صل  لو در ا يت و غ رهبان

نبوده است. غلو مانند اين سخن است كه گفتند: عيسى           

 پسر خداست.

شد، جتديد شريعت الزم     ىت با يك شريعت چنني رفتار مى      وق 

تورات آورده            مى  مران در  بن ع سى  كه مو شريعىت  مد.  آ

بدين              بود.  نده  سام منا مرمي  بن  سى  مان عي بود، در ز

كرد تا با فرستادن      سبب ربوبيِت رب العاملني، اقتضا مى     

 پيامرب ديگرى، جتديد شريعت شود.

ضى         نها تناق نه ت شرايع،  ته  شته    الب هم ندا ند،   با  ا

مى     مل  كه تكا ته  بل صىِ       ياف پس از و شريعتها  ند، وىل   4ا

 ند. ا شده پيامرب بر شريعت، حتريف مى

ياء            خامت االنب شريعت  تا  شد  ضى  عاملني، مقت مت رب ال حك

دهند.   تا ابد مباند، و گرنه انساهنا كه تغيري فطرت منى         

با           كام و ...(  فا و ح مت )خل ين ا ندان ا عِت زورم طبي
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. به طور كلى اوصياء انبياء دو دسته بودند: يكدسته آنان كه شريعت انبياء را              

مى                قع  سؤال وا مورد  كه  گر آن ند م يغ آن نبود به تبل مأمور  ند وىل  شدند   دارا بود

يقت با آهنا روبرو شد. دسته ديگر        مانند اوصياىي كه حضرت سلمان به هنگام حترى حق         

اوصياىي بودند كه عالوه بر علم و آگاهى نسبت به شريعت مأمور به تبليغ و حفظ آن               

عليهم ـ     از حتريف و كتمان، بدعت و غلو نيز بودند مانند أئمه ما ـ صلوات الّله             

 كه در اينجا اين دسته دوم مورد نظر است.
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ست.              كرده ا فرق ن شته  تهاى گذ ندان ام عِت زورم طبي

توانستند، كتاب آمساىن خامت االنبياء       اينها هم اگر مى    

غ  مى را ت هنا           يري  فس آ هواى ن خمالف  چه را  هر  ند و  داد

مى        مان  يا كت يف  قرآن از      بود، حتر قت،  ند و آن و كرد

مى        ميان دارمي  به آن ا ما  كه اثن  شى  قرآىن    ارز تاد.  اف

اش از جانب خدا آمده و حىت يك كلمه        كه ما معتقدمي مهه    

يا يك حرف هم از آن كم و زياد نشده است. لذا براى           

مت األنبياء به امت، و سام ماندن آن       رسيدن شريعت خا   

حى              نه و با دو گو شريعت  ين  يا، ا خرين روز دن تا آ

 شده است: الف( وحى قرآىن؛ ب( وحى بياىن. نازل مى
 تعريف وحى قرآنى و وحى بيانى

ند             فاظش از خداو مهه ال كه  ست  يى ا قرآىن، آن وح حى  و

است و آن، مهني قرآن كرمي است كه در آن، اصول شريعت          

 م آمده است. مثاًل در قرآن كرمي آمده است:اسال

 1َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِِىل َغَسِق اللسْيل؛

مناز را            شب،  شدن  يك  تا تار شيد  گام زوال خور از هن

 اقامه كن.

و اما اينكه مهه مسلماهنا مناز صبح را دو ركعت، مناز          

ه       مناز ظ عت،  سه رك غرب را  هار    م شاء را چ صر و ع ر و ع

آورند، اين عدد ركعات مناز ـ كه مورد          ركعت به جا مى    

ـ در قرآن نيامده است؛ بلكه       اتفاق مهه مسلماهنا است    

ــه   ــامرب آموخت ــلماهنا آن را از پي ــامرب   مس ــد. پي ان

يه  اهلل صلى  كه           و عل عاىل  بارى ت ته؟ از  جا گرف له از ك آ

 درباره او فرموده است:

 2ِن اْلَهوى ِِْن ُهَو ِِاّل َوْحْ  ُيوحى؛َو ما َيْنِطُق َع

گويد، بلكه هر      اين پيامرب از روى هواى نفس سخن منى       

مى    نازل              چه  بر او  كه  ست  ند ا حى خداو مهان و يد  گو

 شود. مى

 آله آمده: و عليه اهلل و نيز در قرآن خطاب به پيامرب صلى

 3ُتَبيَِّن ِللّناِس ما ُنزَِّل َِِلْيِهم؛َو َأْنَزْلنا َِِلْيَك الذِّْكَر ِل

تو               تا  كردمي  نازل  يامرب  تو اى پ بر  قرآن را  ما  و 

نازل              شان  براى اي كه  چه را  كىن آن يان  مردم ب براى 
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 شده است.

يامرب               نها پ خماطبش ت كه  ست  هم ه گرى  يات دي ته آ الب

يه  اهلل صلى  ند            و عل ست. مان ما ني براى  ست و  له ا : آ

 «.حم»و « ام»، «كهيعص»

صلى    يامرب  يه  اهلل پ قرآن و از        و عل ين  چه را از ا له آن آ

 فرمود. اين ذكر حكيم براى ما مردم آمده، بيان مى

صلى       يامرب  حديث پ ضرت،  يان آن ح يه  اهلل ب يده    و عل له نام آ

 شود. مى

ناميم كه با مهان      مى « وحى بياىن  »اين وحى دوم را ما    

شده. مثال در روز    نازل مى   وحى اول ـ وحى قرآىن ـ         

 غدير خم، مهزمان با نزول آيه:

يا َأيَُّها الرسُسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل َِِلْيَك ِمْن َربَِّك َو ِِْن َلْم            

 1َتْفَعْل َفما َبلسْغَت ِرساَلَته؛

تو            بر  گارت  نب پرورد كه از جا چه را  يامرب! آن اى پ

برسان، و اگر اين كار را نكىن،        نازل شده به مردم     

 اى.  رسالت او را به مردم نرسانده

 وحى بياىن آمده است: )ىف على(. يعىن:

 2يا َأيَُّها الرسُسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل َِِلْيَك ِمْن َربَِّك يف علّْ؛

ازل يعىن: اى پيامرب آنچه را كه درباره على بر تو ن          

 شده به مردم  برسان.

صلى         يامرب  حديث پ لى(،  نابراين، )ىف ع يه  اهلل ب له   و عل آ

اســت، كــه منشــأ آن وحــى بيــاىن بــر پيــامرب اكــرم  

يه  اهلل صلى  چنني           و عل هم،  مناز  عات  عيني رك ست. ت بوده ا آهل

خامت               حديث  شأ  ياىن، من حى ب ين و خود ا ست. و  بوده ا

آله، وحى    و عليه  اهلل االنبياء است. منشأ حديث پيامرب صلى      

 فرمايد:  خدا است، چنانكه بارى تعاىل مى

 3َو ما َيْنِطُق َعِن اْلَهوى ِِْن ُهَو ِِاّل َوْحْ  ُيوحى؛

گويد، بلكه هر      اين پيامرب از روى هواى نفس سخن منى       

مى    نازل              چه  بر او  كه  ست  ند ا حى خداو مهان و يد  گو

 شود. مى

 فرمايد: مى حمكمرت از اين نيز

ُه ِباْلَيمني           ْذنا ِمْن َض اْلَ قاويل َلَ َخ ََوََّل َعَلْينا َبْع ْو َت َو َل
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ُثمَّ َلَََطْعنا ِمْنُه اْلَوتني َفما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه حاِجزين            

 1؛

ما              به  يد و  يزى بگو خودش چ ما، از  يامرب  گر پ عىن ا ي

شد و رگ قلبش را خواهيم     نسبت بدهد، مانعش خواهيم    

تواند از اين امر جلوگريى       بريد و كسى از مشا هم منى      

 كند.

آله نازل    و عليه  اهلل در اين وحى بياىن كه بر پيامرب صلى        

ستمداران،           مى  فس سيا هواى ن خمالف  كه  مورى  شده، آن ا

مده           بوده، آ يد  يه و يز چون معاو فاىي  ندان و خل زورم

 ه است:است؛ براى مثال، در قرآن آمد

 2َو الشََّجَرَة اْلَمْلُعوَنَة ِفْ اْلَُْرآن؛

و درخىت كه در قرآن مورد لعنت و نفرين قرار گرفته          

 است.

اند كه شجره     تفسريها را خبوانيد. مفسران، حديث آورده    

 3اند. اميه ملعونه، بىن

اند،   اميه  شد كه شجره ملعونه بىن      آن ذكر مى  اگر در قر  

و از مجلــه آهنــا، آن يزيــدى بــود كــه ذريــه پيــامرب 

آله را قتل عام كرد و دخرتان او را اسري         و عليه  اهلل صلى 

سربازانش           بر  نه را  سه روز، مدي كه  يدى  كرد، آن يز

مى          چه  هر  كه  كرد  باح  ند    م ند بكن سجد   4خواه و در م

آن  5آله خون صحابه پيامرب جارى شد،       و عليه  اهلل پيامرب صلى

مى        به  به كع شكريانش رو  كه ل يدى  مناز    يز ستادند و  اي

يق       مى  به منجن به را  عد، كع ند و ب ستند و   مى  6خواند ب

عُة           مى  بِت الطا مُة و َغَل عُة و احُلر عِت الطا ند: امجت گفت
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در اينجا اطاعت از خليفه با حرمت خانه خدا         1احلرمَة؛

ما               ستند، ا هم ني با  شدن  مجع  بل  تزاحم دارد و قا

قدم             خدا، م نه  به و خا مت كع بر حر فه  عت از خلي اطا

 است.

بنابر اين حالت، اگر در قرآن چيزهاىي وجود داشت كه          

خمالف سياست و حكومت يزيد بود، يزيد نيز مهان كار            

مى   زو سابق را  ندان  چار        رم قرآن د صورت  ين  كرد، در ا

مى     مان  يف و كت مى        حتر تك  قرآن را ه يات  ند،   شد. آ كرد

مى    يف  مى     حتر مان  ند، كت گر از      كرد قرآن، دي ند و  كرد

 افتاد. حجّيت مى

 فرمايد: بارى تعاىل مى

 2ِِّنا َنْحُن َنزسْلَنا الذِّْكَر َو ِِّنا َلُه َلحاِفُظون؛

 كنيم. ما قرآن را نازل كردمي و ما خود آن را حفظ مى

خداوند، اين كتاب آمساىن را كه بايد تا ابد مباند و           

حجت بر خلق باشد، بدين طريق حفظ كرد كه آنچه را             

كه صراحتا خمالف هواى نفس زورمندان و خلفا بود، در         

ايـــن قـــرآن نيـــاورد، بلكـــه در حـــديث پيـــامرب 

 به امت تبليغ شد.آله  و عليه اهلل صلى

شه و            يامرب )عاي بانوى پ به دو  طاب  حترمي، خ سوره  در 

 شده و فرموده است: 3حفصه(

با  ظاَهرا          ِِْن َتُتو ما َو ِِْن َت َغْت ُقُلوُبُك ََْد َص ِه َف ى الّل َِِل

ِمإننَي َو  َٔعَلْيِه َفِإنس الّلَه ُهَو َمْوالُه َو ِجْبريُل َو صاِلُح اْلُمو

 4اْلَمالِئَكُة َبْعَد اِلَك َظهري؛

يعىن: مگر اينكه مشا دو بانوى پيامرب، به درگاه خدا           

ير     يد، ز به كن شته، و        تو حرف گ حق من مشا از  هلاى  ا د

يد.                هم ده شت  به پ شت  يامرب پ يه پ چه عل در ]چنان

 فرمايد:  كند و مى   اينجا، بارى تعاىل، لشكركشى مى     

بدانيد كه خداوند و جربئيل و مالئكه و فرِد صاحل از         [

صاحل  »مؤمنني، سرپرست و پشتيبان او هستند. مقصود از      
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 1لسالم است.ا طالب عليه ، على بن اىب«املؤمنني

و در آخر مهني سوره، خداوند درباره اين داستان َمَثل          

 فرمايد: زند و مى مى

َرَأَت             وٍح َو اْم َرَأَت ُن ُروا اْم َثاًل ِللسذيَن َكَف ُه َم َرَب الّل قد َض

ْن ِعباِدنا صاِلَحْيِن          َدْيِن ِم َت َعْب َفخاَنتاُهما  ُلوٍط كاَنتا َتْح

 2َفَلْم ُيْغِنيا َعْنُهما ِمَن الّلِه َشْيئا؛

ثال            لوط را م نوح و زن  كافران، زن  براى  ند  خداو

آورد كه بانوى دو بنده صاحل خدا بودند و به آن دو         

ستند آن          خدا نتوان صاحل  نده  ند و آن دو ب نت كرد خيا

 .دو بانو را از بازخواست خدا برهانند

نه           صه، در خا شه و حف يامرب، عاي بانوى پ ين دو  يا ا آ

آله چه كرده بودند كه آياتى به          و عليه  اهلل پيامرب صلى  

اين شدت نازل شد؟ در كتاب السقيفة داستان آن آمده         

 3است.

ئى آله خربها   و عليه  اهلل شود در خانه پيامرب صلى     معلوم مى  

عه           يامرب در واق شرت پ ستان َرم دادن  يا دا بوده؛ و آ

 عقبه به اين جاها ارتباط داشته؟

ابن حزم ـ كه از بزرگان علماى مكتب خلفا است ـ در           

آله را   و عليه  اهلل جزو كساىن كه شرت پيامرب صلى      4كتاب احمللى

 برد. رم دادند، نام ابو بكر و عمر و عثمان را مى

اينگونه داستاهنا در حديث آمده و در قرآن ذكر نشده        

يامرب            مان پ ستاهناىي در ز ند. دا فوظ مبا قرآن حم تا  ست  ا

يه  اهلل صلى  مى            و عل قرآن  گر در  كه ا بوده  له  مد،   آ آ

 گذاشتند قرآن سام مباند. منى

پس خداوند، قرآن را بدين ترتيب حفظ كرد كه شريعت           

حى     ياء را، در دو و نازل        خامت االنب من(  عبري  به ت (

كرد: الف( وحى قرآىن؛ ب(وحى بياىن. هر دو وحى نيز            

 از نزد خداوند نازل شده است.

هم              يث را  ضى از احاد ناى بع يان، مع ين ب با ا حاال 

توانيم بفهميم كه مثاًل منظور از اينكه نام على            مى 
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يا  »السالم در وحى بوده، چيست. چنانكه در آيه:        عليه 

وُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل َِِلْيَك ِمْن َربَِّك  إ ىف على إ           َأيَُّها الرسسُ  

َن             ُمَك ِم ُه َيْعِص ساَلَتُه َو الّل َت ِر ما َبلسْغ ْل َف ْم َتْفَع َو ِِْن َل

از جانب خدا با وحى بياىن       « ىف على »عبارت  ، «الّناس  

 نازل شده است.

طاب ىف             صل اخل ناِم ف به  تاىب دارد  نورى ك حاجى  حوم  مر

رب األرباب. احسان اهلى ظهريهم كتاىب نوشته       حتريف كتاب   

 به ناِم الشيعه و القرآن.

يت            چه روا تابش، آن هم ك تا د باب اول  نورى در  حاجى 

مى             هنا  كه از آ ست  بوده ا فا  تب خل سته   در مك توان

باب            شده، آورده و در  يف  قرآن حتر كه  ند  ستفاده ك ا

هل          تب ا تهاىي را از مك چنني رواي هم،  يازدهم و دوازد

 السالم آورده است. عليهم البيت

قط              قرآن، ف شيعه و ال تاِب ال هري در ك هلى ظ سان ا اح

روايتــهاىي را كــه حــاجى نــورى از مكتــب اهــل بيــت 

ليهم  كه          ع تهاىي  ست، و رواي كرده ا كر  سالم آورده، ذ ال

سبب             ين  كرده. مهمرت سقاط  فا آورده، ا تب خل از مك

شور            ين ك هاى ا ست وهابي به د ستان  شيعيان پاك شتار  ك

 ه امروز، اين دو كتاب است.تا ب

سه جلد كتاب در جواب احسان اهلى ظهري و حاجى نورى            

 ام كه: نوشته

يان             ست، و در آن ب ية ا حبوث متهيد ناِم  به  لش  لد او ج

اصطالحات قرآىن است كه امروزه از دست ما رفته و تا           

آن اصطالحات را نفهميم، روايىت را كه آن اصطالحات را      

 فهميم. دارد، منى

لد دوم، متام احاديثى كه در مكتب خلفا درباره         در ج

حتريف قرآن آمده، در هشتصد صفحه بررسى و پاسخ داده        

 شده است.

هل           سة أ يات مدر كرمي و روا قرآن ال سوم آن، ال لد  و ج

ليهم   يت ع كه          الب ياتى  متام روا كه در آن  ست  سالم ا ال

السالم آورده و به    حاجى نورى از مكتب اهل بيت عليهم      

ـ    اد كرده كه الفاظ قرآن ـ العياذ بالّله       آهنا استن  

سند                منت و  حلاظ  شده، از  ياد  يا ز كم و  يا  يف،  حتر

بررسى شده و به توفيق اهلى ثابت گرديده كه سند هر            

 حديث چه اشكاىل دارد و مراد از منت حديث چيست.

شود كه قسمىت از مشكل، به دليل        در آن حبثها معلوم مى   

ىن در روايات است و قسمىت    نفهميدن بعضى اصطالحات قرآ    

 ديگر به سبب اشكال در سند حديث است.
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شده است:    بنابراين، شريعت اسالم با دو وحى نازل مى        

وحى قرآىن و وحى بياىن كه با وحِى قرآىِن تنها، و بدون           

مناز، روزه،             چون  سالمى )مه شرايع ا به  ما  ياىن،  حى ب و

منى    خامت             حج(  شريعت  بني  فرق  ين،  سيم. ا  توانيم بر

األنبياء و ساير شرايع است. چرا كه در ساير شرايع،         

مساىن         هباى آ يامربان، در كتا شرايع پ بوده )و     مهه  شان 

كتاهباى آمساىن آهنا حتريف شده( اما در شريعت اسالم ـ            

چون بنا بوده اين شريعت تا ابد مباند ـ اصول شريعت            

يانش در             شرح وب ست و  قرآىن ا حى  مساىن و و تاب آ در ك

آله است كه منشأش وحى بياىن        و عليه  اهلل مرب صلى حديث پيا  

 باشد. مى
 سرگذشت حديث پيامبر

آله، با    و عليه  اهلل اينك بررسى مناييم پس از پيامرب صلى       

آله چه كردند. آيا آهنا هم         و عليه  اهلل حديث پيامرب صلى   

مهان كارهاىي را كردند كه زورمندان امتهاى گذشته با         

 كردند؟ اصل كتاب آمساىن خود مى

در اين امت، زورمندان )يعىن خلفاىي كه حديث پيامرب،          

خمالف با هواى نفسشان بود، مانند معاويه و يزيد(،          

به              با آن  ند و  مل نكرد مل حت يامرب را در ع حديث پ

 مقابله برخاستند.

به              تاج  گوييم حم صادر را ب مهه م شواهد  خبواهيم  گر  ا

 1نوشنت چندين كتاب است.

 مناييم. اينك به چند مورد اكتفا مى

هباى              ضى كتا مى و بع سنن دار محد و  سند ا لف( در م ا

ه   اند   هبن عمرو بن عاص روايت كرد         ديگر، از عبدالّل

 كه گفت: قريش )يعىن مهاجران( به من گفتند: 

ه         َمُعُه من رسول الّل ُب كلس ما َتْس ه    َتْكُت ٌر    و رسوُل الّل َبَش

 2َيَتكلسُم يف الغضب و الرضا؟ ...؛

صلى         يامرب  چه از پ هر  مشا  يا  يه  اهلل آ مى   و عل له  ، شنوى  آ

صلى        مى  يامرب  كه پ حاىل  سى؟ در  يه  اهلل نوي شرى    و عل هم ب آهل

است مانند مهه افراد بشر، و در حال غضب يا در حال           

 ...«زند؟  رضا، حرىف مى

مده،                شش آ بوذر خو جاىي از ا يك  يامرب،  مثاًل پ عىن  ي
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 گويد: مى

صدق            جٍة أ من اي هل غرباُء  ت ال ضراُء و ال أقّل ما أظلست اخل

 1من أبيذر؛

آمساِن سبز، بر راستگوتر از اباذر سايه نيافكنده و         

ــاذر،    ــتگوتر از اب ــود، راس ــر روِى خ ــاكى ب ــني خ زم

 برنداشته است.

 جاىي ديگر هم از عمار خوشش آمده، فرموده:

 2َعّماٌر َمَع اْلَحقِّ؛

 مهواره با حق است، در كنار حق است. عمار

ضيه    يك ق بن اىب       در  م  يامرب از َحَك هم پ بدش     اى  عاص  ال

آمده، لعنتش كرده! آن وقت، اين چه كارى است كه مشا           

 نويسى؟ مهه اينها را مى

صلى       يامرب  مان پ قريش در ز نابراين  يه  اهلل ب هم،    و عل له  آ

 3كردند. صحابه را از نوشنت حديث پيامرب هنى  مى

گويد: اعرتا  قريش را به      بن عمرو بن عاص مى       عبدالّله 

 آله نقل كردم فرمود: و عليه اهلل پيامرب صلى

 4؛ُأْكُتْب، َفَوالسذي َنْفِسْ ِبَيِده ما َخَرَج ِمْن ِفَّْ ِاّل َحقٌّ

 آيد. بنويس! خبدا سوگند از دو لِب من، جز حق بريون منى

صلى           يامرب  مان پ حديث از ز شر  نع ن يه  اهلل پس م له   و عل آ

 شروع شده است.

 آله در مر  وفاتش گفت: و عليه اهلل ب( پيامرب صلى

طاٍس أَ     َدواٍة و ِقْر ونْ ِب لووا        آُت لن َتِض با  كم كتا ُب ل ْكُت

 5َبْعَدُه؛

براى من دوات و كاغذى بياوريد تا براى مشا وصيىت را         

 بنويسم كه بعد از آن هرگز گمراه نشويد.

واقعا عجيب است. براى هيچ پيامربى اين پيشامد، روى         

سـال   788ده اسـت. عمـر در آجنـا شـعارى داد كـه      ندا
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كتاب خدا ما را     2؛ َحْسُبنا كتاُب الّله   »او گفت:   1ماند. 

 «بس است.

شد             صدا  سر و  صحابه،  بني  يامرب،  سِت پ . پس از درخوا

يد اثن          مر د ند، ع لم و دوات بياور ند ق ستند برو خوا

شود؛ گفت:    خواهد نوشته مى    آورند و آنچه پيامرب مى     مى 

 «گويد. اين مرد هذيان مى 3ِّن الرسُجَل َلَيْهُجْر؛»

 آله است! و عليه اهلل اين خود، جنِگ با حديث پيامرب صلى

ياورمي،             برومي و ب ند:  صحابه گفت ضرين  ضى از حا بع

صلى   يامرب  يه  اهلل پ مود:    و عل له فر مااا؟ ...   »آ َد  َأ َو َبْع

 «پس از چه؟ پس از چنني حرف و حديثى؟

يام     كه در روى پ سى  صلى ك يه  اهلل رب  يد:     و عل له بگو او »آ

ـ بعد از پيامرب          ـ العياذ بالّله   « گويد  هذيان مى  

يه  اهلل صلى  مى   و عل هم  شهود         آهل تا از آن  هار  سه چ ند  توا

 كذاىي براى اثبات حرف ناشايست خود بياورد.

 در صحيح خبارى آمده است كه عمر گفت:

ه    » تاب الّل سبنا ك لم     «  ح ستند ق صحابه خوا ضى از  و  بع

صيت      تا و ند  غذ بياور جا       كا شود، در اين شته  مه نو نا

فت:         ضرين گ كى از حا ند ي ر   »گفت َل لُيهِج و « ِإنَّ الرَُّج

بود              يامرب  صيت پ شنت و خمالف نو كه  سى  ست آن ك لوم ا مع

تا              بود!  مر ن جز ع سى  ست و او ك حرف را زده ا ين  ا

صلى         يامرب  مايش پ كه فر ند  يه  اهلل شهادت بده له در   و عل آ

ضار    مى      حال احت هذيان  يزى       بوده و  نان چ ته و چ گف

 نگفته و ننوشته است. اين بود كه رسول خدا فرمود:

 4ُقوُموا َعّنْ، ال َيْنَبغْ عند نيّب َتناُزع ؛

نزد             ست  سته ني كه شاي يد  من برو نزد  يد و از  برخيز

 پيامربى، جدال و دعوا كردن.

آله در   و عليه  اهلل واقعا دردآور است. بعد از پيامرب صلى     

                                                 
1
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حوال اىب  عد از           ا كه ب ست  هىب ه فاظ ذ تذكرة احل كر، در  ب

 بيعت شد، گفت:اينكه با ابوبكر 

ه      سول الّل عن ر دِّثوا  وا      ال ُتَح نه، ُقوُل ِئْلتم ع ، و ِاا ُس

ه      تاُب الّل يَنكم ك نا و َب وا       َبيَن ما أَحلسُه و َحرُِّم ، أِحلوو 

 1ما َحرسَمه؛

از پيامرب حديث روايت نكنيد هر چه از مشا سؤال شود           

خدا          تاب  مشا ك ما و  بني  يد  حالل      بگوي چه را  هر  ست  ه

حرام               منوده  حترمي  چه را  هر  يد و  حالل بدان موده  فر

 بدانيد.

اين، سياسِت مكتب خلفا است. چاره ديگرى هم نداشتند          

آهلبود، آهنا ديگر     و عليه  اهلل زيرا اگر احاديث پيامرب صلى     

توانستند خالفت كنند. در نتيجه بايد از نشر حديث         منى 

 كردند. جلوگريى مى

ــه ــامرب  اى  نكتـ ــه پيـ ــه مانـــد، اينكـ ــه ناگفتـ كـ

شد، به هر كس      اى كه نازل مى    آله هر آيه    و عليه  اهلل صلى 

مى    يغ  نب        كه آن را تبل كه از جا هم  ياىن را  مود، ب فر

براى وى              بود  شده  حى  بر او و يه  باره آن آ خدا در

مى    يان  بدين    ب مود و  مى       فر مل  يغ را كا كرد.   سان تبل

آله، ناقص نبوده است.      و عليه  اهلل تبليغ پيامرب خامت صلى    

ُدُلوِك الشَّْمِس؛    »فرمود:   اگر مى   ِم الصَّالَة ِل به هنگام    2َأِق

جباى آور.     مناز را  شيد،  قرآىن      « زوال خور حِى  با و ين  ا

يان                يل ب قرآىن، جربئ حِى  ين و با ا مهراه  بود.  مده  آ

سخن از                مى  ين  ست. ا چنني ا مناز  مه  حنوه اقا كه  كرد 

هاىي را در شناخت حديث، باز      اى مهمى است كه گره    سخنه 

 كند. مى

مى     سعود  بن م يد:   ا يامرب       »گو هان پ سوره از د تاد  هف

شد    مثاًل وقىت آيه نازل مى      3«آله فرا گرفتم.  و عليه اهلل صلى

او  آله به   و عليه  اهلل پيامرب صلى   َو الَشَجَرُة املْلُعوَنَة،   كه: 

 اميه هستند. فرمود كه اينها بىن مى

گونه، مصاحِف صحابه، مهراه با بياىن كه از پيامرب          بدين 

يه  اهلل صلى  يه            و عل هر آ باره  قرآن و در سري  له در تف آ

 شد. شنيده بودند، نوشته مى
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شنيده            يامرب  يات، از پ يان آ چه از ب سعود، آن بن م ا

گ           صحف دي گر، در م صحاىب دي بود و آن  شته  رى بود، نو

 هاى ديگر شنيده بود، نوشته بود. آنچه درباره سوره

صلى          يامرب  كه پ مده  محد، آ سند ا يه  اهلل در م له در   و عل آ

يعىن پيامرب   كان ُيَعلُِّمنا َعْشَر آياٍت، َعْشَر آياٍت؛         مسجد، 

كرد.   آله ده آيه ده آيه به ما تعليم مى         و عليه  اهلل صلى 

از  1ِمَن الِعْلم و العمل؛   ال َنَتَعّداها حّتى َنْعَلَم ما فيها     

من    يه  مل آن           ىآن ده آ لم و ع كه ع ماىن  گر ز شتيم م گذ

گر از               مثاًل ا شيم.  ته با ياد گرف خوىب  به  يات را  آ

داستان پيامربان ذكرى شده بود، داستان آن پيامرب را        

گفت؛ يا اگر آيه مربوط به قيامت بود، اين را كه            مى 

مى       يان  ست، ب نه ا مت چگو باره     روز قيا گر در مود. ا فر

تيم       مناز و  ضو و  ند و كامى مان ياد    اح مل را  بود، ع م 

آله هيچ آيه قرآىن را       و عليه  اهلل داد. پس پيامرب صلى    مى 

تبليغ نفرموده، مگر آنكه وحى بياىن هم با آن بوده           

 است و مهراه آن به امت، ابالغ شده است.

صلى          يامرب  حديث پ مهان  ياىن،  حى ب يه  اهلل و براى     و عل له  آ

آله، خمالف    و هعلي  اهلل ماست. اين وحيهاِى بياىِن پيامرب صلى      

با سياست خلفا بوده است. به عنوان منونه، در باب            

يه   ْوَق          »آ واَتُكْم َف وا َأْص وا ال َتْرَفُع ا السذيَن آَمُن يا َأيَُّه

ِّْ؛   ْوِت النسِب اى مؤمنان صداى خود را فراتر از صداى        َص

يد   يامرب نكن ظور،        «پ كه من ست  مده ا خبارى آ صحيح  ، در 

 2ابوبكر و عمر بودند.

منى           ست در فا در ست خل با سيا ين  ين     خوب، ا مد؛ از ا آ

 ها بسيار است، يكى دو تا هم نيست. منونه

آله، دو گونه نوشته قرآىن      و عليه  اهلل در زمان پيامرب صلى   

كى آن     شت: ي جود دا كه          و چه  هر  شان  صحابه خود كه  چه 

شنيدند ـ از قرآن و تفسري آن ـ به اختيار خود             مى 

مى             مى  ستور  يامرب د كه پ چه  گرى آن شتند؛ دي داد  نو

ــى ــامرب    م ــر پي ــه ب ــه آنچ ــب ك ــدين ترتي ــتند. ب نوش

شد، آن حضرت هر يك از صحابه        آهلنازل مى   و عليه  اهلل صلى 

مى       بود،  سرتس  كه در د سنده را  ند و آ  نوي هنا آن  طلبيد
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وحى قرآىن و وحى بياىن )هر دو( را بر روى هر چه كه           

نزدشان بوده است )مثل: ختته و كاغذ و كتف گوسفند و         

 نوشتند. پوست و غريه(، مى

ــا   ــن ت ــرم    50م ــىب اك ــاريخ ن ــى در ت ــنده وح نويس

يه  اهلل صلى  يده    و عل له د اب         1ام؛ آ نها ُكّت كه اي نه اين

يعىن هر يك كاتب خاص پيامرب بوده باشند. خري.          باشند،  

السالم كس    آله غري از على عليه     و عليه  اهلل كاتب پيامرب صلى   

ديگرى نبوده است. بلكه اينها كساىن بودند كه پيامرب          

طلبيد و هر    آله آهنا را براى نوشنت وحى مى       و عليه  اهلل صلى 

 شت.نو كدام از آهنا آجنا حاضر بود، براى رسول خدا مى

شد، گاهى    وحى اهلى، گاهى روى ختته يا كاغذ نوشته مى         

 روى پوست، گاهى روى كتف گوسفند و گاو و شرت.

شته   ين نو صلى      ا يامرب  نه پ يه  اهلل ها در خا بود.    و عل له  آ

السالم وصيت كرد     آله به على عليه      و عليه  اهلل پيامرب صلى  

نها را                شدى، اي فارغ  من  فن  فن و د قىت از ك كه و

 2كن. آورى مجع

مري                     ضرت ا كه ح بود  طور  ين  هم ا هنا  كردن آ مجع 

يه  ته   عل سالم خت سوراخ      ال ستها را  كرد و از   مى ها و پو

مى     نخ  شان  صبح         ميان كار را از  ين  شان ا يد. اي دوان

ــرم    ــامرب اك ــز پي ــون جتهي ــرد )چ ــروع ك ــنبه ش چهارش

يه  اهلل صلى  صبح           و عل شيد( و  طول ك شنبه  شب چهار تا  له  آ

مجعه به امتام رساند. سهس با كمك قنرب، اين مصحفى را           

كه در آن، متاِم قرآن و متاِم وحى بياىن بود، به مسجد           

 آله برد. و عليه اهلل مرب صلىپيا

شت              كان ندا گر ام صحفى، دي چنني م بودن  سرتس  با در د

ابــوبكر و عمــر و عثمــان و معاويــه و يزيــد و ... 

 خليفه بشوند.

يه      ملؤمنني عل به روى امريا فا رو  ستادند و    خل سالم اي ال

ند:   ما          »گفت ندارمي،  تو را الزم  گردآورده  قرآِن  ما 

 «قرآن دارمي.

مى      هم  ست  يان( را          گف را حى ب بدون و قرآِن ) ند و  ت

                                                 
1

 .707، ص 5. عيون االثر، ج 

 
2

، 59؛ عمدة القارى، ج 595، به نقل از تفسري قمى، ص 55و  93، ص 05. حباراالنوار، ج 

؛ االتقــان 97، ص 5؛ مناقــب ابــن شــهر آشــوب ج 839، ص 79؛ فــتح البــارى، ج 79ص 

 .50، ص 7للسيوطى، ج 
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 1«بينيد. ديگر اين قرآن را منى»داشتند. حضرت فرمود: 

و آن قرآن، االن نزد حجت بن احلسن)عج( است. و اين،         

ضرت               قىت ح ست و مده ا يث آ كه در احاد ست  تاىب ا مهان ك

حابش ـ كه         دهد تا اص    شود، مى   حجت)عج( ظاهر مى   

اند ـ آن را در مسجد كوفه درس بدهند. )البته        ايراىن 

هم،              مروز  تا ا سى  شيخ طو مان  كه از ز ند  ته منا ناگف

اند.( كتاب جديدى كه      علما و فقهاى جنف، ايراىن بوده     

آورد، اين قرآن    گويند حضرت حجت)عج( مى     روايات ما مى   

 است.

صلى          يامرب  حديث پ با  كه  نيم  يه  اهلل حال ببي چه    و عل له  آ

حى           جمرد از و قرآن را  تا  ستور داد  بوبكر د ند. ا كرد

مجع      ين  سند. ا ياىن بنوي شروع      ب بوبكر  مان ا آورى، در ز

نزد            قرآن را  مر، آن  شد. ع متام  مر،  مان ع شد و در ز

و شروع كرد به منع كردن از نشر حديث          2حفصه گذاشت  

 آله. و عليه اهلل پيامرب صلى
 چه كرد؟ آله و عليه اهلل صلىعمر با حديث پيامبر 

 آله و عليه اهلل صلىاواًل: منع روايت كردن حديث پيامبر 

ه            هاى عبدالّل به نام صحاىب ) سه  ثال،  نوان م بن    به ع

مسعود انصارى( كه در خارج     مسعود، ابودرداء و ابو    

كردند، آهنا    مدينه به خالف ميل خليفه، حديث روايت مى        

اخلروج منود    را به مدينه جلب كرد و از اين شهر ممنوع        

خارج             نه  نداد از مدي جازه  خويش ا مر  يان ع تا پا و 

 3شوند.

 در مقدمه سنن ابن ماجه آمده كه: 

ظة  مى      4قر عب  نوان           بن ك به ع ما را  مر،  يد: ع گو

كارگزاران دولىت در كوفه تعيني كرد و با ما تا بريون          

                                                 
1

 أ. 75. تفسري الشهرستاىن، املقدمة، الورقة، 

 
2

؛ منتخب الكنز، هبامش مسند امحد، 598ـ895، ص 5؛ كنزالعمال، ج 0، ص 7. املصاحف، ج 

 .809، ص 79لبارى، ج ؛ فتح ا99، ص 5ج 

 
3

؛ تاريخ ابن 35؛ شرف اصحاب احلديث خطيب بغدادى، ص 5، ص 7. تذكرة احلفاظ ذهىب، ج 

 .539، ص 87عساكر، حتقيق سكينه الشهاىب، ج 

 
4

است در غزوه احد، و  آله و عليه اهلل صلى. قرظه بن كعب االنصارى خزرجى، از صحابيان پيامرب 

غزوات پس از آن شركت داشت. يكى از ده نفرى است كه عمر، ايشان را به مهراه عمار 

هجرى صورت  58م خالفت خود به كوفه فرستاد. در فتح رى كه به سال ياسر به هنگا

هنگامى كه از كوفه به بصره  السالم عليهطالب  گرفت، حضور داشت و امرياملؤمنني على بن اىب

در جنگ مجل حركت كرد، قرظه را به عنوان واىل كوفه قرار داد و عاقبت به هنگام 

 .598، ص 9يا رفت. به نقل از اسد الغابه، ج از دن السالم عليهخالفت امرياملؤمنني 
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فت:      مد. گ نه آ قه         مى »مدي مشا را بدر چه  براى  يد  دان

گفت:  « براى اينكه ما صحاىب پيغمربمي.     »گفتيم:  « كردم؟ 

ُكم ت توَن أهَل َقْرَيٍة، َلُهْم َدِويٌّ      و ِنس َمَع الك َلحاجًة ِنس   »

ه           وِل الّل حبديِث َرُس شَغُلوهم  حل ال َت َدِويِّ النس  1؛  بالَرآن َك

عالوه بر اين، مرا هدف ديگرى هم هست و آن اينكه مشا           

رويد كه مردم آجنا صداى قرآن خواندنشان          شهرى مى  به  

با             هنا را  ست. آ سل در كندو بوران ع صداى زن ند  مان

 «روايت كردن حديث رسول خدا مشغول نكنيد.

ــته ــامرب     نوش ــديث پي ــاره ح ــه درب ــه از قرظ ــد ك ان

يه  اهلل صلى  مى    و عل له  مى    آ سيدند،  فت:   پر مان    »گ مر، هني ع

 2«كرده است.

عام             لد اول و دوم م من در ج كه  مر ) كردن ع هنى  ين  ا

ام و در سريه عمر بن     املدرستني درباره آن مطالىب نوشته    

اخلطاب در تاريخ طربى هم آمده( تا به حدى رسيد كه             

صني مى   گويد: عمر، هر كسى را كه به عنوان واىل           اباَح

ت و رف  فرستاد، مهراه او تا بريون مدينه مى       به جاىي مى   

ــى   ــفارش م ــه او س ــامرب     ب ــادا از پي ــه مب ــرد ك ك

گفت كه من در     آله حديث روايت كند و مى       و عليه  اهلل صلى 

 3ثواب اين كار با مشا شريكم!
 ثانيا: منع پرسش از تفسير قرآن 

عمر فقط به چند نفرى در مدينه اجازه داد تا حديث           

 چند نفر، عبارت بودند از: روايت كنند. اين

املؤمنني عايشه . أم7
4 

كعب األحبار مهان كسـى اسـت كـه وقـىت      . كعب األحبار يهودى:5

يت  نه آ          ب به مدي مين  شد، از  فتح  قدس  هار    امل مد و اظ

املقدس برود. عمر، او را     خواست به بيت    اسالم كرد و مى   

                                                 
1

، ص 7، ج آله و عليه اهلل صلى  . سنن ابن ماجه، املقدمة، باب التوقى ىف احلديث عن رسول الّله

75. 

 
2

 .795ص  ،7. مستدرك احلاكم، ج 

 
3

 .5597، ص 5. تاريخ طربى، طبع اروپا، ج 

 
4

. مهچنني رجوع كنيد بـه جلـد دوم از كتـاب احاديـث     855، ص 3. طبقات ابن سعد، ج 

ام كه كسى در تاريخ اسالم به قدر او        املؤمنني عائشه، كه من در آغاز ثابت كرده         أم

خـالف واقـع    آلله  و عليله  اهلل صللى  بر پيامرب خدا دروغ نبسته و كسى به قدر او درباره سريه پيـامرب 

ـ سـريه پيـامرب     السلالم  علليهم نگفته است و متأسفانه مهگان ـ غري از پريوان مكتـب أهـل بيـت     

 گريند. را از احاديث عايشه مىآله و عليه اهلل صلى
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 1در مدينه نگه داشت و سخنران رمسى دربار خالفت شد.

متيم دارى كسى است كـه از راهبـان نصـارا     . متيم دارى:5

 2بود، او سخنگوى رمسى قبل از مناز مجعه شده بود.

                                                 
1

. أبواسحاق كعب بن ماتع ملقب به كعب األحبار يا كعب احلرب، اصاًل يهودى بود و از                

ر مين بود و ابتدا د 759، ص 5، ق 5رفت. ابن سعد، ج  بزرگان علماى يهود به مشار مى

در مهاجنا در زمان ابوبكر اسالم آورد. به هنگام خالفت عمر به مدينه آمد تا از آجنا  

يت   ند. او                به ب نه ما مر در مدي صرار ع به ا كن  شود. ل ساكن  جنا  برود و در آ قدس  امل

برد با اينكه در آن روز بنا به صريح   نام مى« كتاب خدا»مهيشه از تورات به عنوان 

( تورات حتريف شده و ديگر، كتـاب آمسـاىن خـالص    750، 55ره بقره، آيه قرآن كرمي )سو

نبود. در زمان عثمان وقىت كه كار حكومت دگرگون شد، كعب از مدينه به شام رفت و               

 به معاويه پيوست.
كعب األحبار، كوششى تام داشت تا اخبار يهود را در ميان مسلمانان نشر منايد      

فق شد و دروغهاى وى درباره مدح و ثناى اهل كتاب و و متأسفانه در اين كار مو

املقدس، و تفسري آيات قرآن كرمي به كتب تفسري و حديث و تاريخ اسالمى  قبله آهنا بيت

مانند تفسري طربى، تفسري الدراملنثور سيوطى، تفسري قرطىب، تاريخ ابن كثري و نظاير آن 

 راه يافت.
انتشار يهوديت او را يارى دهند از مجله  كعب شاگرداىن هم تربيت كرد تا در     

بن عمرو بن عاص و أبوهريره َدْوسى است. عمرو عثمان و   اين شاگردان عبدالّله

معاويه در ترويج كتب كعب بسيار كوشيدند و بدين منظور پيوسته از او در زمينه 

 85كردند. سراجنام كعب در سال  مبدأ خلق و قضاياى معاد و تفسري قرآن سؤال مى

سالگى در شام وفات يافت. براى آشناىي تفصيلى با كعب األحبار  799هجرى. در سن 

 .755ـ798، ص 9رجوع كنيد به: نقش ائمه در احياء دين، ج 

 
2

ارجة الدارى، اصاًل نصراىن بود، در سال هنم از هجرت،         . أبو رقية متيم بن أوس بن خ     

راهب اهل فلسطني و عابد مردم  599، ص 3به مدينه آمد و مسلمان شد. صحيح مسلم، ج 

( و از علمـا و  355، ترمجـه مشـاره   739، ص 7الصحابة، ج آجنا بود. )االصابة ىف متييز 

چـاپ اول   577، ص 7هـذيب، ج  رفت. )هتـذيب الت  دانايان به تورات و اجنيل به مشار مى

، چـاپ  79و  78، ص 9بنا به روايت صـحيح خبـارى )كتـاب الوصـايا، ج     حيدرآباد( 

شدن متيم دارى آن بود كه به هنگام سفرى جتارى، با عدى             عبداحلميد( سبب مسلمان    

و اموالش   گذرد  شود و در راه مرد سهمى درمى     مهراه مى  سهم،   بن بداء و مردى از بىن    

بازگردانند و صورت اموال خود را نيز       اش  سهرد تا به خانواده     و مى را به اين د  

ها     ىب يان كاال نت      مى  خرب از آن دو در م ين دو خيا موال       مى گذارد. ا ين ا ند و هبرت كن

قره    مرد سهمى   جام ن له  شده   و از مج كارى  به        اى طال طال در آن  قال  صد مث كه سي اى را 

شوند، اين    امى كه ورثه مرد متوجه مى     دارند و به هنگ    كار رفته بود براى خود برمى      

مى       سم  يامرب ق ضور پ به دروغ در ح مر ىب      دو  ين ا كه از ا ند  قت      خور باألخره حقي ند.  خرب

، سوره مائده در قدح متيم دارى و عـدى بـن بـداء    795و  799گردد و آيات  آشكار مى

 آله  و عليه  اهلل لىص كنند. در اين مرحله پيامرب      شود و آهنا به خيانت خويش اعرتاف مى        نازل مى  

حكم كردند كه آن دو بايد جام يا پول آن را به ورثه مرد سهمى بازگردانند. سهس               

و « واى بر تو اى متيم! اسالم بياور تا خداوند از تو درگذرد           »به متيم فرمودند:    

 شود. بدين ترتيب، متيم، مسلمان مى
يژه وى قرار گرفت. عمر در عصر خالفت عمر بن اخلطاب، متيم دارى مورد عنايت و     

 7853، چاپ 958، ص 8)االصابة، ج « خري أهل املدينة؛ هبرتين فرد مدينه»او را 

( ناميد. و 7997، چاپ بريوت 999، ص 5)سري أعالم النبالء، ج « مؤمنهبرتين »قاهره( و 

بدو مأموريت داد كه در روز مجعه هر هفته به عنوان خطيب قبل از مناز مجعه، براى 

 مسلمانان مدينه سخنراىن كند.عموم 
اى دو روز به اين كار  هفته در زمان حكومت عثمان، متيم دارى موظف شد تا     

 (899، ص 8بهردازد. )هتذيب تاريخ ابن عساكر، ج 
خليفه ثاىن، متيم دارى را ملحق به اهل بدر كرد و او در كنار پيشقدمان و      

ل به او، پنج هزار درهم اختصاص يافت. بزرگان اسالم قرار گرفت و از بيت املا

 ، چاپ  مصر(559)فتوح البلدان، ص 
هنگامى كه عمر دستور داد تا منازهاى مستحب و نافله ماه رمضان به مجاعت      

هجرى دو نفر را به امام مجاعت منصوب داشت كه يكى از آهنا متيم  79خوانده شود سال 

شد و بر  خريده بود به مناز حاضر مى دارى بود. او با لباسى كه به هزار درهم
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مى       يت  حديث روا نها  مان        اي گرى در ز كس دي ند و  كرد

شت.            كردن ندا يت  حديث روا حق  مر،  ساير     1ع مر،  ع

 صحابيان را از نقل حديث پيامرب، ممنوع كرده بود.
 ثالثا: منع تفسير قرآن

 2آورم، در چند كتاب اهل سنت هست. اين داستاىن كه مى

كسى به نام َصبيغ بن ِعْسل َتميمى از اشراف قبيله متيم           

ــامرب     ــحاب پيـ ــكندريه، از اصـ ــه در اسـ ــود كـ بـ

يه  اهلل صلى  قرآن             و عل سري  ند، تف جنا بود كه در آ له  آ

 پرسيد. مى

او را با پيك   »عمروعاص، عمر را خرب كرد. عمر گفت:        

ست.      من بفر نزد  كومىت  به         « ح يك  مهراه پ به  صبيغ  قىت  و

شه           جوىن )خو با ُعر شاند و  مر، او را ن سيد، ع نه ر مدي

بود،              نزدش  كه  شند(  نده با مايش را ك كه خر ماىي  خر

َحْسُبك  يا امري املؤمنني!    »آنقدر به سر او زد كه گفت:      

سْ؛        ُد يف َرْأ ُت أِج َب الذي ُكْن ْد َاَه بس كن، آنچه را در     َق

و وقىت بلند   « يافتم از سر من بريون رفت.       خود مى  سر  

اش  شد، خون از سر او به دامنش و از دامن پرياهن عرىب        

مى      مني  مر، او را           به ز هم ع بار دوم  براى  يد.  چك

صد             يد؛  مني خوابان عه او را روى ز ين دف يد. ا طلب

شد.             جارى  خون  شتش  كه از پ شت او زد  به پ نه  تازيا

ند،       كه او را آورد سوم  عه  فت:  دف ملؤمنني    »گ مري ا يا ا

مجياًل؛         قتاًل  فاْقُتْلز  لى  يُد َقْت نَت ُتر مى   ِن ك گر  خواهى   ا

 «زجر و آزار بكش! مرا بكشى، ىب

عمر، او را به بصره، نزد ابو موسى اشعرى ـ واىل            

بصره ـ فرستاد و به او دستور داد كه مردم را از          

 سخن گفنت با او منع كند.

نشست   شد، هر جا كه مى       اين شخص به مسجد كه وارد مى       

شدند. و آجناىي كه در مسجد      مردم از ِگردش پراكنده مى    

                                                                                                                                       
( متيم دارى تا پايان 950، ص 79كرد. )تاريخ ابن عساكر، ج  مسلمانان امامت مى

پرداخت. پس از قتل عثمان به  خالفت عثمان در مدينه بود و به نشر اسرائيليات مى

متيم  شام فرار كرد و در سال چهلم هجرى در آجنا از دنيا رفت. براى آشناىي بيشرت با

 . 00ـ  38، ص 9دارى رجوع كنيد به: نقش ائمه در احياء دين، ج 

 
1

بن عباس نيز جزو كساىن بود كه اجازه نقل حديث و حىت تفسري قرآن              . البته عبدالّله

، 5و روايات املدرسـتني، ج   به: القرآن الكرميبراى تفصيل بيشرت رجوع كنيد داشت. 

 .955ـ  959ص 

 
2

فسري ابن ؛ ت59ـ  59، ص 7؛ سنن الدارمى، ج 777، ص 9. از مجله در: الدر املنثور، ج 

 .50، ص 75؛ تفسري القرطىب، ج 585ـ587، ص 9كثري، ج 
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ايستاد. پس از مدتى نزد      ايستاد، كسى هپلوى او منى     مى 

كرد و از او             شكايت  خود  حال  مد و از  سى آ ابومو

خواست تا نزد خليفه وساطت كند تا اين منع برطرف             

 1شود. ابوموسى وساطت كرد و آزاد شد.

صلى            يامرب  حديث پ شر  چنني از ن ين  يه  اهلل پس ا له   و عل آ

 اند. جلوگريى كردند. از اين باالتر هم كرده

مدبن اىب       بن حم سم  حوال قا شرح ا بن     در  قات ا كر در طب ب

يامرب                صحاب پ نرب، ا باالى م مر،  كه ع ست  مده ا سعد آ

قسم داد كه هر كه حديث از پيامرب       آله را   و عليه  اهلل صلى 

يه  اهلل صلى  منى      و عل صحاب  ياورد. ا شته، ب كه    آهلنو ستند  دان

يامرب               حديث از پ كه  هر  صحابه  نيىت دارد. از  چه 

آله نوشته بود، آورد. وقىت آوردند مهه را        و عليه  اهلل صلى 

 2مجع كرد و در آتش سوزانيد.

فه دوم ا  كرم          خلي يامرب ا يث پ شر احاد نه از ن ينگو

آله جلوگريى كرد و فقط به سه نفر اجازه           و عليه  اهلل صلى 

 نشر حديث داد كه عبارتند از:

 ـ عايشه

 ـ متيم دارى )كه اصاًل راهب نصراىن بود(

 األحبار يهودى )كه تظاهر به اسالم كرده بود( ـ كعب

يدگاه              ته د بود. الب جازه داده  هم ا باس  بن ع به ا

شان            د به اي يامرب  حديث پ يِت  فت را در روا ستگاه خال

چه              كه  بود  كرده  عني  شان م براى اي بود و  يده  فهمان

ند؛    هاىي بزن َة       »حرف َُوُل: أِقلووا الرِّواَي كاَن َي مر  ِنس ُع

واره عمـر مهـ   3ِاّل يف ما ُيْعَمإُل ِبإِه؛   آلله  و عليله  اهلل صللى    عْن َرسوِل الّله

گفت: روايت كردن از رسول خدا را كم كنيد مگر در          مى 

گرفت   )مثل اينكه پيامرب چگونه وضو مى       « امور عملى.  

خواند.( لذا ابن عباس غري از تفسري        يا چگونه مناز مى    

يز              بود، چ نها  شت و اي هنم و هب باره ج كه در ياتى  آ

منى    گرى  بت              دي با كتا بود  مر  تار ع ين، رف فت. ا گ

آله   و عليه  اهلل يزى از احاديث پيامرب صلى    احاديث. ديگر چ  

منانده بود، مگر آهناىي كه نزد صحابه، در مصاحف )يعىن          

 قرآهناى با تفسري( بود.

                                                 
1

 .975ـ975، ص 5الكرمي و روايات املدرستني، ج . القرآن 

 
2

 .799، ص 5. طبقات ابن سعد، ج 

 
3

 .795، ص 3. تاريخ ابن كثري، ج 
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مجع    باره  كرمي و        در قرآن ال لد دوم ال قرآن در ج آورى 

شته    ستني نو يات املدر كه در        روا يد  قرآىن د مر،  كه ع ام 

ست؛ آجنا را با    آله ا  و عليه  اهلل اش بيان پيامرب صلى    حاشيه 

قيچى بريد و حديث پيامرب )وحى بياىن( را جدا كرد كه          

 1باقى مناند.

قرآِن ىب         مان، آن  رد، عث كه ُم مر  قرآن       ع ياىن ) حِى ب و

فت و      شده ىب  آورى مجع  صه گر سري( را از حف ستور داد  تف د

هفت نسخه از روى آن نوشتند و شش نسخه از آن را به       

مكه، مين، دمشق، محص، كوفه و بصره فرستاد. يك نسخه           

شت.         گاه دا نه ن خود در مدي نزد  هم  كه    2را  قرآىن را 

فت:            مان گ شت. عث مالىي دا لط ا صه(، غ سخه حف ند )ن آورد

در اين قرآن غلط     3َسُتَيُمُه اْلَعَرُب ِب ْلِسَنِتها؛   فيِه َلْحٌن  »

ست            خودش در بان  با ز عرب آن را  كه  جود دارد  مالىي و ا

ند.   هد خوا له،    « خوا ين مج ناى ا شده    مع يده ن ست فهم در

يعىن غلط امالىي. مسلماهنا آن غلطهاى امالىي        « حلن »است.  

اند. اين    را هم تا امروز در نوشنت قرآن نگاه داشته        

قرآىن كه امروز بني مسلماهنا هست، مهان قرآىن است كه             

در زمان عثمان با مهان غلطهاى امالىي نوشته شده بود.          

نوشته شده،   « نرمح »كه به صورت    « رمحان »مانند كلمه   

 4نوشته شده است.« بصطة»كه به صورت « بسطة»يا كلمه 

اند عثمان قرآن را مجع كرده، من در جلد          اينكه گفته  

قر  كرده       دوم ال بت  ستني ثا يات املدر كرمي و روا ام  آن ال

 5كه اشتباه است.
 با وحى جبرئيل جمع شده است آله و عليه اهلل صلىقرآن در زمان پيامبر 

                                                 
1

، طبع دائرة املعارف العثمانيه، حيـدرآباد،  8958، حديث 599، ص 5. كنزالعمال، ج 

 هجرى. 7899

 
2

 .795ـ 799، ص 5. تاريخ االسالم ذهىب، ج 

 
3

، به 57، ص 5؛ منتخب كنز، ج 855، ص 5؛ كنز العمال، ج 599، ص 5. الدر املنثور، ج 

 داود و مصاحف ابن انبارى. نقل از مصاحف ابن اىب

 
4

؛ 75هاى ديگر: لنسفعن به صورت لنسـفعا نوشـته شـد در سـوره علـق، آيـه        . منونه

. يا ليت به صـورت يليـت   85ليكونن به صورت ليكونا نوشته شد در سوره يوسف، آيه 

 .55وره آل عمران، آيه . يعيسى نوشته شد در س83نوشته شد در سوره زخرف، آيه 
ء به صورت  . لشى779و  779شركاُء به صورت شركُؤا نوشته شد در سوره مائده، آيات 

. ِبَاْيٍد به صورت باْيْيٍد نوشته شد در سوره 58ٍء نوشته شد در سوره كهف، آيه  لشْاْى

 .95ذاريات، آيه 

 
5

 .05ـ  57، ص 5. القرآن الكرمي و روايات املدرستني، ج 
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 1ِِنس َعَلْينا َجْمَعُه َو ُقْرآَنُه ...ُثمَّ ِِنس َعَلْينا َبياَنُه؛

مجع كردن و خواندن قرآن برعهده ماست ... سهس بيان          

 و توضيح آن نيز برعهده ماست.

اولـــني بـــار، قـــرآن را خـــدا در ســـينه پيـــامرب 

آله مجع كرد و هر سال، ماه رمضان، جربئيل          و عليه  اهلل صلى 

آله قرآىن را كه نازل شده بود،        و عليه  اهلل با پيامرب صلى   

ــه ــى مقابلـ ــامرب   مـ ــات پيـ ــال وفـ ــد و در سـ كردنـ

ــلى ــه اهلل ص ــامرب    و علي ــل و پي ــني جربئي ــار ب ــه دو ب آل

قرآن را در زمان    2آله مقابله شده است.      و عليه  اهلل صلى 

له صدها صحاىب ـ كه خود قرآن        آ و عليه  اهلل خود پيامرب صلى   

آله آموخته بودند ـ نوشته        و عليه  اهلل را از پيامرب صلى  

ند  ند       3بود كرده بود فظ  فر ح ها ن كم و    4و هزار هيچ  و 

چيزى كه هست، حديث )يعىن وحى بياىن         5زياد نشده است.   

يا به عبارتى تفسري( را حذف كردند و اين قرآىن كه            

نه             ست؛  شده ا شته  مان نو مان عث ست، از ز ست ما در د

قرآن را              شد.  كرده با مجع  قرآن را  مان،  كه عث اين

صلى    يامرب  يه  اهلل پ مجع           و عل هم  مر  بوبكر و ع له و ا آ

 ه است.نكردند؛ قرآن را خدا مجع كرد

دهند( مهه    اين روايتها )كه مجع را به ديگران نسبت مى        

يات           كرمي و روا قرآن ال لد دوم ال ست و در ج دروغ ا

 املدرستني، )باب مجع القرآن( اين امر ثابت شده است.

ْنُكُم الرِّْجَس َأْهَل         مثاًل اينكه:    ْذِهَب َع ِِنسما ُيريُد الّلُه ِلُي

ت،  آمده  « نساء النىب  »در بيان آيات مربوط به       6اْلَبْي

كه             شود  سته  كه دان ست  ين ا مىت دارد وآن، ا ست، حك ا

                                                 
1

 .70و  75قيامت، آيات  . سوره

 
2

، ص 9؛ صحيح مسلم، ج 7957، حديث 573؛ سنن ابن ماجه، ص 535، ص 9. مسند امحد، ج 

 .00و  03، حديث 7095

 
3

 .573ـ  789، ص 7. القرآن الكرمي و روايات املدرستني، ج 

 
4

 . مهان.

 
5

 .757ـ 05، ص 5. القرآن الكرمي و روايات املدرستني، ج 

 
6

خواهد كه پليدى و گناه را از مشا اهل  خداوند جز اين منى: »88. سوره احزاب، آيه 

 «بيت دور كند و كاماًل مشا را پاك سازد.
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شامل حضرت    1«َو ال َتَبرسْجَن َتَبروَج اْلجاِهِليَِّة اْلُ وىل    »خطاب:  

منى    هرا)س(  صومه             ز يه، مع ين آ نص ا به  شان  شود. اي

مطهره است. و آيه ياد شده به دستور خدا در بني اين           

 آيات آورده شده است.

به          قرآن، جا مه  يك كل يا  يه و  غيري      يك آ شده و ت جا ن

پيدا نكرده است. روايات حتريف را هم بايد بگومي يا           

يده              هنا را نفهم ناى آ يا مع ند  صحت ندار صاًل  امي.  ا

به  كه                جا ست  ين ا ند ا قرآن، مان مه  يك كل شدن  جا 

مى     شم را  گوييم چ كان           ب شت؛ ام گوش گذا جاى  به  شود 

ندارد؛ چون با تغيري جاى آيات و كلمات، معنا تغيري           

 كند. مى

كنم   وزن دارند، من وزنشان را درك مى    هاى قرآىن    سوره 

منى  عىن            وىل  مات، وزن و م غيري كل با ت كنم.  يان  توامن ب

هاى قرآن، مثل شعر در زمان       شود. سوره   آهنا دگرگون مى   

قبل از خليل بن امحد هستند؛ كه وزن دارند اما هنوز          

نداده         شخيص  سىت آن را ت به در مه       مردم  يك كل ند.  ا

ش نشده است، هر كلمه در     قرآن، كم و زياد و پس و پي     

جايگاه خودش بني ساير كلمات قرار گرفته و با ديگر           

 كلمات و با كل آيه و سوره، مهاهنگ است.

بنابر آنچه تا اينجا بيان شد، دستگاه خالفت، اول،          

احاديث را مجع كردند و سوزانيدند و پس از آن خليفه       

سوم، عثمان، قرآهنا را ـ كه شامل وحى بياىن نيز بود           

شد ـ مهه را مجع كرد و سوزانيد.         ناميده مى  « مصحف »و 

بن مسعود     فقط يك نفر مصحفش را نداد و او عبدالّله       

 بود.

آورى مصاحف، شدت پيدا كرد.      پس در زمان عثمان هم مجع     

صحابياىن كه عليه عثمان قيام كرده بودند، از قرآن          

مى   ستفاده  ه   ا ند. عبدالّل كه       كرد سعود  ِرى »بن م  2«ء ُمْق

گري             جنا( در يد )واىل آ با ول فه  بود، در كو فه  هل كو ا

 3ِْن جاَءُكْم فاِسٌق ِبَنَبٍ  َفَتَبيَُّنوا    شد. ابن مسعود، آيه:     

گفت كه اين آيه درباره وليد نازل          خواند و مى   را مى 

                                                 
1

اى زنان پيامرب ... مهچون دوران جاهليت خنستني، در ميان : »88ب، آيه. سوره احزا

 «مردم ظاهر نشويد.

 
2
 كند. ء يعىن كسى كه قرآن را با وحى بياىن تفسري تعليم مى مقرى .

 
3

اگر شخص فاسقى خربى را براى مشا بياورد، درباره آن : »9سوره حجرات، آيه . 

 .«حتقيق كنيد
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لذا عثمان، مصاحف صحابه را گرفت و مهه را        1شده است. 

ها    سوزانيد، مگر ابن مسعود كه مصحفش را نداد و چه         

كه بر سرش نيامد! و چه دروغها كه به مصحف او نسبت           

بىن    ند.  سعود،            نداد بن م صيت ا سنت شخ براى شك يه  ام

مثاًل              له  ستند؛ از مج صحفش ب بر م بر او و  هاىي  دروغ

 2نيامده است.« معّوذتني»گفتند كه در مصحف او  مى

اين قرآىن كه نزد ماست، مهان قرآىن است كه بر پيامرب             

صلى   يه  اهلل خامت  ياد و          و عل كم و ز هيچ  شده و  نازل  له  آ

به  ند،            جا كه كرد كارى  قط  ندارد. ف مات(  جاىي )در كل

وحى بياىن را از آن جدا كردند چنانچه قباًل كتابت و         

آله را هم منع كرده       و عليه  اهلل روايت حديث پيامرب صلى     

 بودند.

يه           ملؤمنني عل ظاهرى امريا فت  مان خال قط در ز سالم   ف ال

هجرى( و زمـان عمـر بـن عبـدالعزيز      99ـ   89)ساهلاى 

ــاهلاى  ــامرب    797ـ    00)س ــديث پي ــت ح ــرى( كتاب هج

بعد كه عمر بن عبدالعزيز       3آله جماز بود.    و عليه  اهلل صلى 

اميه سم دادند و كشتند، دوباره نوشنت         را هم خود بىن   

حإىت احإاديثى هإم     4هجرى. 798سال حديث ممنوع شد، تا 

موده       يامرب فر كه پ تب      »ساختند  ْن ك ْ و َم بوا عّن ال تكُت

از من روايىت ننويسيد و هر      عّنْ غري الَرآن فْلَيْمُحه؛    

يد آن را           سد با قرآن را بنوي غري از  يزى  من چ كس از 

 5«از بني بربد.

در تاريخ اخللفاء سيوطى )در احوال ابوجعفر منصور(        

                                                 
1

 .05ـ 33، ص 9؛ تفسري سيوطى، ج 53، ص 59. تفسري طربى، ج 

 
2

و نيز رجوع كنيد به القرآن الكـرمي   750، ص 5؛ مسند امحد، ج 37، ص 7. االتقان، ج 

و « نـاس »اد از معـوذتني، دو سـوره   . مـر 799ـ   799، ص 5روايات املدرسـتني، ج  و 

 باشد. مى« فلق»
و بدرفتارى  آله و عليه اهلل صلىبن مسعود در نزد پيامرب اكرم   درباره شأن عبدالّله     

، 5اميه با وى نيز رجوع كنيد به القرآن الكرمي و روايات املدرستني، ج  عثمان و بىن

 هجرى. 7979، طبع پنجم، 775ـ  778 ، ص7و احاديث أم املؤمنني عائشه، ج  959ـ  999ص 

 
3

، طبع بريوت؛ مصنف 995، ص 5؛ طبقات ابن سعد، ج 759. سنن دارمى، مقدمه، ص 

؛ 875، ص 7م؛ اخبار اصبهان ابو نعيم، ج  7059، طبع هند، 885، ص 0عبدالرازق، ج 

 .573، ص 7؛ فتح البارى، باب كتابة العلم، ج 09تدريب الراوى سيوطى، ص 

 
4

 هجرى. 7975، طبع اول، 55، ص 5. معام املدرستني، ج 

 
5

 80، 75، ص 8؛ مسـند امحـد، ج   770، ص 7؛ سنن دارمى، ج 05، ص 9ح مسلم، ج صحي. 

 .59و 
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هجـرى(   798و در تاريخ االسالم ذهـىب )در تـاريخ سـال    

آمده است كه اجازه نوشنت حديث، در عصر منصور داده          

سري و ... از آن ز       حديث و تف سريه و  شته    شد.  مان نو

 789پس احاديث رسول خدا در مكتب خلفا، به مدت  1شد.

 سال، سينه به سينه نقل شده است.
 و معاويه السالم عليهحديث پيامبر در زمان خالفت على 

السالم دو كار كرد: يك خدمت قرآىن كرد         حضرت امري عليه   

كار ديگر    2را براى حفظ قرآن وضع كرد.     « حنو »كه علم   

ه در السالم اين بود كه صحابياىن را ك        حضرت امري عليه   

رسـيد آزاد   نفر مـى  7399كوفه بودند و تعداد آهنا به 

حديث            ثل  كرد، م شويق  قع ت ضى موا كه در بع شت )بل گذا

صلى         يامرب  حديث پ تا  يه  اهلل غدير(  يت     و عل له را روا آ

 3كنند.

سلم و             خبارى و م صحيح  كه در  صحيحى  يث  ين احاد و ا

السالم است.    جاهاى ديگر هست از زمان حضرت امري عليه        

آله به    و عليه  اهلل مثاًل در صحيح مسلم آمده كه پيامرب صلى       

يه    لى عل فت:     ع سالم گ ْن        »ال هاروَن ِم ِة  ْ ِبَمْنِزَل نت ِمّن أ

 4«موسى ِاّل َأنسُه ال َنِبَّْ َبْعدي.

سالم و              عارف ا يد م كرد، د يدا  يت پ كه حاكم يه  معاو

فضاى عام اسالم، عليه اوست و احاديث در بيان فضيلت         

يه     مري عل ضرت ا لذا           ح ست.  شده ا شر  ياد منت سالم ز ال

لى               بوتراب ع باره ا حديثى در هيچ  كه  ستور داد  د

 5السالم و فرزندانش نقل نشود. عليه

                                                 
1

 .9، ص 9؛ تاريخ االسالم ذهىب، ج 597. تاريخ اخللفاء، سيوطى، ص 

 
2

الفن  ؛ فهرست ابن ندمي، املقالة الثانية،78االسود، ص  طبقات النحويني، اىب. 

، ص 5؛ و فيات االعيان، ج 95و ط. اجلديدة، ص  99ـ 50النحويني، ص االول من اخبار 

و ط. سياسى،  895، ص 75؛ االغاىن، ج 875، ص 3ابن كثري، ج ؛ اهلداية و النهاية 579

؛ 90، ص 79االسود الدوئلى؛ معجم االدباء، ج  ، تاريخ ابن عساكر ترمجة اىب797، ص 77ج 

 9، ص 7؛ انباه الرواة قفطى، ج 895و  55ـ  73، 5نزهة االلباد ىف طبقات االدباء، ص 

 .7890، طبع قاهره، سنة 9ـ 

 
3

، ص 9و ج  770ـ   773، ص 7ج  ؛ مسـند امحـد،  575ـ   579، ص 5تاريخ ابن كـثري، ج  . 

، 7. نيز رجوع كنيد به معام املدرستني طبع پـنجم، ج  795، ص 0؛ جممع الزوائد، ج 859

 . 730ـ  733، ص 79؛ نقش ائمه در احياء دين، ج 599ـ  900ص 

 
4

، 599، ص5، باب فضائل على بن أىب طالب. در صـحيح خبـارى، ج  759، ص5. صحيح مسلم، ج

طالب نيز مهني روايت آمده است. فقط عبارت آخر آن چنني است:              باب مناقب على بن اىب    

 اال انه ليس نىب بعدى.

 
5

 .79ـ  75، ص 8احلديد معتزىل، ج  غه ابن اىبالبال . شرح هنج
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حاال چه كار كردند؟ يك منونه از تناقضهاى پديد آمده          

 1كنم. در حديث را بيان مى

خلفا در تفسري طربى و تاريخ طربى هست        در روايات مكتب  

نازل شد، پيامرب     2و َأْنِذْر َعشريَتَك األْقَربنيَ   كه وقىت آيه:    

عبد املطلب آمدند و به      آله دستور داد بىن    و عليه  اهلل صلى 

ْم ُيؤاِزُرنْ عَلى هذ    »ايشان فرمود:    ِر على أن   أيُُّك ا األْم

فيكم؟؛        ليفيت  صيّيْ و خ خْ و و كون أ مشا    ي يك از  كدام 

مى         يارى  مر  ين ا صى و        مرا در ا برادر و و تا  ند  ك

شد؟        مشا با يان  من در م فه  كرد.      « خلي بول ن كس ق هيچ 

يه   لى عل فت:          ع بود، گ جوان  قع نو كه در آن مو سالم  ال

ه     » نىبَّ الّل يا  نا  خدا.    أ سول  من اى ر ضرت، او را  « ؛  ح

مود:     بل كرد و فر ليفيت      »ند  صييْ و خ خْ و و هذا أ ِنس 

اين برادر من و وصى من       فيكم َفاْسَمُعوا له و أطيعوا؛    

شنويد و            سخنش را ب پس  ست.  يان مشا من در م فه  و خلي

 «اطاعت كنيد.

عبداملطلب بلند شدند و رفتند و ابوطالب را مسخره        بىن 

َك و      »كردند كه:    َمَع الْبِن َرك أْن َتْس ْد أَم يَع؛ َق به تو     ُتط

عت           شنوى و از او اطا سرت را ب سخن پ كه  ستور داد  د

 3«كىن.

مى     بوهريره  ا ا يه       اّم قىت آ كه و يد  شريتك   »گو نذر ع و أ

آله بر كوه صفا      و عليه  اهلل ، پيامرب صلى  «األقربني نازل شد   

عبداملطلب!   عبدمناف! يا بىن    يا بىن  »باال رفت و فرمود:   

يا               مد!  نت حم مة ب يا فاط بداملطلب!  نت ع صفية ب  يا 

 4«شيئا.  عائشة بنت أبيبكر! إّنى ال أملك لكم من الّله

                                                                                                                                       

 
1

نه     عه منو براى مطال يث أم          . و  تاب أحاد لد ك به دو ج شرت  شه و     هاى بي ملؤمنني عائ ا

 اش نقش عايشه در تاريخ اسالم مراجعه كنيد. ترمجه

 
2

 : و خويشاوندان نزديكت را انذار كن.579. سوره شعراء، آيه 

 
3

، 7؛ و ابن عساكر، حتقيق حممـودى، ج  7755و  7757، ص 7. تاريخ طربى، طبع اروپا، ج 

 .598، ص 8احلديد، ج  ؛ شرح ابن اىب555، ص 5؛ تاريخ ابن اثري، ج 33ص 
نقل شد ـ روايت را به طور  ناگفته مناند كه طربى در كتاب تاريخ خود ـ چنانكه

كامل نقل كرده است لكن در كتاب تفسري خود ـ ذيل آيه ياد شده ـ ضمن نقل روايت، 

است انداخته و به جاى  السالم عليهالفاظى را كه درباره وصايت و خالفت أمري املؤمنني 

را اين چنني  هآل و عليه اهلل صلىآن، الفاظ مبهمى ـ كذا و كذا ـ گذارده است. او سخن پيامرب 

 «ان هذا أخى و كذا و كذا!»كند:  نقل مى

 
4

يعــىن: اى فرزنــدان عبــد منــاف، اى فرزنــدان عبــداملطلب، اى صــفيه دخــرت   . 

بكر، من چيزى را از جانب خدا         دخرت حممد، اى عايشه دخرت أىب     عبداملطلب، اى فاطمه   

 كنم. براى مشا تعهد منى
، ص 5؛ مسند امحد، ج 595، ص 9ائى، ج با اندكى تفاوت در الفاظ: سنن النس     
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شىت          با ك يرب  فتح خ سال  بوهريره در  بن      ا فر  كه جع ىي 

طالب و ياران او را از حبشه به مين آورد، از آجنا        اىب

سهاه               به  يرب  فتح خ نها در  بود. اي مده  نه آ به مدي

از غنامي  آله هم    و عليه  اهلل اسالم رسيدند كه پيامرب صلى      

 خيرب به آهنا داد.

َو َأْنإإُذْر َعِشإإريَتك »أبــو هريــره در زمــان نــزول آيــه 

َرِبني  ند؟            «األْق يت بك ضيه را روا ين ق كه ا بود  جا  ، ك

 1حضرت زهرا)س( در سال پنجم بعثت به دنيا آمده است.       

ست.            شده ا نازل  ثت  سوم بع سال  يه در  ين آ ين   ا در ا

 سال، حضرت زهرا)س( و عايشه به دنيا نيامده بودند.

ثالثٌة كانوا   » فرمايد:  السالم مى   امام جعفر صادق عليه    

، أبو هريإرة و أنإس بإن    آلله  و عليله  اهلل صللى   يكذبون على رسول الّله

سه نفر بودند كه بر رسول خدا دروغ          مالك و امرأة؛  

بوهريره         مى  ند از: ا هنا عبارت كه آ ستند  بن   ب نس  و ا

 2)كه روشن است منظور كيست(« مالك و يك زىن

كارى          شيد. خراب شته با ظر دا تا را در ن سه  ين  كه   ا ىي 

آهلكردند، كسى    و عليه  اهلل اين سه نفر در حديث پيامرب صلى      

اين احاديث دروغى كه امروز دارمي، بيشرت        3نكرده است. 

 در زمان معاويه وضع شده است.

 نويسد: مدائىن در كتاب األحداث مى

بدين              ماىن  فت، فر ست آوردن خال به د پس از  يه  معاو

 مضمون به مهه كارگزاران خويش نگاشت:

 هر كس چيزى را در فضل ابوتراب و خاندانش بازگويد        

 حرمىت براى خون و مالش نيست و خونش هدر خواهد بود!

فاق،           متام آ خويش در  كارگزاران  به  يه  بار معاو ديگر

لى و              شيعيان ع يك از  هيچ  شهادت  شت:  ماىن نو طى فر

كه را          هر  مان داد:  يز فر ند. و ن ندانش را نهذير خا

قه        مان و عال ستداران عث ست و آن     كه از دو ندان او م

كنند و در   فضيلت وى نقل مى    كساىن را كه رواياتى در   

كنند بشناسيد و به     سرزمني حتت فرمانرواىي مشا زندگى مى      

                                                                                                                                       
 .797، ص 9؛ صحيح خبارى، ج 859

 
1

 .79و  78، حديث 0، ص 98. حباراالنوار، ج 

 
2

 .598، حديث 709؛ اخلصال، ص 597؛ االيضاح، ص 575، ص 5. حباراالنوار، ج 

 
3

 .857، ص 5؛ التهذيب، ج 895ص ، 8. ر.ك: الكاىف، ج 

 



 212 

گاه            يد. آن شان كن يد و اكرام شان گردان خود نزديك

يت           مان روا ضيلت عث فراد در ف نه ا كه اينگو چه را  آن

كنند براى من بنويسيد و اسم گوينده و نام پدر و          مى 

 خاندانش را يادآور شويد!

مــان اجــرا گشــت و خودفروختگــان و آنچنــان ايــن فر

طام         به ح سيدن  براى ر سرانان  عل       هو حديث ج يوى،  دن

كردند كه فضايل عثمان فزوىن گرفت! زيرا معاويه پول          

دريغ، در اين    و خلعت و امالك و آنچه در دست داشت، ىب     

شناخته و ىب          شخص نا هر  بود.  ته  كار گرف به  ارزش  راه 

مى         يه  كارگزاران معاو نزد  ي    كه  فت و چ به  ر زى را 

مى           قل  مان ن ضيلت عث بت و ف حديث در منق نوان  كرد،   ع

نوشتند و مقام    گرفت؛ نامش را مى    مورد توجه قرار مى    

 يافت. و منزلىت در دستگاه حكومت مى

به                كه  شد  صادر  يه  گر معاو مان دي مدتى فر پس از 

يات             نك روا بود: اي ستور داده  خويش د كارگزاران 

مهه         شده و در  فراوان  مان  ضائل عث گوش      ف به  شهرها 

رسد،مردم را دعوت كنيد كه فضايل صحابه و خلفاى          مى 

بوتراب           ضيلت ا حديثى در ف ند و  يت كن يه را روا اول

فاى           ضل خل ند آن را در ف يىت مهان كه روا گر آن شد م نبا

خنستني و صحابه براى من بياوريد يا ضد آن را روايت          

 1كنيد.

 نويسد: ابن عرفه معروف به َنْفَطَويه مى

بازگو             » صحابه را  ضائل  كه ف غني  يث درو شرت احاد بي

اميه ساخته و پرداخته شده است آن       كند در ايام بىن    مى 

ستگاه             به د سازنده آن  نده و  كه گوي خاطر آن به  هم 

 2«خالفت تقرب يابد.

 تاريخ روايت حديث در مكتب خلفا. اين خمتصرى بود از

*** 
 السالم عليهمدر مكتب اهل البيت  آله و عليه اهلل صلىحديث پيامبر 

ليهم        يت ع هل الب تب ا ما در ك مه      ا نزد ائ سالم. در  ال

 كتاىب به نام جامعه وجود داشت كه داستانش چنني است:

شد، آخر شب،     آله وحى مى    و عليه  اهلل آنچه بر پيامرب صلى    

ــى عل ــهعل ــى  ي ــان م ــزد ايش ــالم ن ــامرب  الس ــد و پي آم

                                                 
1

 مندرج است. 79ـ75، ص 8يد، ج احلد البالغه ابن أىب . روايت مدائىن در شرح هنج

 
2

 . مهان.
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 1كرد. آله بر او امال مى و عليه اهلل صلى

ترسيد كه    آيا مى  »عر  كرد:   « بنويس! »به او فرمود:   

كنم؟    موش  مود:  « فرا منى   »فر خدا      نه،  چون از  سم؛  تر

سته  براى             خوا ما  كىن؛ ا موش ن يزى را فرا تو چ كه  ام 

نويس.      خودت ب كرد:    « شريكان  چه      »عر   من  شريكان 

ساىن  ند؟  ك صلى   « ا ضرت  يه  اهلل ح سن        و عل مام ح به ا له   آ

السالمـ كه طفل كوچكى بود ـ اشاره كرد و                عليه 

مود:   ست.     »فر لني آهنا ندت، او ين فرز مام     « ا به ا سهس 

السالم ـ كه او هم طفل بود ـ اشاره كرد و            حسني عليه  

ه تن از نسل           »فرمود:   دومى آهنا اين فرزند است و ُن

 2«او.

عد از مالقات قبلى تا     السالم آنچه را ب   حضرت على عليه   

شد،   آهلوحى مى   و عليه  اهلل مالقات فعلى به حضرت رسول صلى       

نوشت كه اسم اين       مى  3بر روى پوست به عمل آمده شرت       

عه              كه جام ست  مده ا يت آ شد. در روا عه  عه، جام جممو

تاد ذراع  تا           4هف مه  صحابه ائ فر از  فده ن بوده و ه

 5اند. السالم آن را ديده حضرت رضا عليه

كه             قرآىن  مهان  عىن  لى )ي صحف ع عه و از م مه از جام ائ

هم د     ياىن  حى ب شان      و براى اصحاب بود(  شان  شت و نزد  6ا

نوشتند، تا آنكه تعداد       كردند و اصحاب مى    روايت مى  

هنا   صدگانه             آ صول چهار سيد و ا صل ر صد ا هار  به چ

                                                 
1

شبانه           كه  مده  گر آ يات دي ضى روا يامرب       . در بع نزد پ بار   آلــه و عليــه اهلل صــلىروزى دو 

، تصحيح استاد على اكرب غفارى؛ سنن ابن 99، ص7العلم، ج رفتند. الكاىف. كتاب فضل مى

 االستئذان بكتاب االذن.من باب  8593ماجه، حديث

 
2

 .585، ص 89. حباراالنوار، ج 

 
3

شد و قابليت نوشته  آوردند شبيه كاغذهاى امروزى مى . پوست شرت را وقىت به عمل مى

به  خواستند بردند كه مى هاىي به كار مى كرد. اين پوست را براى نوشته شدن پيدا مى

هاىي از اين پوست در موزه آستان قدس رضوى موجود است  مدت طوالىن باقى مباند. منونه

 هاى قرآىن بر روى آهنا نوشته شده است. كه آيات و سوره

 
4

. ذراع 785، ص 5؛ واىف، ج755ـ757ص ؛ بصائر الدرجات، 7. حديث 580، ص 7. كاىف، ج 

 از سرانگشت وسطى است تا آرنج.

 
5

 هجرى. 7975، طبع چهارم، 850ـ890، ص 5. معام املدرستني، ج 

 
6

هجرى. و نيز ر.ك:  7975، طبع چهارم، 890ـ895، ص 5معام املدرستني، ج . 

ترين سند  قدمي السالم عليه، مقاله امريمؤمنان 797، ص 8فصلنامه علوم حديث، مشاره 

 حديثى، حممدصادق جنمى.
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شده               هم  شرت  عدها بي هنا ب عداد آ شايد ت شد.  يده  نام

 باشد.

دوتاى آهنا اثن    1اند.  اصلها كتاهباى بسيار كوچكى بوده    

 در دانشگاه هتران به نام اصل ُعصُفرى وجود دارد.

هاى   را حوزه « اصول اربعمائة  »م است كه اين    بسيار الز 

به          هنا رادر ال سري آ شت و م ند و سرنو يدا كن يه پ الى  علم

كتب حديث بيابند كه در كدام كتاهبا از آن اصل نقل          

اند. اين بزرگرتين خدمت است. البته بايد كاىف،           كرده 

استبصار، هتذيب و ... را هم حتقيق كرد و آن هم مهم         

 است.

آورى كرده، و در   اصول اربعمائة را مجع    اولني كسى كه   

هجرى( است  850دست ما موجود است، شيخ كليىن )متوفاى 

كه چند اصل را در كاىف گرد آورده است. كليىن، بيست          

به آن ده،           ين ده  شهر، از ا به آن  شهر  ين  سال از ا

ستش              به د چه  ست و آن ته ا غداد رف تا ب شابور  از ني

 2رسيده، مجع كرده است.

دومني كسى كه اصول را مجع كرده و خوب هم مجع كرده،             

هجـرى( اسـت. ايشـان بـيش از      837شيخ صدوق )متوفـاى 

 3دويست جلد كتاب دارد.

هجرى( اسـت   999طوسى )متوفاى،  بعد از ايشان هم شيخ

به             كه  هى را  بار فق قدار از اخ صول، آن م كه از ا

 4دستش رسيده در استبصار و هتذيب مجع كرده است.

مطلب مهم، اين است كه علماى ما از زمان شيخ صدوق،           

كردند: رفتار با احاديث      با حديث، دو گونه رفتار مى     

هى. آ         غري فق يث  با احاد تار  هى؛ رف يث     فق با احاد هنا 

                                                 
1

، اصل عبارت است از كتاىب كه حاوى السالم عليهم. در اصطالح حمدثني مكتب اهل بيت 

معصوم شنيده يا حداكثر رواياتى است كه مصنف، آن روايات را يا خود مستقيما از 

كند و در آن، حديثى كه مصنف آن را از روى كتاىب  با يك واسطه از معصوم نقل مى

، طبع چهارم، 553، ص 8نوشته باشد، نيست. نيز رجوع كنيد به معام املدرستني، ج 

 هجرى. 7975

 
2

 .599جناشى، ص . رجال 

 
3

ضيح                    به تو يه،  ضره الفق من ال حي تاب  مه ك به مقد يد  جوع كن شرت ر صيل بي براى تف  .

 ، ص ط.7اكرب غفارى، ج  استاد على

 
4

شيعه                  عه  تب ارب هتذيب( ك صار و  يه، استب ضره الفق من الحي كاىف،  تاب ) هار ك ين چ . ا

بن على بن حسني      شوند. و مصنفان آن )حممد بن يعقوب كليىن صاحب كاىف، حممد          ناميده مى  

بابويه قمى صاحب من الحيضره الفقيه و حممد بن حسن طوسى صاحب استبصار و هتذيب( به               

 حممدون ثالثه اول نيز معروفند.
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بيش از            صدوق در  شيخ  شتند.  صى دا تار خا يك رف هى  فق

دويست جلد از آثارش از كساىن روايت كرده است كه در         

كند؛ شيخ طوسى در     من الحيضره الفقيه از آهنا روايت منى      

ه         شه و عبدالّل چون عاي ساىن  خود از ك يان  بري     تب بن ز

مى   يت  هتذيب رو       روا صار و  هنا در استب كه از آ ند  يت  ك ا

تعاىل عليهم ـ         كند. فقهاى ما ـ رضوان الّله          منى 

ه      يت الّل ند: آ ه       مان يت الّل جردى و آ خوىي، در    برو

كرده          قاتى  نا حتقي سندا و مت هى،  يث فق كه      احاد ند  ا

منى     بيش از آن  شر،  مى           ب حبث عل با  من  ند و  ند بك توا

كرده   بات  سالمى           1ام اث كام ا به اح هد  سى خبوا گر ك كه ا

صلى      كرم  يامرب ا كه پ يه  اهلل ) جز      و عل سد،  له آورده( بر آ

هاى فقهى فقهاى شيعه رجوع كند، راهى         آنكه به رساله   

 ندارد.

شده            كاىف ن يق  هى، حتق يث فق غري احاد سفانه در  وىل متأ

را « ءاْفك »است. به عنوان منونه، شيخ طوسى، داستان         

گويد درباره عايشه است و آيات، در       كند و مى   مى نقل  

 تربئه عايشه نازل شده است.

اين مطلب، از تبيان شيخ طوسى به جممع البيان رفته           

سري          به تف توح رازى و ...  بو الف سري ا به تف و ... و 

 گازر، و ...

يات     كه آ صورتى  فك »در  شده      « ا نازل  يه  ئه مار در ترب

اش به او زدند.    سته است از افكى كه عايشه و دار و د    

تاريخ              شه در  قش عائ تاب ن به ك ستان  صل دا براى ا (

 2مراجعه كنيد.( 33ـ  39، ص 7اسالم، ج 

اولني كسى كه تا به امروز، در احاديث غري فقهى ما             

م    كرده، عال يق  محه  حتق شرتى ر بار     ه شو كه در األخ ست  اللها

شان      هباى ديگر لة و در كتا ندى    3الدخي هاى ارزمش ، كار

 كرده است.

لى             يد، خي خالق و عقا يث آداب و ا به احاد ما  ياز  ن

كه در             هاىي  خبواهم خرابكاري گر  من ا ما  ست. ا ياد ا ز

در كتاهباى فقهى ـ      كتاهباى غري فقهى ما شده ـ نه          

                                                 
1

 هجرى.  7975، طبع چهارم، 895ـ 558، ص 8. معام املدرستني، ج 

 
2

. طبـع  735ــ 795و  758ـ00، ص5املؤمنني عايشه، ج . نيز رجوع كنيد به كتاب احاديث أم

 هـ.7973اول، 

 
3

 . مانند هبج الصباغة ىف شرح هنج البالغة.
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بگومي، حمتاج به تأليفات زياد ديگرى غري از آنچه تا           

 1ام هستم. حال اجنام داده

« وايات منتقله  ر»و رواياتى نيز هست كه من آهنا را        

كرده   گذارى  فا        نام تب خل يات، در مك ين روا صل ا ام. ا

بوده و از آجنا به كتاهباى ما، خمصوصا به تبيان، شيخ          

اثمال حاج    طوسى و ... منتقل شده، تا مثاًل به منتهى        

 2شيخ عباس قمى رسيده است.

صلى        يامرب  سريه پ يث  يه  اهلل در احاد يق       و عل هم حتق له  آ

 شايسته و كاىف صورت نگرفته است.

ين            بود، ا شده  چاپ ن يران  حباراالنوار در ا نوز  قىت ه و

ص       بودم. ت كاظمني  نب در  گروه       جا يك  كه  گرفتيم  ميم 

نيم.             چاپ ك صحيح و  حبار را ت تا  بدهيم  شكيل  مى ت عل

گروه علمى تشكيل شد؛ من بودم؛ شيخ حممد رضا شبيىب             

كرت            بود؛ د شيعه(  ماى  عراق و از عل مى  مع عل ئيس جم )ر

مصطفى جواد )متخصص در لغت عرب( و دكرت صاحب زيىن هم          

 بودند.

صلى      يامرب  سريه پ فتم از  يه  اهلل گ به       و عل كنم،  شروع  له  آ

شند؛            شته با صحت دا شت  كان ندا كه ام سيدم  حاديثى ر ا

مثاًل اينكه زمني روى شاخ گاو است، گاو روى يك ماهى           

و ...! راوى اين چه كسى است؟ وقىت سند آن را بررسى        

در  3كردم ديدم سند آن روايات ابواحلسن البكرى است.        

حباراالنوار را            تاب  صادر ك كه م ستم  جا الزم دان اين

سى در            مه جمل كه عال يدم  سى د ين برر كنم و در ا سى  برر

جاه      ست و پن تابش، از دوي صادر ك شيعه      م صدر  ند م و چ

برد و از نود و چند مصدر سىن. من ديدم عالمه           نام مى  

فرمايد كه ابواحلسن البكرى شيعه بوده است و         جملسى مى  

                                                 
1

. رجوع شود به جلد سوم القرآن الكرمي و روايات املدرستني و بررسى سند رواياتى               

 كه حاجى نورى در حتريف قرآن به آهنا استناد كرده است.

 
2

 7975چهارم، ، طبع 899ـ  850، ص 8. براى تفصيل بيشرت بنگريد به معام املدرستني، ج 

، ص 8و القرآن الكرمي و روايات املدرسـتني، ج   5هجرى و نقش ائمه در احياء دين، ج 

 .753ـ  770

 
3

ابوبكر است و در نيمه قرن سوم  بن حممد، از احفاد خليفه اول  . امحد بن عبدالّله

و « واضع القصص الىت م تكن قط»نويسد:  هجرى در گذشته است. ذهىب در شرح حال او مى

هجرى  059او غري از آن ابواحلسن البكرى حممد بن حممد بن عبدالرمحن است كه در سال 

 وفات يافته است.
كنيد به ميزان االعتدال،  براى اطالع بيشرت از احوال ابو احلسن البكرى مراجعه     

( و اعالم 980و لسان امليزان )رقم الرتمجة  999رقم الرتمجة   شرح حال امحد بن عبدالّله

 .793، ص 7زركلى، ج 
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آورد: يكى اينكه اين     دو دليل براى شيعه بودن او مى     

يع     هه رب لود   حديث را در د ماء    »املو من العل ضر  « ىف حم

نده  مى  ند.  خوا ثاىن        1ا شهيد  ستاد  كه او ا يل دوم آن دل

 بوده است.

دليل اول كه براى ما حجت نيست. براى اينكه در حمضر          

علما، از سريه ابن هشام هم ممكن است براى ما مطلىب             

 آله نقل كنند. و عليه اهلل درباره پيامرب صلى

حبث و برر      هم  يل دوم  مورد دل شد      در  لوم  كردم. مع سى 

اين آقا استاد شهيد ثاىن در روايت بوده و آن هم در         

 داد. اجازه روايىت كه سىن به شيعه، و شيعه به سىن مى

باز مطالعه كردم؛ ديدم ابواحلسن البكرى دو نفرند:         

يكى در شام بوده و يكى در مصر. يكى نامش امحد است           

ك              ست  صرى ا مال آن م يت،  ين روا مد. ا گرى حم ه و دي

كى               تاب دارد: ي سه ك بودن و  اع  به وّض ست  عروف ا م

صلى      يامرب  لد پ باره مو يه  اهلل در باب      و عل كى در  له و ي آ

السالم؛ كتاىب هم درباره حضرت زهرا)س(        مقتل على عليه   

نوشته كه مطالب اين كتاهبا از طريق حباراالنوار، به          

تهى       تا من ما  هباى  پس          كتا ست.  شده ا قل  مال منت اث

ين آ    يث ا چنني وارد        احاد ين  ما ا هباى  يان، در كتا قا

 شده است.

در بني علماى شيعه از گذشته تا به امروز، كمرت كسى           

از علما به قدر عالمه جملسى به حديث خدمت كرده است.           

اند نبايد كم بشمارمي و      خدماتى را كه اين علما كرده     

ماى              ست عل كه ه يزى  هنا دارمي چ چه دارمي از آ هر  ما 

كنند؛ اما از يكديگر تقليد      حرتام مى  شيعه مهديگر را ا  

منى       منى  يد  ما تقل ند.  يث        كن نه احاد ما در زمي نيم.  ك

يث             يد، احاد يث عقا قرآن، احاد سري  يث تف سريه، احاد

اخالق و آداب، و ... حمتاجيم به مهان شيوه حتقيقات و        

كرده            هى  يث فق ما در احاد هاى  كه فق هاىي  ند.   كار ا

 گذشته بگومي. اى از حمكم كارى، از علماى منونه
 اى از دقت شيعه در نقل و ضبط حديث نمونه

اند و من آهنا را     از مجله علماىي كه در حديث كار كرده      

درك كردم، مرحوم جدم خامت احملدثني آقا مريزا حممد شريف          

ه            يت الّل شاگرد آ شان  بود. اي هتراىن  سكرى  مى    ع العظ

سومني           باكو( و  حترمي تن تواى  صاحب ف شريازى ) سن   مريزا ح

حبار              ستدرك  هتراىن، م مد  مريزا حم قا  بود. آ سامرا  عام 

                                                 
1

 گرفتند. در اصفهان، دهه ربيع املولود مى شود در آن وقت . معلوم مى
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كه                بود  لد  پنج جم جازات آن،  قط ا كه ف بود  شته  نو

مرحوم شيخ آقا بزرگ هتراىن و مرحوم آقا سيد حمسن امني           

ــود   ــات خ ــازات ايشــان در مؤلف ــاب اج ــاملى از كت ع

كرده   ستفاده  لد           ا هار جم هم چ حبار  جازات  تاب ا ند. ك ا

شهاىي از      من خب ست.  جا       ا يىت را در اين جازه روا دو ا

آورم تا ببينيد علماى ما در نقل و ضبط حديث، در         مى 

هنا را در            كه آ جازه  ين دو ا ند. ا نه بود شته چگو گذ

تاب          ستني از ك يات املدر كرمي و روا قرآن ال لد اول ال ج

كرده       قل  حباراالنوار ن جازات  خود        ا خط  با  جنا  ام، آ

 مرحوم عالمه جملسى چاپ شده است.

اجازه شيخ فخرالدين حممد، فرزنـد عالمـه ِحلـى     . در7

 هجرى( به شيخ حمسن بن مظاهر آمده: 557)متوفاى 

)و أجــزُت لــه ايضــًا أن َيــْرِوَي عّنــي مصــنفات الشــيخ 

أبيجعفر حممد بن احلسن الطوسي و من ذلك كتاب هتذيب            

على والدي درسا بعد درس و متت        1االحكام فإني قرأته   

عن             ي  سبعمائة، عّن شر و  ثين ع سنة ا جان  ته ىف جر قراء

بن            سف  ياملظفر يو لده أب لى وا قرأه ع لدي  لدي مث وا وا

جاز    لي و أ لى           ع قرأه ع ملذكور  سف ا ته مث يو له رواي

بن نافع الوراق و أجاز له        الشيخ معّمر بن هبة الّله     

يه             لى الفق قرأه ع ملذكور  ر ا يه معّم ته مث الفق رواي

ته مث               له رواي جاز  شوب و أ بن شهرآ مد  فر حم أبيجع

سن               بن احل مد  فر حم صنفه أبيجع لى م قرأه ع شوب  شهرآ

 الطوسي و قرأه جّدي مرة ثانية.(

بينيد كه شيخ فخرالدين حممد، اين كتاب را از دو          مى 

طريق )درسا بعد درس( تا برسد به مؤلف، اجازه داده         

است. يعىن كتاب را دو بار بر دو استاد خوانده و هر         

 استاد نزد استادان ديگر خوانده تا برسد به مؤلف.

اى است از مرحوم جملسى بـر   . يك روايت ديگر، اجازه5

آورمي. اين نسخه از    را در اينجا مى  كتاب كاىف كه آن    

كتاب كاىف در كتاخبانه آستان قدس رضوى است. من قسمىت          

 آورم: از اجازه را برايتان مى

ه    سم الّل ه         ب قه الّل لرحيم ... .)وف لرمحن ا عاىل    ا ت

لالرتقاء على أعلى مدارج الكمال ىف العلم و العمل،         

آخرها  ... مساعا و تصحيحا و تدقيقا و ضبطا يف جمالس       

                                                 
1

استاد است. براى تفصيل  . قراءة به معناى ياد گرفنت لفظ و معناى كتاب از طريق

، طبع 500ـ539، ص 7بيشرت مراجعه كنيد به كتاب القرآن الكرمي و روايات املدرستني، ج 

 هجرى. 7975اول، 
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خامس عشر شهر مجادى األوىل من شهور سنة ثالثة و ثالثون          

 بعد األلف من اهلجرة.(

 فرمايد: و در جاى ديگر در اجازه بعدى مى

أهناه املوىل الفاضل البارع الذكى األملعي، موالنا حممد          

ضبطا يف            تدقيقا  صحيحا  عا ت سركاني، مسا شفيع التوي

نة ثالث و مثانني   القعدة س   جمالس آخرها بعض أيام شهر ذى     

 بعد األلف من اهلجرة.

مى              جا  هر  تا  كاىف را  تاب  كه ك طور  مهني  عىن  نده،   ي خوا

اى  استاِد ُمجيز براى او )در حاشيه مهان كتاب(، اجازه       

 فرمايد: نوشته است. بعد مى مى

أجزت له ـ دام تأييده ـ أن يروي عّني كلَّ ما صحت يل            

أصحاب العصمة    روايته و إجازته بأسانيدي املتصلة إىل    

. ... 

جازه              ند ا ما، مان شته  ماى گذ نزد عل يىت  جازه روا ا

اجتهاد امروز است. اين طور نبوده كه )از مجله مثل           

حوم              بزرگ و مر قا  شيخ آ حوم  شيوخ: مر كه از  خودم 

يىت             جازه روا هم ا گاهى  يىت دارم و  جازه روا جدم، ا

أجزت له أن يروى    »دهم(، با يك تعبري كلى بگويند        مى 

نه؛ بلكه آنچه درست بر ُمجيز       « ما صحت ىل روايته.   عىن  

مى      بود،  شده  نده  جازه دادم )و       خوا من ا ين را  فت ا گ

ام از طريق فالن و فالن است، تا به مؤلف كتاب           اجازه 

 رسد.( مى

بوده            شته  يت در گذ لم روا ما در ع ماى  شيوه عل ين،  ا

صوليها           ها و ا بني اخباري جدال  كه  ماىن  ست؛ وىل از ز ا

مد،    يق در             پيش آ غور و حتق ست  شده ا ما  كار  شرت  بي

احاديث فقهى. احاديث ديگر را چنانكه شايسته است،         

منى     ستاد  منى       بر ا يت  ستاد روا نيم و   خوانيم و از ا ك

 اجازه روايت نزد ما، آن اجازه روايت سابق نيست.

يده         فا د تب خل چه در مك ما از آن مورد را     ا يك  ام، 

 بگومي:

م         سنت آ هل  نابع ا كى از م كى از      در ي كه ي بود  ده 

ــه ــان )در خان ــه   علمايش ــك بچ ــم(، ي ــل عل اى از اه

ترسم اين بچه به      مى »اى در گهواره ديد. گفت:     قنداقه 

من            جازه دادم از  كودك، ا ين  به ا من  سد!  من نر درس 

 1«روايت كند.
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 .878، ص 7. القرآن الكرمي و روايات املدرستني، ج 
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مى    كه  نابراين، چنان ي      ب حنوه روا بني  نيم  حديث در  بي ت 

السالمفرق بسيار    مكتب خلفا و مكتب أهل البيت عليهم       

 است.
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السالم و   عليه  گر جوياى رابطه ميان امام على        پژوهش 

مجع        شنت و  گاهى نو كرمي،  مام      قرآن  به اهت قرآن  آورى 

يه     لى عل مام ع مى   ا سالم را  سري       ال به تف گاهى  كاود، و 

ــرآن    ــات ق ــل آي ــزول و تأوي ــأن ن ــاره ش ــام درب ام

 پردازد، كه آن حضرت، خود، فرمود: مى

م             ٍة ااّل أنا أْعَل ْن آَي ِه ما ِم تاَب اهلِل َفَوالّل ن ِك ُلونْ َع َس

بل؛       أِبَل هل أم يف َج هار، أم يف َس لت أم ِبَن من  1يٍل َنز از 

                                                 
1

 .553ـ555، ص 5. متقى هندى، على، كنزالعمال، ج 
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درباره كتاب خدا بهرسيد كه به خدا سوگند هيچ آيىت            

دامن در شب نازل گشته است يا در        نيست مگر آنكه مى     

 روز، در دشت فرود آمده يا در كوه.

السالم   آن در على عليه  گاهى نيز حمقق، موضوع جتسم قر       

مى       سى  تار برر يده و رف عد عق يامرب     را از ب كه پ ند،  ك

 آله فرمود: و عليه اهلل اكرم صلى

َعلىٌّ َمَع الَُرآن و الَُرآُن َمَع َعلّى َلْن َيفرتقا حّتى َيِردا           

رآن با على، هرگز از    على با قرآن است و ق     1احلو ؛ َعلّى

 هم جدا نشوند تا در حو  كوثر نزد من آيند.

در حبث حاضر تنها به برخى از آيات نازل شده درباره          

ته              ست ياف هنا د به آ ما  كه  ضرت،  شاره   آن ح امي، ا

بن            مى  خود از ا تاريخ  غدادى در  يب ب يرا خط نيم؛ ز ك

لى               مام ع باره ا يه در صد آ كه سي كرده  يت  باس روا ع

مهچنني شبلنجى از ابن عباس     2نازل شده است.   السالم   عليه 

مى    قل  كه            ن عال  خداى مت تاب  قدار از ك كه آن م ند  ك

يه     لى عل باره ع كس          در هيچ  باره  شده، در نازل  سالم  ال

 3نازل نشده است.

به          كه  ياتى را  ضر، آ عه حا نه در جممو يل   گو اى در ذ

گرفتند،   السالم در قرآن قرار مى     عنوان امام على عليه    

امي. در ذيل هر دسته     بندى كرده   در دوازده دسته طبقه  

كرده        شاره  ياتى ا يا         امي و آن به آ نزول  شأن  گاه 

يه        ماجراىي را آورده  نان عل به امريمؤم كه  سالم   امي  ال

ــى ــوط م ــث،    مرب ــن حب ــا در اي ــدارك م ــت. م ــده اس ش

هم  هل        ينتر  م فا و ا تب خل سريى و رواىي مك صادر تف يت   م ب

 السالماست. عليهم
 السالم عليه.آيات درباره امام على 7

 الف( آيه انفاق  

هاِر سِرًّا َو             السذيَن ُيْنِفَُوَن َأمْواَلُهْم ِباللسيِْل َو النس

ْيِهْم َو          ْوٌف َعَل ْم َو ال َخ َد َربِِّه ُرُهْم ِعْن ْم َأْج ًة َفَلُه ْم  َعالِنَي ال ُه

پاداش آنان كه اموال خود را، شب و روز و        4َيْحَزُنوَن؛ 
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كنند، با پروردگارشان است،      هنان و آشكار، انفاق مى    

 شوند. نه بيمى بر آهنا است و نه اندوهگني مى

كند:   عبدالوهاب بن جماهد از ابن عباس چنني روايت مى         

المنازل شده است؛ او   الس  آيه انفاق درباره على عليه      

چهار درهم داشت كه يكى را در شب انفاق كرد، يكى            

 1را در روز، و يكى را در هنان و يكى را آشكار.
 ب( آيه فروش جان

ِه َو              ضاِت الّل غاَء َمْر ُه اْبِت ري َنْفَس ْن َيْش اِس َم َن الّن َو ِم

برخى از مردم، جان خود را براى  2ْلِعباد؛ٌف ِبأالّلُه َرو

مى     خدا  شنودى  ندگان         خ ين ب با ا ند  شند؛ و خداو فرو

 مهربان است.

 گويد: عبدالرمحان بن ميمون به نقل از ابن عباس مى

آله در شىب كه به سوى آن غار         و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

يد. ابوبكر به    برون شد، على را در بسرت خود خوابان      

دنبال پيامرب آمد و على او را از خروج پيامرب آگاه         

شيان            شد و قري ضرت روان  پى آن ح بوبكر در  كرد. ا

هدف خويش    [به جاى پيامرب   ]بيدار و پاسدار، على را    

گرفته بودند. چون صبح شد، با شگفىت على را فراروى           

 آله كجاست، على    و عليه  اهلل خود ديدند. گفتند: حممد صلى     

يه  ما             عل ند:  ندارم، گفت خرب  من از او  فت:  سالم گ ال

خواستيم به تو ضررى برسانيم و تو را آزار دهيم.         منى 

آله بوده است. چون كه او       و عليه  اهلل ما هدفمان حممد صلى    

منى        خود  به  خوردن  ضربه  تو از      از زدن و  ما  چد ا پي

پيچى. سهس آيه و من الناس من        ضربه خوردن به خود مى     

 ه ... درباره او نازل شد.يشرى نفس

السالم، خود، در اين باره چنني سروده         امام على عليه   

 است:

 

وقيت بنفسى خري من وطى 

 احلصى

واكرم خلق طاف بالبيت  

 واحلجر

 وِبتُّ ُاراعى منهم ما ينوبىن

و قد صرت نفسى على  
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 الَتل واالسر

 حممد ملا خاف ان ميكروا به

فنجاه اوالطول العظيم  

 من املكر

و بات رسول اهلل ىف الغار 

 آمنا

فما زال ىف حفظ االله و ىف  

 1سرت

 

سنگريزه         » ين  هوار در ا ترين را خود بر جان  ها/ و   با 

مى  سدارى         تري  گرا جر را پا يت و ح ير ب يده، زا ن آفر

مى         نامن را  كه دمش حاىل  يدم و در  يدم/   كردم./ خواب پاي

خود را براى كشته شدن و اسارت آماده ساختم./ زماىن         

آله از مكر آهنا بر خود ترسيد/         و عليه  اهلل كه حممد صلى   

جناتش داد. /            كر  ين م ظيم، از ا شگر ع ند خبشاي خداو

صلى      خدا  سول  يه  اهلل آرى، ر مين       و عل غار، ا له در آن  آ

 «آسود/ و مهواره در پناه خدا باقى ماند.
 السالم عليهم. آيات درباره اهل بيت 5

 الف( سوره هل أتى

جماهد از ابن عباس درباره شأن نزول اين سوره چنني            

 روايت كرده است:

خدا              سول  شدند. ر مار  سالم بي سني عليهماال سن و ح ح

مردم به عيادت آمدند و به على       آله و مهه    و عليه  اهلل صلى 

السالم گفتند: يا ابااحلسن، كاش براى فرزندانت          عليه 

كردى! على گفت: اگر شفا يافتند، براى سهاس          نذرى مى  

ــى  ــه روز روزه م ــل، س ــداى عزوج ــه  از خ ــريم. فاطم گ

عليهاالسالم و خادم آهنا، فضه، نيز چنني گفتند. حسن          

ن در خانه آل  و حسني عليهماالسالم شفا يافتند، و چو      

صلى   مد  يه  اهلل حم شه   و عل له تو يه     آ لى عل بود، ع سالم   اى ن ال

نزد مشعون رفت و سه پيمانه جو قر  گرفت و به خانه            

آورد. فاطمه عليهاالسالم با يك پيمانه آن نان هتيه         

آله مناز    و عليه  اهلل خدا صلى   السالم با رسول    كرد. على عليه   

راروى خود هناد.   گزارد و به منزل بازگشت و غذا را ف      

مسكيىن در خانه آمد و گفت: سالم بر مشا اهل بيت حممد،           

سلمان      سكيىن م خدا از         زاده من م تا  يد  غذامي ده ام، 

يه         سفره  لى عل هد. ع غذايتان د شت  ستور    هاى هب سالم د ال

                                                 
1
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شب         ند و در آن روز و آن  به او بده غذا را  تا  داد 

 چيزى جز آب خنوردند.

يك پيمانه ديگر آرد كرد     روز دوم فاطمه عليهاالسالم   

و با آن نان فراهم ساخت، و چون غذا را فراروى خود         

هنادند، يتيمى سر رسيد و بر در خانه ايستاد و گفت:         

سالم بر مشا اهل بيت حممد، يتيمى از اوالد مهاجرامن كه          

پدرم شهيد شده است. غذا را به او دادند و يك روز          

 د.ديگر خويشتندارى كردند و جز آب خنوردن

نده را          نه باقيما سالم پيما مه عليهاال سوم فاط روز 

يه          لى عل خت. ع نان پ كرد و  فت و آرد  سالمبا   برگر ال

صلى   يامرباكرم  يه  اهلل پ شت، و       و عل گزارد و بازگ مناز  له  آ

نه               بر در خا سريى  هناد، ا خود  فراروى  غذا را  چون 

سريمان              بوت، ا يت ن هل ب مشا ا بر  سالم  فت:  ستاد و گ اي

دهيد؟ غذامي دهيد كه من اسريم.         ان منى كنيد و غذامي   مى 

غذا را به او دادند و سه روز و سه شب خويشتندارى         

سول      ند. ر جز آب خنورد ند و  صلى   كرد يه  اهلل خدا  نزد   و عل آهل

سبحان             خداى  يد.  هنا را د سنگى آ شدت گر فت و  نان ر آ

 اين آيات را فرو فرستاد:

سم  ى اْلِإنْ        ب تى َعَل ْل َأ لرحيم. َه لرمحن ا َن     اهلل ا حنٌي ِم ساِن 

وَن ِبالنسْذِر َو             ْذُكورًا ُيوُف ْيئًا َم ْن َش ْم َيُك لدسْهِر ... َل ا

َتطريًا َو ُيْطِعُموَن الطسعاَم َعلى           َيخاُفوَن َيْومًا كاَن َشروُه ُمْس

ُحبِِّه ِمْسكينًا َو َيتيمًا َو َأسريًا ِِنسما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه الّلِه         

آيا زماىن طوالىن بر      1زاًء َو ال ُشُكورا...؛ ال ُنريُد ِمْنُكْم جَ  

كنند و   انسان گذشت... )ابرار( به نذر خود وفا مى          

ترسند، و غذاى خود را     از روزى كه شرش فراگري است مى     

خورانند   به پاس دوسىت خدا به مسكني و يتيم و اسري مى          

كنيم و   م مى گويند مشا را تنها به خاطر خدا اطعا        و مى 

 2خواهيم. هيچ پاداش و سهاسى از مشا منى
 ب( آيه ايثار

و  3ِثُروَن َعلإى َأْنُفِسإِهْم َو َلإْو كإاَن ِبِهإْم َخصاَصإٌة؛      َٔو ُيو

مى         قدم  خويش م بر  گران را  خود        دي ند  هر چ ند؛  دار

 نيازمند باشند.
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 گويد: ىابوهريره م

مردى نزد پيامرب آمد و از گرسنگى شكوه كرد. پيامرب          

او را به خانه زنانش فرستاد و آهنا گفتند: چيزى جز         

ين            شب ا ين  سى در ا چه ك مود:  ضرت فر ندارمي. آن ح آب 

مى   سهس           مرد را در سول اهلل!  يا ر من  فت:  لى گ بد؟ ع يا

كرد. او            گاه  ماجرا آ مد و او را از  مه آ نزد فاط

ز غذاى اين دخرتك ندارمي، وىل مهمامنان را      گفت: چيزى ج   

دهيم. على گفت: دخرتك را خبوابان و       بر خود ترجيح مى    

كنم.   من نيز چراغ را به خاطر اين مهمان خاموش مى           

فاطمه چنان كرد، و آن مهمان شام خورد، و چون صبح          

شد خداى سبحان آيه و يؤثرون على انفسهم...را نازل         

 1فرمود.
 ج( آيه مباهله

ساَءنا َو            ناَءُكْم َو ِن نا َو َأْب ْدُع َأْبناَء عاَلْوا َن َُْل َت َف

َت            ْل َلْعَن ْل َفَنْجَع مَّ َنْبَتِه ُكْم ُث نا َو َأْنُفَس ساَءُكْم َو َأْنُفَس ِن

دامنان و بگــو: بياييــد فرزنــ 2الّلإإِه َعَلإإى اْلكإإاِابني؛

فرزندانتان، زنامنان و زنانتان، و ما خويشنت خويش و       

گاه مباهله كنيم و     مشا خويشنت خويش را فراخبوانيم، آن    

 لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.

شده            قل  چنني ن بداهلل  بن ع جابر  قه از  صواعق احملر در ال

 است:

سول           نزد ر ئوس،  ئيس و مر جنران، ر ندگى  ئت مناي خدا   هي

يه  هللا صلى  سالم           و عل به ا نان را  يامرب آ ند و پ له آمد آ

فراخواند. گفتند: ما پيش از تو اسالم آوردمي. پيامرب        

گوييد، اگر خبواهيد، مشا را به آنچه         فرمود: دروغ مى  

كنم. گفتند: آگامهان     دارد آگاه مى   از اسالم بازتان مى   

شت              خوردن گو مخر و  شرب  صليب و  به  شق  مود: ع كن. فر

سهس آ    نان          خوك.  ند و آ له فراخوا به مباه نان را 

اش دادند كه صبح فردا حاضر شوند. صبح فردا،            وعده 

آله دست على و فاطمه و حسن و        و عليه  اهلل خدا صلى   رسول 

ند؛           له فراخوا به مباه سيحيان را  فت و م سني را گر ح

اما آنان از آمدن سر باز زدند و به پرداخت خراج            

د به آنكه مرا به     رضايت دادند. پيامرب فرمود: سوگن     

تش            بان آ ين بيا ند، ا مده بود گر آ ستاد، ا بار   حق فر
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شد:         شد. آن  مى  نازل  يه  ين آ ْدُع     گاه ا عاَلْوا َن َُْل َت َف

 َأْبناَءنا َو َأْبناَءُكْم...ُثمَّ َنْبَتِهل... .

هستند،  « حسن و حسني  »گويد: َأبناَءنا در آيه،     شعىب مى  

ــاَءنا  ــه»و ِنس ــنا « فاطم ــى»و َأْنُفَس ــن اىب عل ــب  ب طال

 «.السالم عليه

 گويد: ابن حجر مى

السالم در روز شورا،    دارقطىن روايت كند كه على عليه       

با اهل شورا احتجاج كرد و به آهنا گفت: مشا را به             

دهم، آيا در بني مشا كسى هست كه از من           خدا سوگند مى   

صلى      خدا  سول  يه  اهلل به ر يك   و عل له نزد كه      آ شد؟ آن تر با

يامرب او را  ندانش را         پ قرار داده و فرز خود  فس  ن

فرزندان خود خوانده، كسى جز من است؟ گفتند: هرگز،          

 1هرگز!... .
 د( آيه فائزون  

من   2ِِنِّْ َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم ِبما َصَبُروا َأنسُهْم ُهُم اْلفاِئُزون؛      

را به دليل آنكه صرب كردند، پاداش دادم.        امروز آهنا  

 يافتگانند. آنان، به حق، راه

از عبداهلل بن مسعود چنني نقل شده است: مراد از آيه           

َبُروا،        ما َص ْوَم ِب َزْيُتهْم الَي ْ َج بن أىب    ِّن ليِّ  لب و   َع طا

فاطمه و حسن و حسني است كه در دنيا بر طاعت خدا و           

ز معاصى دورى جستند   فقر و گرسنگى صبورى كردند و ا     

ستگاران و        نان ر ند. آرى، آ شكيباىي ورزيد ها  و در بال

 3يافتگان از حسابند. جنات
 ه( آيه تطهري

ِت َو              َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي يُد الّل ما ُير ِِنس

هريا؛   خداوند، تنها بر آن است كه پليدى         4ُيَطهَِّرُكْم َتْط

را از مشا اهل بيت دور سازد و مشا را پاك و پاكيزه         

 گرداند.

 سلمه چنني نقل شده است: از ام

پيامرب در خانه من بود كه فاطمه)س( با ظرف حريره            

مود:           به او فر يامرب  فت. پ ضرت ر نزد آن ح شد و  وارد 
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لى و        خبوان. ع ندانت را  نزد     شوهر و فرز سني  سن و ح ح

ايشان آمدند و حريره خوردند. آن حضرت در بسرت خويش        

مناز              خود  تاق  من در ا بود و  سته  سا نش بر روى ك و 

ِِنسما ُيريُد الّلُه ِلُيْذِهَب     خواندم كه خداى عزوجل آيه       مى 

هريا           ِت َو ُيَطهَِّرُكْم َتْط َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا نازل  َع را 

ضرت د    مود. آن ح هنا        فر بر آ فت و  سا را برگر له ك نبا

سوى             به  بريون آورد و  خود را  ست  عد د شانيد و ب پو

آمسان اشاره كرد و گفت: خداوندا، اينها اهل بيت و          

خواص من هستند؛ پليدى را از آنان دور كن و پاك و         

شان گردان. من سر خود را داخل اتاق كردم و           پاكيزه 

مود: تو عاقبت    اهلل، من هم با مشامي؟ فر     گفتم: يا رسول   

 1به خريى.

از انس بن مالك نقل شده است كه پيامرب تا شش ماه              

مه                نه فاط بل خا صبح از مقا مناز  مه  براى اقا كه 

ِِنسما   فرمود: اى اهل بيت، وقت مناز است؛        گذشت، مى   مى 

يُد اللّ   ِت َو ُيَطهَِّرُكْم        ُير َل اْلَبْي لرِّْجَس َأْه ْنُكُم ا ْذِهَب َع ُه ِلُي

 2َتْطهريا
 و( آيات مرج البحرين يلتَيان  

يان...            ْرَزٌخ ال َيْبِغ ما َب يان َبْيَنُه َرْيِن َيْلَتَِ َرَج اْلَبْح َم

دو دريـاى خمتلـف را    3َو اْلَمْرجان؛ ٔوُلَٔيْخُرُج ِمْنُهَما اللوو

بر             كه  ست  خى ا يان آن دو برز قرار داد. م هم  نار  ك

منى     به  كديگر غل جان      ي لؤ و مر ند.... از آن دو، لؤ كن

 آيد. بريون مى

َرْيِن   »از ضحاك چنني نقل شده است: منظور از         َرَج الَبْح َم

يان  ْرَزٌخ ال   »ظور از  ، على و فاطمه، من  «َيْلَتَِ ما َب َبْيَنُه

َيْخإإُرُج ِمْنُهمإإا »پيــامرب اســت و منظــور از  ،«َيْبِغيإإان

 4حسن و حسني.، «اللوؤُلُؤ و اْلَمرجان
 ز( آيه احلاق اريه  

ِبِهْم   َو السذيَن آَمُنوا َو اتسَبَعْتُهْم ُارِّيَُّتُهْم ِبإمياٍن َأْلَحَْنا      

ُارِّيََّتُهْم َو ما َأَلْتناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشٍْْء ُكلو اْمِرٍئ ِبما           
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 1َكَسَب َرهني؛

ــان   ــان در امي ــد و فرزندانش ــه اميــان آوردن ــاىن ك كس

كنيم   شان كردند، فرزندانشان را به آهنا ملحق مى        پريوى 

كه هر كس در گرو      كاهيم،  و چيزى از پاداش عملشان منى    

 كار خويشنت است.

َو السذيَن آَمُنوا َو   از ابن عباس نقل شده است كه آيه         

ْتُهْم...  سن و         اتسَبَع مه و ح لى و فاط يامرب و ع باره پ در

 حسني نازل شده است.
 ح( آيه موّدت  

َُْرط؛         ْ اْل َودسَة ِف رًا ِِالَّ اْلَم ِه َأْج َئُلُكْم َعَلْي ْل ال َأْس بگو   2ُق

منى           مشا  مزدى از  هيچ  سالت  ين ر ست      بر ا جز دو خواهم 

 داشنت خويشاوندامن.

از ابن عباس نقل شده است هنگامى كه آيه مودت نازل           

كه            مشا  شاوندان  سول اهلل، خوي يا ر ند:  هى گفت شد، گرو

مودت آهنا بر ما واجب شده، كيانند؟ فرمود: على و            

و از آن موارد نيز اين آيه      3فاطمه و دو پسر آن دو.  

عكرمه   4فرمايد: ُاولِئَك السذيَن َيْدُعوَن ...     كه خداوند مى  

مى          چنني  يه  ين آ نزول ا شأن  يد:   در  َك ا گو لذَّيَن  ُاولِئ

آله،   و عليه  اهلل منظور از آيه فوق پيامرب صلى      َيْدُعوَن ... 

 السالم است. على، فاطمه، حسن و حسني عليهم
 و شيعيان او السالم عليهآيات درباره امام على 

 الف( آيه خريالربيه  

ُر            ْم َخْي َك ُه اِلحاِت ُأولِئ وا الّص وا َو َعِمُل ِِنس السذيَن آَمُن

سته           5اْلَبِريَِّة؛  هاى شاي ند و كار ميان آورد كه ا ساىن  ك

 اجنام دادند، هبرتين خملوقاتند.

ابن عساكر از جابر بن عبداهلل درباره اين آيه چنني             

 نقل كرده است:

يه          لى عل كه ع بودمي  يامرب  يامرب      نزد پ مد. پ سالم آ ال

فرمود: سوگند به آنكه جامن در دست او است، اين شخص          
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شيع  لذين       و  يه ان ا ند، و آ ستگاران قيامت يان او ر

آمنوا...نازل شد، و چنان شد كه اصحاب پيامرب اكرم          

ديدند،   السالم را مى   آله هر گاه على عليه      و عليه  اهلل صلى 

 1گفتند: خري الربيه آمد. مى
 ب( آيه مفلحون  

 «اين گروه رستگارانند.»... 2ْفِلُحون؛ُأولِئَك ُهُم اْلُم

يه      لى عل مام ع سلمان          از ا ست:  شده ا يت  سالم روا ال

گاه با حضور من،      فارسى به من گفت: يا ابااحلسن، هيچ       

صلى      خدا  سول  يه  اهلل فراروى ر گر       و عل گرفىت م قرار ن له  آ

آنكه پيامرب بني دو كتف من زد و فرمود: سلمان! اين          

 3خص و حزب او رستگارانند.ش
 و غير او  السالم عليه. آيات درباره امام على 7

َفُ ولِئَك َمَع السذيَن َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهْم ِمَن النسِبيِّنَي َو         الف. 

َن ُأولِئَك رَ       4فيَا؛ الصِّدِّيَنَي َو الشَُّهداِء َو الّصاِلحنَي َو َحُس

اين گروه با كساىن خواهند بود كه خدا نعمتش را          »...

صديقان و             يامربان و  عىن پ ست؛ ي كرده ا متام  نان  بر آ

 «شهيدان و صاحلان. خوب رفيقاىن هستند اينان.

 گويد: داود بن سليمان مى

يه       ضا عل سى الر بن مو لى  لى     ع پدرانش، از ع سالم از  ال

اى من روايت كرد كه پيامرب درباره اين        السالم بر   عليه 

آله   و عليه  اهلل آيه فرمود: مراد از من النبيني حممد صلى        

ــن اىب   ــى ب ــديقني عل ــن الص ــراد از م ــت و م ــب  اس طال

يه  من     عل مراد از  سالم، و  مراد از      ال محزه، و  شهداء  ال

من الصاحلني حسن و حسني عليهماالسالم، و مراد از َحُسن         

 5حممد)عج( است. اولئك رفيقا قائم آل

ِمُنوَن بآياِتنا َفُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم ٔب.َو ِإذا جاَءَك الَّذيَن ُيو

َة؛       ِه الرَّْحَم ْم َعلى َنْفِس َب َرب ُك و هر گاه كساىن كه به        6َكَت
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نزد تو آيند، بگو: سالم بر مشا،        آيات ما اميان دارند     

 پروردگارتان رمحت را بر خود واجب كرده است.

از ابن عباس نقل شده است كه اين آيه در حق على بن            

يه   اىب لب عل شده          طا نازل  يد  فر و ز محزه و جع سالم و  ال

 1است.

َ ْعراِف ِرجاٌل َيعْ   ج.  و  2ِرُفوَن ُكالًّ ِبسيماُهْم؛   ... َو َعَلى اْل

شان              به سيماي يك را  هر  كه  ستند  مرداىن ه عراف  بر ا

 شناسند. مى

ثعلىب در تفسري اين آيه از ابن عباس چنني روايت كرده          

باس و            كه ع ست  صراط ا ندى از  گاه بل عراف جاي ست: ا ا

بن اىب     لى  يه   محزه و ع لب عل ب      طا يار  فر ط سالم و جع ر ال

بلنــداى آننــد و دوستدارانشــان را بــه نــور ســيما 

 3شناسند و دمشنانشان را به تريگى چهره. مى

 4ِمنني؛ُٔثمَّ َأْنَزَل الّلُه َسكيَنَتُه َعلى َرُسوِلِه َو َعَلى اْلُمو د.

يامرب و مؤم        بر پ خود را  مش  ند، آرا نازل    خداو نانش 

 كرد.

از ضحاك بن مزاحم نقل شده است كه اين آيه در حق             

سول          مهراه ر كه  شد  نازل  ساىن  صلى    ك يه  اهلل خدا  له   و عل آ

فر از             ند ن باس و چ لى و ع ند: ع باقى ماند ستوار  ا

 5هاشم. بىن

وا ِبالّلِه َو َرُسإوِلِه ُثإمَّ   ِمُنوَن السذيَن آَمُنِِٔنسَما اْلُمو ه.

بيِل           ِهْم يف َس َ ْمواِلِهْم َو َأْنُفِس ُدوا ِب تاُبوا َو جاَه ْم َيْر َل

مؤمنان واقعى كساىن هستند      6الّلِه ُأولِئَك ُهُم الّصاِدُقوَن؛   

اند و هرگز ترديدى     كه به خدا و پيامربش اميان آورده      

هاى خويش در    ها و جان   و با مال  اند   به خود راه نداده   

 اند؛ اينان راستگويانند. راه خدا جهاد كرده
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 گويد: ابن عباس مى

اين است   ِِنسما امُلؤِمُنوَن الذَّيَن آَمُنوا...      مراد از آيه  

ند و             صديق كرد سول او را ت خدا و ر گروه،  ين  كه ا

يه در            ين آ شدند. ا يد ن چار ترد خود د ميان  گز در ا هر

السالم و محزة بن عبداملطلب و      طالب عليه   حق على بن اىب   

َ مواِلِهْم َو   »جعفر طيار نازل گرديد. مجله        ُدوا ِب َو جاَه

ه     بيِل الّل ِهْم يف َس خود در         ،«َأْنُفِس مال  جان و  با  عىن  ي

راه خدا و طاعت او جهاد كردند و خداوند سبحان با         

 صدق و وفاى آهنا را تأييد     ُأولِئَك ُهُم الّصاِدُقونَ    عبارت 

 1فرمود.

ِمننَي ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهإُدوا الّلإَه َعَلْيإِه    ِٔمَن اْلُموو. 

دسُلوا              ما َب ُر َو  ْن َيْنَتِظ ْنُهْم َم ُه َو ِم ضى َنْحَب ْن َق ْنُهْم َم َفِم

به پيماىن كه     در بني مؤمنان مرداىن هستند كه      2َتْبديال؛ 

هنا             خى از آ ند؛ بر فا كرد صادقانه و ستند،  خدا ب با 

جانشان را فدا كردند و برخى منتظرند، و هيچ تبديل        

 و دگرگوىن اجياد نكردند.

 گويد: حافظ ذهىب در اين باره مى

السالم بر فراز منرب مسجد كوفه بود كه از            على عليه  

يه    سيدند: آ جاٌل ..    »او پر ْؤِمننَي ِر َن امُل چه   .« ِم حق  در 

كساىن نازل شده است؟ او گفت خدايا ببخش، اين آيه             

در حق من و عمومي محزه و عموى ديگرم عبيدة بن حارث           

بن عبداملطلب نازل شد. عبيده جانش را فدا كرد و در         

جنگ بدر به شهادت رسيد. محزه نيز جانش را فدا كرد            

ظار             نون انت من اك سيد و  شهادت ر به  حد  نگ ا و در ج

شم  مى  شقى   ك ين          تا  ين را از ا مت، ا ين ا فرد ا ترين 

يبم              كه حب هدى  ند؛ ع گني ك سر( رن سن و  به حما شاره  )ا

 3ابوالقاسم مرا از آن آگاه كرده است.

ناُه            ز. ْن َمتسْع يِه َكَم َو الق نًا َفُه دًا َحَس ْدناُه َوْع ْن َوَع َأ َفَم

َمتإإاَع اْلَحيإإاِة الإإدوْنيا ُثإإمَّ ُهإإَو َيإإْوَم اْلَِياَمإإِة ِمإإَن 

رين؛  امي و  آيا كسى كه به او وعده نيكو داده        4اْلُمْحَض
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، مهانند كسى است كه به او متاع        به آن خواهد رسيد   

امي، وىل در روز قيامــت از احضارشــدگان   دنيــا داده

 خواهد بود؟

يه          كه آ ست  شده ا قل  هد ن دًا     از جما ْدناُه َوْع ْن َوَع َأ َفَم

نًا...  يه     َحَس لى عل حق ع شده و       در  نازل  محزه  سالم و  ال

لدوْنيا      مراد از   ياِة ا تاَع اْلَح ناُه َم ْن َمتسْع ه َكَم ل ، ابوج

 1است.
  السالم عليه. آيات درباره دشمنان امام على 2

ِمناِت ِبَغْيإِر َمإا   ِٔمننَي َو اْلُمؤُاوَن اْلُمؤَو السذيَن ُيوالف( 

مًا ُمبينا؛        نًا َو ِِْث وا ُبْهتا ََِد اْحَتَمُل ُبوا َف  كساىن  2اْكَتَس

كرده             كارى  كه  بدون آن مؤمن را،  نان  مردان و ز كه 

مى    شند، آزار  به         با شكارى را  ناه آ تان و گ ند، هب ده

 اند. دوش كشيده

بن               لى  حق ع يه در  ين آ كه ا ست  شده ا قل  تل ن از مقا

يه    اىب لب عل هى از            طا كه گرو چرا  شد؛  نازل  سالم  ال

 3آزردند. منافقان او را مى

َو  ِِنس السذيَن َأْجَرُموا كاُنوا ِمَن السذيَن آَمُنوا َيْضَحُكون       ب( 

غاَمُزون؛      ْم َيَت رووا ِبِه به        4ِِاا َم مهواره  كاران  ناه  گ

گذشتند، ايشان    خنديدند، و چون بر آهنا مى      مؤمنان مى  

 گرفتند. را به ريشخند مى

 گويد: زخمشرى مى

السالم با مجعى     طالب عليه   گفته شده است كه على بن اىب      

هنا را           قان آ شدند و مناف سى  سلمانان وارد جمل از م

شاره              هنا ا به آ ند و  هنا خنديد به آ ند و  سخره كرد م

ند:              ند و گفت خود رفت ياران  نزد  به  عد  ند و ب كرد

سول             نزد ر لى  كه ع پيش از آن يدمي.  صلع را د مروز ا ا

 5ه برسد، اين آيه نازل شد.آل و عليه اهلل خدا صلى
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ُروا...؛           ج( وُه السذيَن َكَف سيَئْت ُوُج ًة  ا َرَأْوُه ُزْلَف  1َفَلّم

كافران           هره  ند، چ يك ببين كه آن را از نزد گامى  هن

 زشت شود.

ق    مش ن فت:            از اع يه گ ين آ باره ا كه در ست  شده ا ل 

السالم   طالب عليه   هنگامى كه كافران، مقام على بن اىب       

 2شان زشت گردد. را ببينند، چهره

  بيىن  به زودى مى   3َفَسُتْبِصُر َو ُيْبِصُروَن ِبَ يُِّكُم اْلَمْفُتوُن؛    د( 

 بينند كه كدام يك از مشا شيفته و مفتونند. و مى

باره             ين  سعود در ا بن م بداهلل  سعود و ع بن م عب  از ك

 چنني نقل شده است:

السالم   آله درباره على عليه     و عليه  اهلل از رسول خدا صلى   

مود:    سيدند. فر مشا، در      »پر شروترين  سالم پي لى در ا ع

مل   ميان كا مشا        ا ناترين  لم دا مشا، در ع لم  ترين  ، در ح

ترين مشا است.     برترين مشا و در خشم براى خدا خشمناك       

سهردم و          به او  موختم و رازم را  به او آ مم را  عل

كارم را به او واگذاشتم. او جانشني من در خانواده،       

ست.          مت ا يان ا من در م مني  شيان    « و ا خى از قري بر

ند:   يه        »گفت لى عل كه ع سىت  خدا      به را سول  سالم، ر ال

آله را شيفته و مفتون خود كرده است؛ به         و عليه  اهلل صلى 

و خداوند متعال   « بيند.  اى كه هيچ عيىب در او منى     گونه 

َفَسُتْبِصإإُر َو ُيْبِصإإُروَن ِبإإَ يُِّكُم  ايــن آيــات را فرســتاد:

 4اْلَمْفُتوُن.

كاِفرينَ       ه( ٍع ِلْل ذاٍب واِق ساِئٌل ِبَع َ َل  ع ؛     َس ُه داِف ْيَس َل  5َل

نده   ست كن كه         درخوا عذاىب  كرد؛  مى  عذاىب حت ضاى  اى تقا

 اى ندارد. براى كافران است و بازدارنده

السالم چنني    السالم از امام على عليه      امام صادق عليه   

 نقل فرموده است:

 السالم  آله، على عليه    و عليه  اهلل هنگامى كه رسول خدا صلى     

                                                 
1

 .55. سوره ملك، آيه 

 
2

 .595، ص 5. حاكم حسكاىن، شواهدالتنزيل، ج 

 
3

 .9ـ  5. سوره قلم، آيه 

 
4

 .595، ص 5. حاكم حسكاىن، شواهدالتنزيل، ج 

 
5

 .5ـ7. سوره معارج، آيه 

 



 234 

مود            كرد و فر صوب  خود من شيىن  به جان خم  غدير  را در 

ين                 ست، ا موالى او لى  ين ع موالى اومي، ا من  كه  هر 

فرموده در شهرها پخش شد، و نعمان بن حرث فهرى نزد          

صلى      خدا  سول  يه  اهلل ر خدا        و عل سوى  فت، از  مد و گ آهلآ

فرمامنان دادى تا ال اله اال اهلل بگوييم و تو را رسول       

بدانيم،     حج         خدا  نيم و  هاد ك تا ج ستورمان دادى  د

بگزارمي و مناز به جاى آورمي و زكات بهردازمي و روزه        

بگريمي، ما مهه اينها را از تو پذيرفتيم، وىل تو راضى         

نشدى تا اين جوان را جانشني خود ساخىت و گفىت هر كه            

من موالى اومي، اين على موالى او است، اين خواست تو           

ست؟        خدا ا مان  يا فر ست  به        ا سوگند  مود:  يامرب فر پ

خداىي كه معبودى جز او نيست، اين كار از سوى خدا            

مى            حال  مهان  فت و در  مان روى برتا ست. نع فت:   ا گ

خدايا، اگر اين حق است و از سوى تو است، پس، از            

آمسان بر ما سنگى ببار يا عذاب دردناكمان فرود آر!          

يات را           ين آ شت و ا كرد و او را ك ها  سنگى ر ند  خداو

 1َسَ َل ساِئٌل ِبَعذاٍب ... . فرستاد:

آهنا را از حنوه سخنشان     2َو َلَتْعِرَفنسُهْم يف َلْحِن اْلََْول؛   و( 

 شناسى. مى

ل از ابوسعيد خدرى نقل شده است كه مراد خداى عزوج          

بن اىب            لى  قان از ع نه مناف يه، كي ين آ لب   از ا طا

 3السالم است. عليه

آيـا   4ِمنًا َكَمْن كاَن فاِسًَا ال َيْسَتُوون؛َٔأ َفَمْن كاَن ُموز( 

 مؤمن مهانند فاسق است؟ نه، هرگز برابر نيستند.

 گويد: ابن عباس مى

السالم و وليد بن عقبه معارضه كردند. وليد         على عليه  

ام از تو تيزتر، زبامن از تو رساتر، و       گفت: من نيزه   

به او            لى  ست. ع تر ا تو فراگري سهاه از  گاهم در  جاي

يه را               ين آ ند ا سق! و خداو شو اى فا ساكت  فت:  گ
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 1ُوون.ِمنًا َكَمْن كاَن فاِسًَا ال َيْسَتَٔأ َفَمْن كاَن ُمو فرستاد:

در جهنم افكنيد هر     2َأْلَِيا يف َجَهنسَم ُكلس َكّفاٍر َعنيٍد؛    ح( 

 توز را. ناسهاس كينه

شده               قل  چنني ن يه  ين آ باره ا بداهلل در بن ع شريك  از 

 است: 

مش     بن           نزد اع فه و ا بو حني بود. ا مار  كه بي بودم 

بن اىب    ند: اى         شربمه و ا ند و گفت نزد او آمد لى  لي

ابوحممد، تو اكنون در واپسني روزهاى عمر دنيا و در         

بن                لى  باره ع مهواره در تو  سىت.  مر ه خر ع ستانه آ آ

مى       اىب يت  ناىن را روا يث آنچ لب احاد نك از    طا كردى. اي

! اعمش گفت: مرا    آن كار به خدا باز گرد و توبه كن        

ناجى           كل  فت: ابومتو يه داد، گ چون تك يد! و  يه ده تك

سول            كه ر كرد  يت  ما روا براى  خدرى  سعيد  خدا   از ابو

يه  اهلل صلى  خداى          و عل شود،  مت  چون روز قيا مود:  له فر آ

مى         لى  من و ع به  عال  يد       مت هنم افكن يد: در ج فرما

ستانتان را؛ و          يد دو شت درآور به هب تان را و  دمشنان

يا يف  ان سخن خداى سبحان است كه فرمود:        اين، مه   َأْلَِ

يٍد.      اٍر َعن لس َكّف نسَم ُك فت:         َجَه هانش گ به مهرا فه  بو حني ا

 3برخيزيد برومي تا چيزى شديدتر از اين نگويد.
  السالم عليه. آيات درباره محبت و واليت امام على 6

ا السذيَن آَمُنوا اتسَُوا الّلَه َو ُكوُنوا َمَع        يا َأيُّهَ  الف(  

اِدقني؛  مهراه          4الّص يد و  پروا كن خدا  نان، از  اى مؤم

 صادقان باشيد.

يه     باقر عل مام  مود:   ا سالم فر صادقني؛     ال مع ال نوا   كو

 5السالم باشيد. طالب عليه يعىن اينكه با على بن اىب

ُم           ب( َيْجَعَل َلُه اِلحاِت َس وا الّص وا َو َعِمُل ِِنس السذيَن آَمُن

كساىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته        6الرسمحن ُوّدا؛ 
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قرار               يژه  بوبيىت و هنا حم براى آ محان  خداى ر ند،  كرد

 دهد. مى

السالم   يه درباره اين آيه از على بن موسى الرضا عل         

 از پدرانش از جابر بن عبداهلل چنني نقل شده است:

صلى      خدا  سول  يه  اهلل ر بن اىب        و عل لى  به ع له  لب   آ طا

السالم فرمود: يا على، بگو خدايا، حمبت مرا در           عليه 

كن.            دل سىت  مرا سرپر خودت  خدايا  بيفكن.  نان  هاى مؤم

ين             سبحان ا خداى  گردان، و  بوب  مرا حم خودت  خدايا، 

اِلحاِت       فرستاد: آيه را   وا الّص وا َو َعِمُل ِِنس السذيَن آَمُن

لرسمحن ُوّدا،      ُم ا َيْجَعَل َلُه مؤمىن      َس مرد و زن  هيچ  نك  و اي

ــت     ــل بي ــتدار اه ــا دوس ــه قلب ــر آنك ــاىب مگ را ني

 1السالم است. عليهم

تو اى پيامرب فقط     2هاٍد؛  ِِنسما َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ َقْومٍ   ج( 

 گرى است. اى و هر قومى را هدايت دهنده بيم

آله دستش    و عليه  اهلل گويد: رسول خدا صلى      ابن عباس مى    

سينه   بر  نده       را  بيم ده من  مود:  هناد و فر سهس   اش  ام. 

يه       لى عل شانه ع تو         به  مود:  كرد و فر شاره  سالم ا ال

جويان، پس از من با تو هدايت        تگرى؛ بلكه هداي    هدايت 

 3يابند. مى

دوون؛          د(  ُه َيِص َك ِمْن َثاًل ِِاا َقْوُم ْرَيَم َم ُن َم ِرَب اْب ا ُض  4َو َلّم

چون پسر مرمي مثل زده شد، ناگهان قوم تو از آن به           

 فغان آمدند.

 فرمايد:  السالم مى امام على عليه

قريش           عى از  يان مج فتم و او را م يامرب ر نزد پ روزى 

لى،             يا ع مود:  ست و فر من نگري به  ضرت  يافتم. آن ح

ست؛                مرمي ا بن  سى  ثل عي چون م مت مه ين ا تو در ا ثل  م

شدن     ستدارش  هى دو باره گرو ند و     د و در فراط كرد اش ا

باره      شدند و در مشنش  هى د ند.      گرو فراط گراييد به ا اش 

ند:              ند و گفت ند، خنديد ضرت بود نزد آن ح كه  عى  مج
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مرمي               بن  سى  به عي مويش را  سر ع نه پ كه چگو يد  بنگر

ُن    » كند. در اين هنگام، آيه      تشبيه مى   ِرَب اْب ا ُض َو َلّم

 1«.َمْرَيَم َمَثاًل

َزٍع               ه(  ْن َف ْم ِم ها َو ُه ٌر ِمْن ُه َخْي َنِة َفَل جاَء ِباْلَحَس ْن  َم

             ْ وُهُهْم ِف جاَء ِبالسَّيَِّئِة َفُكبَّْت ُوُج ْن  ون َو َم ٍذ آِمُن َيْوَمِئ

كسى كه كارى نيكو كند، براى او پاداشى هبرت           2الّناِر؛ 

هنــا از وحشــت آن روز در اماننــد و از آن باشــد و آ

 آنكه كارى زشت كند، واژگون در آتش افتد.

 فرمايد: السالم مى ابا جعفر حممدباقر عليه

السالم رفت و امام     ابوعبداهلل جدىل نزد امرياملؤمنني عليه     

سري         يا از تف بداهلل، آ يا اباع مود:  جاَء    به او فر ْن  َم

َنِة...   فداى مشا گردم.     آگاهت نكنم. گفت: آرى،   ِباْلَحَس

فرمود: حسنه، حب ما اهل بيت است، و سيئه بغض ما.            

 3سهس متام آيه را تالوت كرد.
 در اسالم السالم عليه. آيات درباره پيشگامى على 1

لف(   وا مَ        ا كاَة َو اْرَكُع وا الزس وا الصَّالَة َو آُت َع َو َأقيُم

و مناز را برپا داريد و زكات بهردازيد و       4الّراِكعني؛ 

 كنندگان ركوع كنيد. با ركوع

از ابن عباس نقل شده است: اين آيه در حق رسول خدا           

السالمنازل شده    طالب عليه   آله و على بن اىب    و عليه  اهلل صلى 

ند            مناز گزارد كه  ند  ساىن بود ستني ك ست. آن دو خن و  ا

 5ركوع كردند.

ِل َو            ب(  ِْ اللسْي ْن ُثُلَث َُوُم َأْدىن ِم ُم َأنسَك َت ِِنس َربََّك َيْعَل

ك؛        َن السذيَن َمَع ٌة ِم ُه َو طاِئَف َفُه َو ُثُلَث پروردگار تو    6ِنْص

يك به دو سوم از شب يا نصف آن يا        داند كه تو نزد    مى 

خيزى و گروهى از آنان كه      يك سوم آن را به مناز برمى     

 كنند. با تو هستند نيز چنني مى

                                                 
1

 .799، ص 5واهدالتنزيل، ج . حاكم حسكاىن، ش

 
2

 .30. سوره منل، آيه 

 
3

 . طربسى، فضل بن حسن، جممع البيان، در تفسري آيه مذكور.

 
4

 .98. سوره بقره، آيه 

 
5

 .05، ص 7. حبراىن، سيدهاشم، الربهان ىف تفسري القرآن، ج 

 
6

 .59. سوره مزمل، آيه 
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از ابن عباس نقل شده است: اولني كسى كه در دل شب            

يه          لى عل ست، ع مناز برخا به  يامرب  بود، و    با پ سالم  ال

اولــني كســى كــه بــا او بيعــت و هجــرت كــرد، علــى  

 1الم بود.الس عليه

 2َو السذي جاَء ِبالصِّْدِق َو َصدسَق ِبِه ُأولِئَك ُهُم اْلُمتسَُون؛       ج. 

ند،               صديقش ك كه ت سى  ياورد و ك ست ب سخن را كه  سى  ك

 آنان پرهيزكارانند.

ست: آن  السالم نقل كرده ا    ابن طفيل از حضرت على عليه     

صلى           خدا  سول  ست آورد، ر سخن را كه  يه  اهلل كس  له   و عل آ

گر               بودم، و دي من  كرد  صديقش  كه ت كس  بود، و آن 

 3كننده و كافر بودند. مردمان، جز من، تكذيب

َك           د.  ٍم ُأولِئ مياَنُهْم ِبُظْل وا ِ ْم َيْلِبُس وا َو َل السذيَن آَمُن

ُدون؛    َلهُ  ْم ُمْهَت َ ْمُن َو ُه ند و       4ُم اْل ميان آورد كه ا نان  آ

اميان خود را به ظلم و شرك نيالودند، اميىن تنها از          

 يافتگانند. آن ايشان است و ايشان هدايت

 جماهد از ابن عباس چنني نقل كرده است:

نوا  »مراد از   لذين آم بن اىب  « ا لى  يه   ع لب عل سالم  طا  ال

است، و مراد از بظلم شرك است. به خدا سوگند، هيچ           

كس اميان نياورد مگر آنكه پيش از آن مشرك بود، جز           

السالم كه به خدا اميان آورد و به اندازه           على عليه  

ستني            لى خن يد. آرى، ع شرك نورز به او  هم زدىن  بر  شم  چ

 5كسى بود كه اميان آورد.

َو َمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه َِِلى الّلِه َو ُهَو ُمْحِسٌن َفََِد اْسَتْمَسَك          ه( 

كســى كــه خــود را، در حــاىل كــه  6ِبإإاْلُعْرَوِة اْلإإُوْثَى؛

نيكوكار باشد، تسليم خدا كند، به دستگريه استوارى          

 چنگ زده است.

طالب   لى بن اىب  گويد: اين آيه در حق ع     انس بن مالك مى    
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 .505، ص 5. حاكم حسكاىن، شواهدالتنزيل، ج 

 
2

 .88. سوره زمر، آيه 
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 .35. سوره انعام، آيه 
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السالم نازل شد. او خنستني كسى بود كه اميانش را           عليه 

 1براى خدا خالص كرد و خود را وقف خدا منود.

ِد            و(  بُِّحوَن ِبَحْم ُه ُيَس ْن َحْوَل ْرَش َو َم وَن اْلَع السذيَن َيْحِمُل

َيْسَتْغِفُروَن ِللسإذيَن آَمُنإوا َربَّنإا    ِمُنوَن ِبِه َو َٔربِِّهْم َو ُيو

تاُبوا َو              اْغِفْر ِللسذيَن  مًا َف ًة َو ِعْل ٍْْء َرْحَم لس َش ْعَت ُك َوِس

ْم            نا َو َأْدِخْلُه حيم َربَّ ذاَب اْلَج ْم َع بيَلَك َو ِقِه وا َس اتسَبُع

باِئِهْم َو                 َجنّاِت عَْدٍن السيت َوعَْدَتُهْم َو مَْن صََلَح مِْن آ

ُم          َأْز كيُم َو ِقِه يُز اْلَح َت اْلَعز اِتِهْم ِِنسَك َأْن ْم َو ُارِّّي واِجِه

َك            ُه َو اِل ََْد َرِحْمَت ٍذ َف ِق السَّيِّئاِت َيْوَمِئ ْن َت السَّيِّئاِت َو َم

ظيم؛     ْوُز اْلَع َو اْلَف مون         2ُه كه پريا نان  عرش و آ حامالن 

كنند و به او اميان     ىآنند، پروردگارشان را ستايش م    

مى       مرزش  نان آ براى مؤم ند و  مى   دار ند و  ند:   خواه گوي

پروردگارا رمحت و علم تو مهه چيز را فرا گرفته است.          

پس كساىن را كه توبه كردند و راه تو را پى گرفتند          

بيامرز و از عذاب جهنم نگاه دار! پروردگارا، آنان       

ــان را   ــدان صاحلش ــران و فرزن ــدران و مهس ــه را و پ ب

شان فرمودى، وارد كن، كه تو        هاى بريىن كه وعده      هبشت 

دار، كه هر    ها نگاه   توانا و حكيمى. آنان را از بدى    

بدى      مروز از  شمول       كس را ا گاه دارى، او را م ها ن

 اى، اين مهان رستگارى بزرگ است. رمحتت ساخته

 گويد: ابواالسود دئلى مى

ها درنگ    هها و ما   السالم فرمود: فرشتگان سال     على عليه  

آله و براى من     و عليه  اهلل خدا صلى   كردند و جز براى رسول    

ــى ــتغفار من ــه  اس ــد، و دو آي السإإذيَن َيْحِمُلإإون »كردن

َت الَعزيُز احَلكيم      در حق ما نازل شد.     الَعْرَش...ِِنسَك َأْن

له          پس مج ند:  قان گفت هى از مناف باِئِهْم َو     گرو ْن آ ِم

ن       ُاّريّاِتِهْم   ساىن  چه ك باره  لى      در ست؟ ع شده ا ازل 

اهلل! آيا ابراهيم و امساعيل و     السالم گفت: سبحان    عليه 

 3اسحاق و يعقوب پدران ما نيستند؟

پيشگامان   4َو الّساِبَُوَن الّساِبَُون ُأولِئَك اْلُمََرسُبون؛    ز( 

                                                 
1

 .989املرام، ص  . حبراىن، سيدهاشم، غايه
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 .0ـ5. سوره مؤمن، آيه 
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 بانند.پيشگام، آنان مقر

 گويد: ابن عباس درباره اين آيه مى

سى و            به مو سبت  نون ن بن  شع  ند از: يو سابقون عبارت

بن اىب              لى  سى و ع به عي سبت  ا ن بن يوحّن عون  لب   مش طا

آله در هنگامى    و عليه  اهلل السالم نسبت به پيامرب صلى      عليه 

 1آورندگان به آنان بودند. كه اولني اميان

 كند:  السالم چنني نقل مى جابر جعفى از امام باقر عليه

الســالم فرمــود: حممــد    طالــب عليــه  علــى بــن اىب 

آله در روز دوشنبه به رسالت مبعوث شد و        و عليه  اهلل صلى 

گزارد   شنبه اسالم آوردم. پيامرب مناز مى      من صبح روز سه   

گزاردم و هيچ مردى جز من       و من در مست راستش مناز مى     

حاُب الَيمني...  »او نبود كه خداوند آيه      با  را « َو َأْص

 2نازل فرمود.

ِمْن َبْعِدِهْم َيَُوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلنإا َو   َٔو السذيَن جاوح( 

َبَُونا ِباْلإميان؛      ا السذيَن َس عد از   كساىن كه   3ِلِإْخواِنَن ب

گويند: پروردگارا، ما و برادران ما        آهنا آمدند، مى   

 را كه در اميان بر ما پيشى گرفتند بيامرز.

گويد: استغفار براى على       ابن عباس در اين باره مى      

جا كه    بر هر فرد مسلماىن در قرآن واجب شده است؛ آن         

َبُقو           ا الَّذيَن َس نا َو ِلِإْخواِنَن ْر َل ا اْغِف مود: َربََّن نا فر

 4ِباْلإميان؛ و پيشرو در اميان، تنها على است.

راِم          ط(  ِجِد اْلَح ماَرَة اْلَمْس حاجِّ َو ِع َاَيَة اْل ُتْم ِس َأ َجَعْل

َكَمْن آَمَن ِبالّلِه َو اْلَيْوِم اآْلِخِر َو جاَهَد يف َسبيِل الّلِه ال         

َد اللّ     َتُووَن ِعْن يا آب  5ه؛َيْس باد      آ يان و آ به حاج دادن 

كه            يد  قرار داد سى  كار ك ند  سجداحلرام را مهان كردن م

به خدا و روز قيامت اميان آورده و در راه خدا جهاد       

 كرده است؟ نه، نزد خدا برابر نيستند.

 از انس بن مالك در اين باره چنني نقل شده است: 
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 .575، ص 5. شواهدالتنزيل، ج 
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 .559، ص 5. حاكم حسكاىن، شواهدالتنزيل، ج 

 
3

 .79. سوره حشر، آيه 
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 .590، ص 5. حاكم حسكاىن، شواهدالتنزيل، ج 
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 .70. سوره توبه، آيه 
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به يكديگر فخرفروشى كردند.      عباس و شيبه نشستند و   

، وصى   الّله  عباس گفت: من از تو برترم. من عموى رسول        

ترم.            تو بر من از  فت:  شيبه گ يامن.  ساقى حاج پدرش و 

يت          بر ب خدا  مني  ه  من ا نه   الّل چرا   و خزا دار اومي. 

گونه كه مرا امني كرده تو را امني نكرده است؟ در            آن

يه       لى عل گام، ع ين هن بر آن     ا سالم  شد و  ال دو وارد 

هاى خود آگاه كردند. على گفت:         آنان او را از گفته  

من از مشا برترم. من اولني كسى هستم كه اميان آورد و          

آله   و عليه  اهلل خدا صلى   هجرت كرد. هر سه نفر نزد رسول        

به           سخى  ضرت پا ند. آن ح يان كرد ماجرا را ب ند و  رفت

نازل           حى  ند روز و پس از چ شتند.  تا بازگ نداد  نان   آ

كرد:           تالوت  چنني  ند و  نان را فراخوا يامرب آ َأ شد و پ

 1َجَعْلُتْم ِسَاَيَة اْلحاجِّ....
 با پيامبر و يارى او  السالم عليه. آيات درباره همراهى على 3

لف(  غاَء َمرْ           ا ُه اْبِت ري َنْفَس ْن َيْش اِس َم َن الّن ضاِت  َو ِم

ه...؛  اگر عليه پيامرب مهدست شويد، خداوند خود          2الّل

 ياور او است و جربئيل و صاحل مؤمنان... .

آله فرمود: صاحل مؤمنان، على        و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

 3طالب است. بن اىب

ْل يل َوزيراً   ب( ِرْكُه        َو اْجَع ِه َأْزري َو َأْش ُدْد ِب لْ اْش ْن َأْه ِم

براى من از خاندامن وزيرى قرار ده؛ برادرم        4يف َأْمري؛ 

هارون را. پشتم را به او حمكم كن، و او را در كارم       

 شريك ساز.

از امساء بنت عميس چنني نقل شده است: از رسول خدا            

گفت: پروردگارا، من مهان      مى  كه  آله شنيدم   و عليه  اهلل صلى 

مى  من              را  براى  خدايا،  فت:  سى گ برادرم مو كه  گومي 

وزيرى از خاندامن قرار ده. برادرم على را. پشتم را       

 5بدو حمكم كن و او را در كارم شريك ساز... .

دْ      ج(  ْدَخَل ِص ز ُم ْل َربِّ َأْدِخْل ْدٍق َو     َو ُق َرَج ِص ِرْجز ُمْخ ٍق َو َأْخ
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 . سيوطى، عبدالرمحان، الدراملنثور، در تفسري آيه مذكور.
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بگو: پروردگارا، مرا     1اْجَعْل يل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطانًا َنصريا؛    

برامي            خود  سوى  برب و از  صادقانه  ياور و  صادقانه ب

 كننده قرار ده. نريوىي يارى

مى     باس  بن ع عاى           ا ند د كه خداو سوگند  خدا  به  يد:  گو

السالم   طالب عليه   جابت فرمود و على بن اىب    پيامربش را ا 

يارى          نريوىي  كرد؛  طا  به او ع بر     را  نده در برا كن

 2دمشنانش.

ُر        د(  ْنواٌن َو َغْي ناٍب َو َزْرع  َو َنخيٌل ِص ْن َأْع اٌت ِم ...َو َجّن

ْنوان ...؛  هاىي   انگور و كشتزارها و خنل   هاىي از   باغ  3ِص

 شوند. ريشه و چندريشه، كه مهگى از يك آب سرياب مى تك

ــه گويــد: شــنيدم كــه پيــامرب  مــى  جــابر بــن عبدالّل

فرمود: يا على،     السالم مى   آله به على عليه     و عليه  اهلل صلى 

هاى گوناگونند و من و تو از يك ريشه.        مردم از ريشه  

سول  صلى    ر يه  اهلل خدا  له  و عل تالوت        آن آ يه را  ين آ گاه ا

 4َو َجّناٌت ِمْن َأْعناٍب... .كرد: 

 5َأ َفَمْن كاَن َعلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َو َيْتُلوُه شاِهٌد ِمْنه؛          ه( 

خويش دارد،           گار  شىن از پرورد يل رو كه دل سى  يا ك و آ

به دنبال آن، شاهدى درسِتى آن را گواهى دهد با كسى         

 كه دليلى ندارد برابر است.

ه    السالم نقل كرده است       از على عليه    عباد بن عبدالّل

رسول خدا   َأ َفَمْن كاَن َعلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه،       كه منظور از   

يه  اهلل صلى  شاهد در      و عل ظور از  له و من شاِهٌد    آ وُه  َيْتُل

 6ن هستم.م ِمْنه،

او مهـان كسـى    7ِمإنني؛ ُٔهَو السذي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه َو ِباْلُمو و(

 است كه تو را با يارى خود و مؤمنان تأييد كرد.
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ــول    ــت: رس ــده اس ــل ش ــنني نق ــوهريره چ ــدا  از اب خ

يه  اهلل صلى  مود: د    و عل له فر مسامن         آ سوى آ به  كه  شىب  ر 

هيچ                مى  بود:  شده  شته  عرش نو بر  كه  يدم  ند، د برد

هيچ              ندارد.  جود  نه، و نها و يگا من، ت جز  بودى  مع

شريكى براى من نيست. حممد بنده و رسول من است. او           

 1را به وسيله على تأييد كردم.

شده،             نازل  باره  ين  كه در ا ياتى  گر آ َن  از دي َو ِم

ه           ضاِت الّل غاَء َمْر ُه اْبِت ري َنْفَس ْن َيْش اِس َم كه    2الّن ست  ا

پيش           نزول آن  شأن  باس را در  بن ع يت ا قل     روا تر ن

 كردمي.

و در اين راه است    3َو يف اِلَك َفلَيَتناَفِس املَتناَفُسون.   ز( 

 گريندگان بايد پيشى بگريند. كه پيشى

مى       باره  ين  صارى در ا غزوه     جابر ان يامرب در  يد: پ گو

سهس               كرد.  جنوا  با او  ند و  لى را فراخوا طائف ع

گوييد من با على جنوا كردم.        فرمود: اى مردم، مشا مى    

نه، من با او جنوا نكردم، بلكه خدا با او جنوا كرد:           

 4اِلَك َفلَيَتناَفِس املَتناَفُسون؛َو يف 

يا َأيُّهَا النسبُِّ َحسُْبَك اللُّه َو مَِن اتسَبعََك مَِن                ح( 

اى پيامرب، خداونـد و مؤمنـاىن كـه از تـو      5ِمنني؛ٔاْلُمو

 كنند، تو را بسند.  پريوى مى

السالم نقل شده است كه اين آيه          م صادق عليه  از اما 

 6السالم نازل شده است. در حق على عليه

ا َو            ط(  صرَيٍة َأَن لى َب ِه َع ى الّل وا َِِل بيلْ َأْدُع هِذِه َس ْل  ُق

ِن اتسَبَعز؛   گو:  7َم با          ب پريوامن  من و  ست.  من ا ين راه  ا

 خوانيم. بصريت كامل به سوى خدا فرا مى
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يه     باقر عل مام  تبعىن،         ا من ا مراد از  مود:  سالم فر ال

 1السالم است. طالب عليه على بن اىب

ُل ِِنس        ى(  َق اْلباِط قو َو َزَه جاَء اْلَح ْل  كاَن     َو ُق َل  اْلباِط

بگو حق آمد و باطل نابود شد. حقا كه باطل            2َزُهوقًا؛ 

 نابود شدىن است.

 گويد: در اين باره مى  جابر بن عبدالّله

يه   لى عل شدمي در         ع كه  يامرب وارد م با پ مود:  سالم فر ال

شد. پيامرب دستور داد تا  بت بود كه پرستش مى 899آجنا 

اژگون كنند. بر بام كعبه نيز بىت بود كه آن          مهه را و 

آله به امام     و عليه  اهلل گفتند. رسول خدا صلى     را ُهَبل مى  

يه   لى عل من           ع بر دوش  تو  مود:  كرد و فر گاه  سالم ن ال

روى، يا من بر دوش تو باال روم تا هبل را از         باال مى  

، من بر    الّله  بام كعبه فرواندازمي؟ على گفت: يا رسول       

مشا   مى  دوش  بر دوش آن         باال  من  شد و  خم  يامرب  روم. پ

حضرت رفتم. سوگند به آنكه دانه را شكافت و انسان          

مى     گر  يد، ا ست          را آفر با د كنم  ملس  مسان را  ستم آ خوا

مى     ملس  فرو           خود  به  بام  كع بل را از  سهس ه كردم. 

 انداختم، و خداوند سبحان اين آيه را نازل فرمود:        

آله   و عليه  اهلل نگاه رسول خدا صلى    آَو ُقْل جاَء اْلَحقو ....    

 3شد و دو ركعت مناز به  جاى آورد.  الّله وارد بيت
 . آيات درباره واليت 9

وَن ِِاّل        الف(   ُة َصفًّا ال َيَتَكلسُم َُوُم الرووُح َو اْلَمالِئَك ْوَم َي َي

ْن َأاِ  وابا؛      َم قاَل َص لرسْحمُن َو  ُه ا كه روح و   4َن َل روزى 

گويند مگر    ايستند و هيچ يك سخن منى       مالئكه به صف مى    

اش فرمايد و سخن به صواب      آن كس كه خداى رمحان اجازه     

 گويد.

 السالم درباره اين آيه فرمود:  امام باقر عليه

قف و            شود، در مو پا  بر  كه  مت  گاه     روز قيا به 

از ياد بندگان برود،      حسابرسى، كلمه ال اله االالّله    

يه           لى عل يت ع به وال كه  سى  گر ك كرده      م قرار  سالم ا ال
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ِِاّل َمْن َأِاَن َلُه    باشد؛ چنانكه خداوند فرموده است:...     

السالم   يعىن مگر كسى كه پريو واليت على عليه          الرسْحمُن؛  

ساىن     هنا ك شد. آ فنت ال      با جازه گ كه ا ند  له ا ه  ا به    االالّل

 1آهنا داده شده است.

ظيِم؛         ب(  ساَءُلون عَِن النسبَِإ اْلَع يز     2عَمَّ َيَت چه چ از 

 پرسند؟ از آن خرب بس بزرگ؟ مى

 شده است:  از ابومحزه مثاىل چنني نقل

يه     باقر عل مام  باره   از ا سالم در ِن      ال ساَءُلون َع مَّ َيَت َع

ظيِم    ِإ اْلَع السالمهمواره   پرسيدم. فرمود:على عليه   النسَب

مى     يارانش  بس           به  خرب  من آن  سوگند،  خدا  به  مود:  فر

مت        متام ا كه  مهان  بان     بزرگم؛  با ز ناگون     ها  هاى گو

دا را آيت  ام اختالف كردند. به خدا سوگند، خ        درباره 

 3تر از من نيست. و خربى بزرگ

سرزنش              يه در  عروف جلجل صيده م عاص در ق بن  مرو  ع

 معاويه گويد:

 

َنصرناَك ِمن َجهلنا َيابَن 

 ِهند 

 4َعلى النسبِإ األعظِم األْفضل  

 

ات كردمي و بر ضد آن     ند، از جهل خود يارى    اى زاده ه

 خرب بزرگ و برتر شوريدمي.

نگاهشان داريد كـه بايـد    5ُلون؛َٔو ِقُفوُهْم ِِنسُهْم َمْسوج( 

 بازپرسى شوند!

خدا   ديلمى از ابوسعيد خدرى نقل كرده است كه رسول          

يه  اهلل صلى  ظور از       و عل مود: من له فر وهُ آ ْم  َو ِقُف ْم ِِنسُه

السـالم از   آن است كه درباره واليت على عليه ُلون،َٔمْسو

 6آنان پرسيده شود.

                                                 
1

، ص 5، حاكم حسكاىن، شواهد التنزيـل، ج  595فرات كوىف، تفسري فرات الكوىف، ص . 

855. 

 
2

 .5ـ  7. سوره نبأ، آيه 

 
3

 .595الكوىف، ص  كوىف، تفسري فرات . فرات

 
4

 .873، ص 5. حاكم حسكاىن، شواهدالتنزيل، ج 
5

 .59. سوره صافات، آيه 

 
6

 .30. ابن حجر، الصواعق احملرقه، ص 



 246 

يا َأيُّهَا السذيَن آَمنُوا اتسَُوا اللَّه َو آِمنُوا              د( 

 ِتُكْم ِكْفَلْيِن ِمْن َرْحَمِتإِه َو َيْجَعإْل َلُكإْم ُنإوراً    ِٔبَرُسوِلِه ُيو

حيم ؛         وٌر َر ُه َغُف ْم َو الّل ْر َلُك ِه َو َيْغِف وَن ِب اى كساىن   1َتْمُش

ايد، از خدا برتسيد و به پيامربش اميان        كه اميان آورده  

شد و               مشا ببخ به  محتش را  سهم از ر تا دو  يد  بياور

براى مشا نورى قرار دهد كه با آن راه برويد و مشا            

 داوند آمرزنده و  رحيم است.را بيامرزد كه خ

مى       قل  يف ن بن طر يه       سعد  باقر عل مام  كه ا ند  سالم   ك ال

درباره و جيعل لكم نورا متشون به، فرمود هر كس به             

 2السالم متسك جويد، داراى نور است. واليت على عليه

سوگند به پروردگارت كه      3ني؛َفَو َربَِّك َلَنْسَئَلنسُهْم َأْجَمع   ه( 

 كنيم.  آهنا را، مهگى، بازخواست مى

لى                يت ع گروه از وال ين  كه ا ست  شده ا قل  سدى ن از 

 4شوند. السالم بازخواست مى عليه

ِت فِْ  ُيَثبُِّت اللُّه السذيَن آَمنُوا بِاْلََْوِل الّثابِ            و(

َرة...؛      ْ اآلِخ لدوْنيا َو ِف ياِة ا ناىن را    5اْلَح ند مؤم خداو

ستوار آورده     ميان ا يا و در      كه ا ندگاىن دن ند، در ز ا

 دارد. آخرت پايدار مى

گويد كه قول ثابت، اميان به واليت على           ابن عباس مى   

 6السالم است. طالب عليه بن اىب

نام؛     ز(  َد اْلَ ْص َّْ َأْن َنْعُب ْبز َو َبِن براهيم   7... َو اْجُن ا

بت         ستش  ندامن را از پر من و فرز خدايا،  فت:  ها دور   گ

 نگاه دار.

 بن مسعود چنني نقل شده است:   از عبدالّله
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سول  صلى    ر يه  اهلل خدا  پدرم         و عل سته  من خوا مود:  له فر آ

سول         يا ر تيم:  ستم. گف براهيم ه ه  ا مشا     الّل نه  ، چگو

به            جل  خداى عزو مود:  شدى؟ فر براهيم  پدرت ا سته  خوا

مان            مام مرد تو را ا من  مود:  كرد و فر حى  براهيم و ا

دهم. ابراهيم اندكى شاد شد و گفت: خدايا،          قرار مى  

د به او  از نسل من نيز اماماىن مثل من باشد؟ خداون         

منى           هدى  تو ع با  من  براهيم،  كرد: اى ا حى  كه    و ندم  ب

بدان وفا نكنم. ابراهيم گفت: خدايا، عهدى كه بدان          

وفا نكىن كدام است؟ فرمود: من امامت را به ظاملان            

منى    تو  سل  ملان از        از ن خدايا، ظا فت:  براهيم گ هم، ا د

منى          هنا  به آ تت  كه امام من  سل  مود:      ن ند؟ فر سد كيان ر

ه جاى من بىت را پرستش كند، شايسته امامت         كسى كه ب   

َو اْجُنإإْبز َو َبِنإإَّْ َأْن َنْعُبإإَد  نباشــد. ابــراهيم گفــت:

نام.   برادرم          اْلَ ْص من و  به  يت  براهيم در هنا عاى ا د

على رسيد، چون هيچ يك از ما، هرگز براى بىت سجده             

بدين   كردمي.  به         ن لى را  بوت و ع به ن مرا  ند  رو، خداو

 1وصايت برگزيد.

و خويشاوندان نزديكت را    2َو َأْنِذْر َعشريَتَك اْلَ ْقَربني؛   ح( 

 بيم ده.

 كند:  براء بن عازب چنني نقل مى

يه     كه آ گامى  َ ْقَربني      هن شرَيَتَك اْل ِذْر َع شد،    َو َأْن نازل 

صلى    خدا  سول  يه  اهلل ر ندان ع   و عل له فرز كه   آ بداملطلب را 

سيارى                شيدىن ب غذا و نو يك  هر  ند و  مرد بود هل  چ

تا            مى  ستور داد  لى د به ع هم آورد و  گرد  ستند،  خوا

به           مود:  گروه فر به آن  سهس  هزد.  سفندى را ب ران گو

نفر پيش آمدند و     نفر ده  نام خدا پيش بياييد! آهنا ده     

ست و              قدحى دوغ خوا سهس  ند.  ستند خورد چه خوا هر 

عه  خدا          اى از آ جر نام  به  مود:  هنا فر به آ شيد و  ن نو

هلب              شدند. ابو سرياب  تا  شيدند  گى نو هنا مه شيد! آ بنو

پيشدسىت كرد و گفت: اين مرد بدين وسيله مشا را سحر           

 كرد.

پيامرب در آن روز سكوت كرد و سخن نگفت و فرداى آن        

شان           غذا بيم پس از  كرد و  عوت  هنا را د باره آ روز دو

عبداملطلب، من از سوى خدا      داد و فرمود: اى فرزندان  
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شارت     بيم  مشامي، و ب نده  مشا         ده كى از  چه ي به آن نده  ده

ام.  دهد. مهه دنيا و آخرت را براى مشا آورده        اجنام مى  

ام كنيد تا هدايت يابيد. كدام       اسالم بياوريد و پريوى   

كند و وزير و وىل و وصى     يك از مشا با من برادرى مى       

ام پر   را در خانواده شود و جاى م    من پس از مرگم مى     

مى     مى  ضم را ادا  ند و قر سكوت       ك گى،  قوم، مه ند؟ آن  ك

كرد و            كرار  خود را ت سخن  بار  سه  ضرت  ند و آن ح كرد

گفت: من! و    در هر سه نوبت آهنا سكوت كردند و على مى        

ستند و در           قوم برخا توىي! آن  مود:  به او فر يامرب  پ

ن كه  گفتند: از پسرت اطاعت ك     مهان حال به ابوطالب مى     

 1او را امري تو كرد.

ق؛      ط(  ِه اْلَح ُة ِلّل َك اْلَوالَي يت از آن     2ُهناِل جنا وال در آ

 خداوند بر حق است.

فرمود: اين    السالم درباره اين آيه      امام باقر عليه   

يه      ملؤمنني عل يت امريا يت، وال ند       وال كه خداو ست  سالم ا ال

 3هيچ پيامربى را بدون آن نفرستاد.

ْدُرَك             ِه َص َك َو ضاِئٌق ِب وحى َِِلْي َض ما ُي ى( َفَلَعلسَك تاِرٌك َبْع

ِه َكنْ        ِزَل َعَلْي ْو ال ُأْن وا َل ٌك     َأْن َيَُوُل ُه َمَل جاَء َمَع ٌز َأْو 

شلايد برخلى از آن له     4ِِنسما َأْنَت َنذيٌر َو الّلُه َعلى ُكلِّ َشٍْْء َوكيل؛

ات از آن  شـود، تـرك كـىن، و سـينه     بر تو وحى مـى را كله  

گويند:چرا گنجى بر او نازل نشده        فشرده شود كه مى     

اى و  دهنده  ط بيم است؟ تو فق    اى با او نيامده   يا فرشته  

 خدا بر هر چيز ناظر است.

قل                چنني ن قم  بن ار يد  برادرش ز قم از  بن ار جابر 

 كند: مى

طالب   جربئيل امني در شب عرفه با پيام واليت على بن اىب         

يه  صلى       عل خدا  سول  بر ر سالم  يه  اهلل ال شد.      و عل نازل  له  آ

پيامرب از بيم تكذيب منافقان در تنگنا قرار گرفت.         

مجله مرا براى مشورت درباره آن فرا خواند        گروهى از  

تا در موسم حج به اجنامش برساند، و ما ندانستيم چه          
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آله گريست و جربئيل به      و عليه  اهلل بگوييم. رسول خدا صلى    

يه                 به گر خدا  مان  يا از فر مد، آ يا حم فت:  او گ

افتــادى؟ فرمــود: هرگــز اى جربئيــل، وىل پروردگــارم 

چه         مى  قريش  من از  كه  ند  سالتم را     دا چون ر يدم.  د

نهذيرفتند، فرمامن داد كه با آهنا جهاد كنم و خود،          

يارى         تا  ستاد  مسان فر حال     سهاهياىن از آ ند؛  ام كرد

مى           من  پس از  لى را  يت ع نه وال يل     چگو ند؟ جربئ پذير

َفَلَعلسَك تاِرٌك َبْعَض     بازگشت و اين آيه بر او نازل شد:       

 1ما ُيوحى َِِلْيَك....

وُلُه َو السذيَن آَمُنوا السذيَن         ك(  ُه َو َرُس يُُّكُم الّل ِِنسما َوِل

وىل مشـا   2ُتوَن الزسكاَة َو ُهْم راِكُعون؛ُٔيَيُموَن الصَّالَة َو ُيو

ــ   ــه امي ــاىن ك ــامرب او و كس ــت و پي ــدا اس ــها خ ان تن

مى         آورده مه  مناز اقا كه  ناىن  ند؛ آ حال    ا ند، و در  كن

 دهند. ركوع، زكات مى

 از عمار بن ياسر در اين باره چنني نقل شده است:

السالم در حال ركوِع مناز مستحىب        طالب عليه   على بن اىب  

بود كه فقريى در برابرش قرار گرفت و او انگشرتش را         

نزد        قري  به وى داد. آن ف خدا     بريون آورد و  سول  ر

يه  اهلل صلى  به           و عل كرد، و  يان  ماجرا را ب مد و  له آ آ

ِِنسما َوِليُُّكُم الّلُه ....     دنبال آن، اين آيه نازل شد:     

پيامرب آن را تالوت كرد و سهس فرمود: هر كه من موالى          

اومي، اين على موالى او است. خداوندا، دوستدارش را        

 3دوست بدار و دمشنش را دمشن مشار.

ِزَل َِِلْيَك ِمْن َربَِّك َو ِِْن           ل(  يا َأيَُّها الرسُسوُل َبلِّْغ ما ُأْن

اِس             َن الّن ُمَك ِم ُه َيْعِص ساَلَتُه َو الّل َت ِر ما َبلسْغ ْل َف ْم َتْفَع َل

كاِفريَن؛      ََْوَم اْل ِدي اْل َه ال َيْه چه    4ِِنس الّل يامرب، آن اى پ

از پروردگارت بر تو نازل شده به مردم ابالغ كن، كه           

كرده       يغ ن سالتش را تبل كىن ر گر ن تو را    ا ند  اى. خداو

مى      صون  مردم م كافران را       از  گروه  ند  دارد. خداو

 كند. هدايت منى
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 از ابن عباس و جابر در اين باره چنني نقل شده است:

ما      يامرب فر به پ ند  شيىن      خداو به جان لى را  تا ع ن داد 

سازد.             گاه  يتش آ مردم را از وال ند و  صوب ك خود من

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر ند         و عل كه بگوي شت  بيم آن دا له  آ

ند؛              متش كن يده و مال ناحق برگز به  مويش را  سر ع پ

يا َأيَُّها الرسُسوُل َبلِّْغ      گاه خداوند به او وحى كرد:      آن

َك...      ِزَل َِِلْي سو ما ُأْن صلى   و ر خدا  يه  اهلل ل  له در   و عل آ

 1غدير خم واليتش را ابالغ فرمود.

يت َو          م(  ْيُكْم ِنْعَم ُت َعَل يَنُكْم َو َأْتَمْم ْم د ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل اْلَي

الَم دينا؛      ُم اْلِإْس ضيُت َلُك امروز دين مشا را كامل، و       2َر

مشا                ين  سالم را د كردم، و ا متام  مشا  بر  متم را  نع

 پسنديدم.

 درباره اين آيه چنني نقل شده است: از ابوسعيد خدرى 

السالم فرا خواند و     پيامرب مردم را به واليت على عليه      

ست  شده             د نده ن نوز پراك شت، و ه عا بردا به د ها را 

ْم                 ُت َلُك ْوَم َأْكَمْل شد: اْلَي نازل  يه  ين آ كه ا ند  بود

يَنُكْم... .رسول خدا صلى      ه    و عليه  اهلل د اكرب   آله گفت: الّل

ين     مال د به       بر اك گار  شنودى پرورد مت و خ متام نع و ا

رسالت من و واليت على. سهس به مردم فرمود: هر كه             

 3من موالى اومي، اين على موالى او است.

وا            ن(  َه َو َأطيُع وا الّل وا َأطيُع ا السذيَن آَمُن يا َأيَُّه

نْ      َ ْمِر ِم ْ اْل وَل َو ُأوِل خدا و    4ُكم؛الرسُس نان، از  اى مؤم

 پيامرب خدا و اولوااالمر خويش پريوى كنيد.

السالم چنني نقل     سليم بن قيس هالىل از امري مؤمنان عليه       

 آله فرمود: و عليه اهلل كند: پيامرب صلى مى

اند كه خداوند آنان را با خود و من         شريكان من كساىن   

باره    ست:     قرين آورده و در موده ا نان فر ا     آ يا َأيَُّه

كه    السذيَن آَمنُوا َأطيعُوا اللَّه...         سيديد  و اگرتر

خدا و            به  كم آن را  يد، ح نزاع افت به  يزى  باره چ در
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خدا           سول  يد. از ر باز گردان لوااالمر  خدا و او سول  ر

يه  اهلل صلى  نىب       و عل يا  سيدم:  له پر ه  آ لوااالمر   الّل ، او

 1اىن.كيانند؟ فرمود: تو خنستني آن

َو َيْسَتْنِبُئوَنَك َأ َحقٌّ ُهَو ُقْل ِي َو َربِّْ ِِنسُه َلَحقٌّ َو ما         س( 

زيَن؛    ُتْم ِبُمْعِج مى    2َأْن تو  ست؟        از  حق ا يا آن  سند: آ پر

بگو: آرى، سوگند به پروردگارم كه حق است و مشا را          

يه        توا  صادق عل مام  ست. ا شگريى از آن ني سالم   ن پي ال

فرمايد: اى   درباره اين آيه فرمود: خداوند سبحان مى       

طالب   پرسند كه آيا على بن اىب      حممد، اهل مكه از تو مى     

ــه ــه    علي ــوگند ب ــو: آرى، س ــت؟ بگ ــام اس ــالم ام الس

 3پروردگارم كه او امام است.

شاُء ِِىل        ع(  ْن َي دي َم ْدُعوا ِِىل داِر السَّالِم َو َيْه ُه َي َو الّل

خواند و   خداوند به سراى سالمت فرا مى       4ِصراٍط ُمْسَتَيٍم؛  

 كند. هر كه را خبواهد به صراط مستقيم هدايت مى

يعىن  داِر السَّالِم،   َو الّلُه َيْدُعوا ِِىل  گويد:   ابن عباس مى   

َيْهدي َمْن َيشاُء    خواند.   خداوند مردم را به هبشت فرا مى      

َتَيمٍ    راٍط ُمْس بن           ِِىل ِص لى  يت ع به وال نان را  عىن آ ، ي

 5كند. السالمهدايت مى طالب عليه اىب
 السالم هعلي. آيات درباره جهاد امام على 71

ِمننَي اْلَِتاَل َو كاَن الّلُه َقِويًّإا  َٔو َكَفى الّلُه اْلُموالف( 

يزا؛  نگ ىب     6َعز نان را از ج ند مؤم ساخت، و     خداو ياز  ن

 ناپذير است. خداوند قوى و شكست

ه  َو كرد:   بن مسعود اين آيه را چنني تفسري مى           عبدالّل

َو كاَن الّلُه َقِويًّا  -بعلى -نَي اْلَِتاَل ِمنَٔكَفى الّلُه اْلُمو

گويد: خداوند در جنگ خندق      مهچنني ابن عباس مى    7َعزيزا.
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بن اىب        لى  سيله ع به و نان را  يه    مؤم لب عل سالم،   طا ال

نگ ىب            شت، از ج بدوّد را ك بن ع مرو  كه ع گاه  ياز   آن ن

 1ساخت.

 ستان جنگ خندق به روايت حذيفه صحاىب چنني است:دا

كرد و             بور  ندق ع بدود از خ بن ع مرو  نگ، ع در آن ج

مقابل سهاه پيامرب ايستاد و مبارز طلبيد. رسول خدا         

يه  اهلل صلى  لب            و عل مشا داوط يك از  كدام  مود:  له فر آ

بن اىب              لى  جز ع كس  هيچ  ست؟  مرو ا با ع بارزه  لب   م طا

يه  مادگ     عل عالن آ سالم ا يامرب     ال ست و پ كرد. او برخا ى ن

به او فرمود: بنشني! دوباره فرمود: كدام يك از مشا          

خيزد؟ هيچ كس برخناست مگر        به مقابله با عمرو برمى      

يك از            كدام  مود:  سهس فر شني!  مود: بن يامرب فر لى، پ ع

خيزد؟ هيچ كس برخناست و       مشا براى نربد با عمرو برمى       

مود:         شان فر به اي يامرب  ست. پ لى برخا بن    ع مرو  او ع

طالب هستم.    عبدود است. على گفت: من هم على بن اىب          

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر كه ذات     و عل خود را  هلزره  ضول   آ الف

نام داشت، بر او پوشانيد و مششري خود، ذوالفقار، را        

به او داد و عمامه خود، سحاب را دور سرش پيچيد و        

و به او فرمود: پيش برو! و چون حركت كرد، پيامرب ا         

شت           فراروى و پ خدايا، او را از  كرد:  عا  چنني د را 

 سر، از راست و چپ، و از سر تا پا حمافظت فرما.

سىت؟             تو كي فت:  ستاد و گ مرو اي فراروى ع فت و  لى ر ع

كردم در جايگاهى قرار بگريم كه        عمرو گفت: گمان منى     

شناخته نشوم. من عمرو بن عبدود هستم. تو كه هسىت؟            

طالب هستم. گفت: مهان پسركى       ىبعلى گفت: من على بن ا     

مى        لب  مان ابوطا فت: آرى.     كه او را در دا يدم؟ گ د

عمرو گفت: پدرت دوست من بود و من خوش ندارم تو را           

منى            ناخوش  تو را  شنت  من ك فت: وىل  لى گ شم. ع دارم.  بك

ته         شنيده  به را گرف پرده كع ماىن  تو ز كه  با   ام  اى و 

ا بني سه كار    اى كه هر كس تو ر     خداى عزوجل عهد كرده    

ست               فت: را كىن؟ گ خاب  هنا را انت كى از آ ند، ي خمري ك

اى به مهان جا     اند. على گفت: از هر جا كه آمده         گفته 

شوم. على گفت: پس      بازگرد! گفت: نه، زبانزد قريش مى      

به دين ما درآى تا هر چه از آن ما باشد از آن تو           

نيز باشد، و هر چه بر ما رسيد، به تو نيز برسد.              
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 . مهان.
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اى و  پذيرم. على گفت: تو سواره      نه، اين را منى    گفت: 

من پياده. عمرو از مركبش فرود آمد و گفت: آنچه از         

صورت               به  سهس  يدم.  كس ند هيچ  يدم، از  جوان د ين  ا

اسبش زد تا كنار رفت و خود با قامىت بلند فراروى            

ستاده            نامهوارى اي كان  كه در م لى  فت. ع قرار گر لى  ع

كمى بيابد. در اين هنگام،     بود، برگشت تا جاى پاى حم     

عمرو با مششري به او محله كرد و ضربه را فرود آورد.          

على با سهر دفاع كرد و نوك مششري بر سرش نشست و در            

مهان حال با مششري خود هر دو پاى عمرو را نشانه رفت            

و او را نقــش بــر زمــني ســاخت و صداهايشــان در هــم 

سي              گوش ر به  لى  كبري ع صداى ت هان  يد. ناگ د، و پيچ

پيامرب فرمود: قسم به آنكه جامن در دست او است، على          

برآورد،             ياد  كه فر سى  لني ك گاه او شت. آن مرو را ك ع

عمر بن خطاب بود كه ديد على مششريش را به زره عمرو            

ســايد. عمــر فريــاد تكــبري ســرداد و گفــت: يــا   مــى

 ، او را كشت! الّله رسول

ن خويش  على سر عمرو را جدا كرد، و در حاىل كه دستا         

را باال برده بود، به سوى ما بازگشت. پيامرب به او           

خدا آن را             كه  ست  فتىن ا ين راه ر لى، ا يا ع مود:  فر

پسندد مگر در اين جايگاه. مهچنني فرمود: يا على،           منى 

تو را بشارت باد كه اگر كار امروزت را با كار امت           

ين               گريد. ا فزوىن  نان  كار آ بر  تو  كار  سنجند،  مد ب حم

شدن             بدان دل  شته  با ك گى،  سلمانان، مه كه م بود  يل 

 1عمرو بن عبدود عزت يافتند.

َ نسُهْم         ب(  فًّا َك بيِلِه َص َاِتُلوَن يف َس َه ُيِحبُّ السذيَن ُي ِِنس الّل

خداوند كساىن را دوست دارد كه در راه     2ُبْنياٌن َمْرُصوص؛  

توار؛ چونان كه گوىي    كنند؛ آراسته و اس    او پيكار مى  

 سّدى پوالدين هستند.

شان   از ابن عباس سؤال شد: اينان كه خداوند درباره         

شري              خدا، و  شري  محزه،  فت:   ند؟ گ موده، كيان چنني فر

طالب، عبيدة بن حرث و مقداد        رسول خدا، على بن اىب     

 3بن اسود.
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ِِاّل َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الروُسُل َأ َفِإْن        َو ما ُمَحمٌَّد   ج( 

لى            ْب َع ْن َيْنََِل َاِبُكْم َو َم لى َأْع ُتْم َع َل اْنَََلْب ماَت َأْو ُقِت

 1َعََِبْيِه َفَلْن َيُضرس الّلَه َشْيئًا َو َسَيْجِزي الّلُه الّشاِكريَن؛         

است كه پيش از او فرستادگان      حممد فقط فرستاده خدا    

به               شود،  شته  يا ك مبريد  گر  يا ا ند. آ يز بود گرى ن دي

مى      باز  خود  شته  شته        گذ به گذ كس  هر  يد؟  باز   گرد اش 

گردد، هرگز به خدا زياىن نرساند، و خداوند به زودى         

 دهد. شاكران را پاداش مى

 از حذيفه درباره اين آيه چنني نقل شده است: 

حد       عه ا كه واق گامى  خدا         هن سول  صحابه ر مد،  پيش آ

السالم و ابودجانه    آله گرخيتند. على عليه     و عليه  اهلل صلى 

ضرت           ستادند و از آن ح يامرب اي فراروى پ خود  شري  با مش

دفـــاع كردنـــد تـــا مشـــركان را از رســـول خـــدا 

آله دور ساختند. خداوند اين آيه را فرو        و عليه  اهلل صلى 

ستاد:   من ق       فر ملوت  ون ا نتم متّن َد ك َوه   و ل بل أن تل

مشا آرزوى   2فَد رأيتموه ... َو َسَيْجِزي الّلُه الّشاِكريَن؛     

مى    به        مرگ  با آن رو كه  پيش از آن يد،  شويد،   كرد رو 

شاكران را         به زودى  ند  يد...و خداو نك آن را ديد اي

مى    نه را           پاداش  لى و ابودجا كه ع نا  بدين مع هد.  د

و َكَ يِّْن ِمَن    نيز اين آيه را فرستاد:     دهد. و  پاداش مى  

چه   3ُيِحبُّ الّصاِبرين؛     َنىبٍّ قاَتَل َمَعُه َرّبيُّوَن َكثري ...َوالّله    

نان               مهراه آ سيارى  خداخواهان ب كه  يامرباىن  سا پ ب

مراد از        ست دارد.  صابران را دو خدا  ند ... و  جنگيد

 4ابودجانه هستند. صابران در آيه، على و

كى؛      د(  َحَك َو َأْب َو َأْض ند و      5َو َأنسُه ُه كه خندا ست  و او

 گرياند.

محزه و              لى و  ند ع ست: خداو شده ا قل  باس ن بن ع از ا

جعفر را در روز بدر با كشنت كافران خنداند، و كفار        
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 .799. سوره آل عمران، آيه 
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 1ه كشته شدن در آتش افكند و گرياند.مكه را به گا
 السالم عليه. آيات درباره علم امام على 77

َدُه            الف(  ْن ِعْن َنُكْم َو َم ْيز َو َبْي هيدًا َب ِه َش فى ِبالّل ْل َك ُق

تاب؛   ُم اْلِك ند و آن       2ِعْل كه خداو بس  مهان  گو:  لم   ب كه ع

 كتاب نزد او است، ميان من و مشا گواه باشد.

آله   و عليه  اهلل گويد: از رسول خدا صلى     ابوسعيد خدرى مى   

پرسيدم: آنكه علم كتاب نزد او است، كيست؟ فرمود:          

 3السالم است. طالب عليه او برادرم على بن اىب

ــتان  4ِِنس يف اِلإإَك آَليإإاٍت ِلْلُمَتَوسِّإإمني؛ ب(  ــن داس در اي

 انديشان. هاىي است براى ژرف نشانه

 كند: السالم چنني نقل مى جابر جعفى از امام باقر عليه

السالم در مسجد كوفه بود،      هنگامى كه امرياملؤمنني عليه    

د. امام به نفع    زىن نزد او آمد و از شوهرش شكايت كر     

خدا              به  فت:  مد و گ شم آ به خ كرد. زن  ضاوت  شوهرش ق

ات نــاحق، قضــاوتت نــاميزان و حكمــت  ســوگند، داورى

مه         به حماك هلى  مه ا ست. در حمك نه ا مى  ناعادال شامن.   ات  ك

السالم مقدارى او را نگريست و فرمود:      امام على عليه   

دروغ گفــىت اى بــدخوى، اى بــدخوى اى بــدكار! آن زن 

ها  به او            ناگ خود را  يث  بن حر مرو  شد. ع فرارى  ن 

سخى داد و           فىت و او پا سخىن گ لى  با ع فت:  سانيد و گ ر

مرا از               لى  سوگند، ع خدا  به  فت:  شدى؟ گ فرارى  تو 

حقيقىت آگاه ساخت كه من از ابتداى ازدواجم تا كنون          

 آن را از شوهرم پنهان كرده بودم.

يه      ملؤمنني عل نزد امريا مرو  شت و آن   ع سالم بازگ چه را  ال

شنيده بود، بيان كرد و گفت: يا امرياملؤمنني، مشا را          

منى      نت  تو!          به كها بر  مود: واى  مام فر شناختيم. ا

ند در            كه خداو ست، بل نت ني يدى، كها من د كه از  اين

ست:        موده ا كرمي فر ياٍت ِلْلُمَتَوسِّمني.    قرآن  َك آَل  ِِنس يف اِل

و من، پس    آله خود، متوسِّم بود،     و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

از او، و امامــان از نســل مــن، پــس از مــن، مهگــى، 
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 .595، ص 5. حاكم حسكاىن، شواهدالتنزيل، ج 
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 .98. سوره رعد، آيه 
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انديشانيم، و چون در آن زن نظر كردم، او را از      ژرف

 1سيمايش باخرب منودم.

جااًل نُوحْ ِِلَْيِهْم               ج( ما َأْرسَْلنا مِْن َقْبلَِك ِِاّل ِر َو 

و پيش از تو    2ِِْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُمون؛  َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّْكِر    

مى           حى  هنا و به آ كه  مرداىن  گر  ستادمي م گر    نفر كردمي. ا

 دانيد از اهل ذكر بهرسيد.  منى

السالم درباره    گويد: از على عليه    حرث در اين باره مى    

اين آيه پرسيدم؛ فرمود: به خدا سوگند كه ما اهل             

لميم، ما معدن تأويليم، من، خود،        ذكرمي، ما اهل ع   

فرمود: من    آله شنيدم كه مى     و عليه  اهلل از رسول خدا صلى   

لم             هان ع كه خوا هر  ست، و  لى دِر آن ا مم و ع شهر عل

 3است، بايد از َدَرش وارد شود.

ــنوا آن را  4َو َتِعَيهإإإا ُأُاٌن واِعَيإإإة؛د(  ــوش شـ و گـ

 يابد. درمى

 از على بن حوشب در اين باره چنني نقل شده است:

آله   و عليه  اهلل گفت: رسول خدا صلى     از مكحول شنيدم كه مى    

يا           مود:  كرد و فر تالوت  ية را  ها أذن واع يه و تعي آ

ام كه اين گوش شنوا و گريا گوش         على، از خدا خواسته   

فرمود: پس از آن هيچ حديث     السالم   تو باشد. على عليه    

صلى          خدا  سول  كه از ر سخىن را  يه  اهلل و  شنيدم،   و عل آهل

 5فراموش نكردم.

كه              شنيدم  ست:  شده ا قل  چنني ن سلمى  يد ا چنني از بر مه

فرمود:   السالممى  آله به على عليه     و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

خداوند فرمامن داده تا نزديكت كنم و دورت       يا على،   

نسازم؛ تعليمت دهم و فرابگريى. خداوند مقرر فرموده        

گه      نده و ن تو گري يه       كه  پس از آن، آ شوى.  نده  َو دار

 6نازل شد.َتِعَيها ُأُاٌن واِعَية 
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 در قيامت  السالم عليهات درباره مقام امام على . آي75

سيماُهم؛       الف(   الًّ ِب وَن ُك جاٌل َيْعِرُف َ ْعراِف ِر ى اْل در  1َو َعَل

شان               يك را از سيماي هر  كه  ستند  مرداىن ه عراف  ا

 شناسند. مى

مى        قل  عالىب ن جر از ث بن ح ين       ا سري ا كه او در تف ند  ك

وايت كرده است كه اعراف جايگاه        آيه از ابن عباس ر   

طالب   بلندى از صراط است كه عباس و محزه و على بن اىب        

ــه ــد و    علي ــداى آنن ــر بلن ــار ب ــر طي ــالم و جعف الس

به           شان را  نوراىن و دمشنان سيماى  با  شان را  دوستان

 2شناسند. سيماى ظلماىن مى

وا َو عَ  ب(  ُن       السذيَن آَمُن ْم َو ُحْس وط َلُه اِلحاِت ُط وا الّص ِمُل

كساىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته كردند،         3َمآب؛

 فرجام هستند. شادكام و نيك

السالم در اين باره چنني نقل شده         از امام كاظم عليه   

 است: 

صلى     خدا  سول  يه  اهلل از ر ست؟       و عل طوىب چي سيدند:  له پر آ

هاى   : درخىت است كه اصل آن در خانه من و شاخه        فرمود 

مود:            سيدند؛ فر بار دوم پر ست.  شت ا هل هب سر ا بر  آن 

يه        لى عل نه ع خت، در خا ين در ند:      ا ست. گفت سالم ا ال

 چگونه؟ فرمود: خانه هبشىت من و على در يك جا است.

َرٌة؛      ج(  ضاِحَكٌة ُمْسَتْبِش ِفَرة  ٍذ ُمْس وه  َيْوَمِئ هاىي در   چهره  4ُوُج

 آن روز درخشانند؛ خندان و شادان.

 از انس بن مالك درباره اين آيه چنني نقل شده است: 

صلى     خدا  سول  يه  اهلل از ر ئذ       و عل جوه يوم سيدم: و له پر آ

هره        ظور چ نس: من مود: اى ا ند؟ فر سفرة كيان ما    م هاى 

فر و           محزه و جع لى و  من و ع ست:  بداملطلب ا ندان ع فرز

گاه كه در روز قيامت از قرب      ن و حسني و فاطمه، آن  حس 

هره         نور چ ييم و  بريون آ شيد       خود  ند خور مان مهان ها

جوه             ست: و موده ا عال فر ند مت شد. خداو مروزى با ني

شن              مت را رو سرزمني قيا ما  نور  عىن  سفرة؛ ي ئذ م يوم
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َرةٌ  »كند. منظور از آيه     مى  ما هستيم؛    ،«ضاِحَكٌة ُمْسَتْبِش

ثواىب       به  عىن  عده     ي خدا و ندان و       كه  موده خ مان فر

 1شادانيم.

َأ َفَمْن ُيْلَى ِفْ الّناِر َخْيٌر َأْم َمْن َيْ تْ آِمنًا َيْوَم           د( 

شود هبرت است     آيا كسى كه در آتش افكنده مى       2اْلَِياَمة؛ 

آيد؟ از ابن عباس     يامت مى  يا آنكه امين و آسوده به ق     

شود، وليد    چنني نقل شده است: آنكه در آتش افكنده مى        

شم            عذاب و خ سوده از  مين و آ كه ا ست، و آن غريه ا بن م

 3السالماست. طالب عليه شود، على بن اىب خدا وارد حمشر مى

ــاران در  4ُعُيإإون؛ ِِنس اْلُمإإتسَنَي يف ِظإإالٍل وَ  ه ( پرهيزك

 سارهايند. ها و چشمه سايه

اند   گويد: پرهيزكاران كساىن    ابن عباس در اين باره مى     

ند.             يز كرد بزرگ پره چك و  هان كو شرك و گنا كه از 

تان             سايه درخ كه در  ستند  سني ه سن و ح لى و ح نان ع آ

مه    شمه       سبز و خي با چ گوهرين  لورين    هاى  قرار   هاى ب

 5گريند. مى

آنكه   6َفَ ّما َمْن َثََُلْت َموازيُنه َفُهَو يف عيَشٍة راِضَيٍة؛        و( 

 اى خواهد داشت. كّفه عملش سنگني باشد، زندگى پسنديده

 گويد: ابن عباس در اين باره مى

ترا      كه در  سى  ستني ك سيئاتش      خن بر  سناتش  مت، ح زوى قيا

مى    بن اىب     فزوىن  لى  يه    گريد، ع لب عل ست. در     طا سالم ا ال

بدون            سيئات  فه  شد و ك سنات نبا جز ح يزى  يزان او چ م

مى    يك      سيئه  يرا او  ند؛ ز ماىن       ما خدا را نافر ظه  حل

 7است.... نكرده
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ٍس مَ   ز(  لو َنْف هيٌد؛   َو جاَءْت ُك ها ساِئٌق َو َش هركس كه به     1َع

 اى است. دهنده دهنده و گواهى حمشر درآيد، مهراه او سوق

خدا             از ام سول  ست: در آن روز، ر شده ا قل  سلمه ن

دهنـــده، و امريمؤمنـــان  آلـــه ســـوق و عليـــه اهلل صـــلى

 2دهنده است. السالمگواهى عليه
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 تعريف صحابى در هر يك از دو مكتب
 . تعريف صحاط در مكتب خلفا7
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تابش       مه ك جر در مقد بن ح صابه »ا صحاىب  « اال يف   در تعر

 گويد:

صحاىب كسى است كه پيامرب را ديده، به او اميان آورده         

هى          يدار و مهرا حال، د شد؛  مرده با سلمان  با   و م اش 

صلى    يامرب  يه  اهلل پ سيار، از          و عل يا ب شد  ندك با له ا آ

صلى    يامرب  يه  اهلل پ با           و عل خري،  يا  شد  كرده با يت  آهلروا

اشد،  آله به جنگ رفته يا نرفته ب       و عليه  اهلل پيامرب صلى  

« آنكه پيامرب را ديده   »مهه اين افراد در تعريف ما:       

گنجد، حىت اگر تنها يك بار پيامرب را ديده و با             مى 

ناىي، آن            خاطر نابي به  يا  شد و  شده با هم ن شني  او مهن

 1حضرت را با چشم سر نديده باشد.

 او در خبش ديگرى از كتابش گويد:

با دا   ضابطه » كه  سيارى        اى  مجع ب بودن  صحاىب  سنت آن،  ن

 گردد: مشخص مى

نان     لف( آ فا ]ا به        [خل صحابه را  نها  حات ت در فتو

 گماشتند. فرماندهى مى

بود            طائف ن كه و  كس در م هيچ  جرى،  هم ه سال د ب( در 

آله در   و عليه  اهلل مگر آنكه اسالم آورد و با پيامرب صلى       

 الوداع حضور يافت. حجه

له      فراد دو قبي مهه ا يان    « خزرج »و « وسا»ج(  تا پا

 آله اسالم آوردند. و عليه اهلل دوره رسول خدا صلى

آله نيز، هيچ كس       و عليه  اهلل د( پس از وفات پيامرب صلى     

 2«از آنان كافر نشدند.

يكصد و  »گومي: اگر هر پژوهشگرى اجزاى كتاب ما:           مى 

ساختگى     صحاىب  جاه  سامح و       « پن مق ت ند، ع سى ك را برر

بر            هلس  ضرر آن  صحابه و  باره  فا در تب خل گارى مك ان

 يابد. را درمى« علم حديث»
 السالم عليه. تعريف صحاط در مكتب اهل بيت 5

ناى    « صاحب »مجع  « صحابه » مالزم و    »به مع شر و  معا

خدا            « مهراه  سول  صحابه ر فر از  يك ن عىن  صحاىب ي ست.  ا

حضرت  آن « معاشر و مالزم و مهراه   »آله كه    و عليه  اهلل صلى 

بوده است، و چنانكه پيداست، تنها درباره كسى صادق         

اش بسيار باشد. زيرا، مقتضاى      است كه مالزمت و مهراهى    

                                                 
1

 .79، ص 7. االصابه، ج 

 
2

 .79. مهان، ص 
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 1مصاحبت، مهراهى دراز مدت است.

ديگر اينكه، چون مصاحبت و مهراهى بني دو كس باشد به          

در كالم به   « صحابه »و مجع آن  « بصاح »ناچار بايد لفظ    

اسم ديگرى اضافه گردد ـ مضاف و مضاف اليه ـ                

يا صاِحَبى   »گونه است:    چنانكه در قرآن كرمي نيز، بدين     

من. و       2«السِّجن  نداىن  مهراه ز سى   »اى دو  حاُب ُمو  3«أْص

آهلنيز   و عليه  اهلل صلى  مهراهان موسى. در عصر پيامرب اكرم      

مى    ته  ه    شد:   گف وِل الّل ه      صاِحُب َرُس وِل الّل حاُب َرُس   و َاْص

را بــه رســول خــدا اضــافه « صــاحب و اصــحاب»يعــىن، 

 كردند. مى

مى         ته  كه گف نه  شجرة    »شد:   مهان گو عت  صحاب بي و « ا

ّفه  » صحاب ُص غري          « ا به  سبِت  ضافه و ن با ا مهه را  عىن،  ي

فظ    مى  ند، و ل صحاب »و « صاحب »آورد به  « ا در آن روز 

سول            صحاب ر نام ا يه،  ضاف ال بدون آوردن م نهاىي و  ت

آله نبود؛ وىل پريوان مكتب خلفا به          و عليه  اهلل خدا صلى  

آله را بدون مضاف     و عليه  اهلل تدريج اصحاب رسول اهلل صلى    

ناميدند. پس، اين تسميه و     « اصحاب »و « صحاىب »اليه  

ارى مسلمني و اصطالح   نامگذارى، از نوع تسميه و نامگذ    

 متشرعه است.

 اين ديدگاه دو مكتب در تعريف صحاىب بود.
 . ضابطه شناخت صحاط در مكتب خلفا5

به             فا  تب خل كه در مك نان  چه آوردمي، آ بر آن ضافه  ا

حال     شرح  عرىف و  ته « صحابه »م شناخت     پرداخ براى  ند،  ا

ضابطه   نان  شان داده   آ يز ن جر       اى ن بن ح كه ا ند. چنان ا

 ه گويد:در االصاب

در وصف   [حديث ]از مجله سخنان جمملى كه از پيشوايان      »

و شناخت او به ما رسيده ـ اگرچه نصى بر آن         « صحاىب »

شيبه در مصنف خود از     نيست ـ روايىت است كه ابن اىب        

كه،      نامردود آورده  قى  فا ]طري نها    [خل حات ت در فتو

 4«دادند. صحابه را فرماندهى مى

                                                 
1

 . مراجعه كنيد: لسان العرب و مفردات راغب، ماده صحب.

 
2

 .50. سوره يوسف، آيه 

 
3

 .97. سوره شعراء، آيه 
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طريق نامردود مورد اشاره، روايىت است كه طربى و ابن          

مان، از            سيف، از ابوعث شان از  سند خود با  ساكر  ع

 اند. در آن روايت گويد: خالد و عباده آورده

فرماندهان مهيشه از صحابه بودند مگر آنگاه كه شخص         »

 1«يافتند. مناسب مقام را در بني آنان منى

 در روايت ديگرى از طربى از سيف گويد:

گى در             يت جن سب و باكفا فرد منا قىت  تا و مر  فه ع خلي

عدول         مى « صحابه » به وى  ندهى  فت، از دادن فرما يا

منى      منى  گر  به       كرد؛ و ا ندهى را  فت فرما تابعني  »يا

سان  كس در           مى « باح هيچ  يان  قه راو سهرد، و از طب

 2كرد. رياست و فرماندهى طمع منى
 . اشكال بر ضابطه شناخت صحاط7

مرجع هر دو روايت مورد استناد، سيف بن عمر است كه           

 3شناسان متهم به جعل حديث و زندقه است. از ديد حديث

كند، ابو    سيف اين ضابطه را از ابو عثمان روايت مى        

يت            باده روا لد و ع سيف از خا يات  كه در روا ماىن  عث

كرده و سيف در خيال خود او را يزيد بن اسيد غساىن          

ناميده، نامى ساخته و پرداخته سيف در ميان راويان        

 4حديث.

ن روايات كه بگذرمي ـ هر كه بودند و          از راويان اي  

هر چه بودند ـ حمتواى آهنا نيز با واقعيت تارخيى               

كرده و              يت  غاىن روا صاحب ا يرا،  ست. ز سازگار ا نا

 گويد:

به دست عمر اسالم آورد و عمر او        [شاعر ]امرؤالقيس  

را ـ پيش از آنكه حىت يك ركعت مناز خبواند ـ به واليت            

 و فرماندهى گمارد.

شروح   جه           م بن خار عوف  عد آن از  يت ب خرب در روا ين  ا

 مرى است كه گويد:

به خدا سوگند، من در زمان خالفت عمر بن خطاب نزد             

كج        مردى  يدم  كه د بودم  تاس، از        او  موى  ندك  پاى ا

                                                 
1

 اروپا.، چاپ 5757، ص 7. تاريخ طربى، ج 
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داشت تا روبروى عمر ايستاد       باالى سر مردم گام برمى     

تو           سيد:  مر از او پر فت. ع يت گ فت هتن به خال و او را 

ام، من امرؤالقيس بن     فت: من مردى نصراىن     كه هسىت؟ گ  

چه            فت:  به وى گ شناخت و  مر او را  ستم. ع لىب ه عدى ك

ضه           مى  بر وى عر سالم را  مر ا سالم را. ع فت: ا خواهى؟ گ

ــزه  ــهس ني ــذيرفت. س ــرد و او پ ــرچم  ك ــت و پ اى خواس

در شام را بر آن    1«قضاعه »فرماندهى او بر مسلمانان    

و اين شيخ در حاىل بازگشت كه آن پرچم بر باالى           بست 

 2سرش در اهتزاز بود ... .

مهچنني است داستان فرمانده كردن علقمة بن عالثة كلىب           

در شرح   3پس از ارتداد او. چنانكه در اغاىن و اصابه     

 حال وى آمده است:

آله اسالم آورد    و عليه  اهلل علقمه در زمان رسول خدا صلى      

و به درك صحبت رسول خدا نائل گرديد. سهس در زمان          

ابوبكر مرتد شد. ابوبكر خالد را به سويش فرستاد و         

 او بگرخيت.

 م آورد.اند: سهس بازگشت و اسال گفته

 اين داستان در اصابه چنني است:

حد زد.           مر او را  شيد و ع شراب نو مر  مان ع او در ز

اش داشت   مرتد شد و به روم پيوست. پادشاه روم گرامى      

 و به او گفت: تو پسر عموى عامربن طفيل هسىت!

شناخته نشوم!    4او خشمگني شد و گفت: من جز به عامر        

 پس بازگشت و اسالم آورد.

ست ـ   در اغاىن و اصابه آمده است: ـ عبارت از اغاىن ا       

هنگامى كه علقمه ـ پس از ارتداد از اسالم ـ به              

طاب                بن خ مر  با ع شب  تاريكى  شت، در  نه بازگ مدي

                                                 
1

يله حيدان هبراء و بلى و جهينه . قضاعه، قبايل بزرگى هستند كه از مجله آهنا: قب

، آمده است. سرزمني آنان 999ـ999باشند. شرح حال آهنا در مجهره انساب ابن حزم، ص  مى

در شحر و سهس در جنران و بعد از آن در شام بوده است. براى اطالع بيشرت به ماده 

 ، مراجعه كنيد.055، ص 8معجم قبايل عرب، ج « قضاعه»

 
2

 539، چاپ ساسـى. خالصـه آن را در مجهـرة انسـاب العـرب، ص      755، ص79أغاىن، ج. 

 يابيد. مى
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4
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 پسر عموى عامر است ـ عامرى كه از او نفرت داشت ـ مورد اكرام قرار گريد.

 



 264 

به  لد از             رو بود و خا لد  شبيه خا مر  چون ع شد.  رو 

دوستان وى، چنني پنداشت كه او خالد است، پس بر او          

سالم كرد و به وى گفت: عمر تو را از فرماندهى عزل          

 ست.كرد؟ عمر گفت: آرى چنني ا

علقمه گفت: به خدا سوگند! عزل تو تنها از روى خبل           

يارى             به  ته دارى  چه در چن فت:  مر گ بوده. ع سد  و ح

 ما؟ 

او گفت: پناه بر خدا! عمر بر ما حق شنيدن و اطاعت           

 كنيم! دارد و ما بر خالف او كارى منى

صبح فردا كه عمر به مردم اجازه ورود داد، خالد و          

علقمه در كنار خالد نشست.     علقمه بر او وارد شدند.    

 عمر به علقمه روى كرد و گفت:

بگو بدامن علقمه، تو بودى كه آن سخنان را به خالد           

گفــىت؟ علقمــه روى بــه خالــد كــرد و گفــت: اى ابــا 

 سليمان! آيا آنچه گفتم بازگو كردى؟

خالد گفت: واى بر تو! به خدا سوگند من پيش از اين           

شده        ياروى ن تو رو مان     با  من گ كنم او را   مى ام، 

 اى! ديده

 علقمه گفت: به خدا سوگند او را ديدم.

سهس به سوى عمر توجه كرد و گفت: اى امري مؤمنان!            

 چيزى جز نيكى نشنيدى.

خــواهى تــو را  عمــر گفــت: آرى چــنني اســت، آيــا مــى

 گردامن. 1«حوران»فرمانرواى 

 علقمه گفت: آرى. 

داد و در آجنا بود تا وفات     « حوران »عمر وى را واليت   

 كرد.

 در اصابه افزوده است:

عمر گفت: اگر آيندگان پس از من رأى تو را داشتند          

 از چه و چه نزد من حمبوبرت بود.

، لكن دانشمندان   آنچه نقل كردمي، عني واقع تارخيى است       

اند استناد كرده، و     مكتب خلفا به آنچه روايت كرده       

از روايــات خــود ضــابطه شــناخت صــحابه رســول خــدا 

اند و بدين خاطر، افراد      آله را كشف كرده    و عليه  اهلل صلى 

ساخته و پرداخته سيف بن عمر متهم به زندقه را در          

صلى         خدا  سول  صحابه ر يه  اهلل مشار  له آورده  و عل ند  آ ؛ ا

                                                 
1

مزار             سيار و  ستاهاى ب شق، داراى رو حمدوده ادارى دم سيعى از  قه و حوران منط ع . 

 .853، ص 5فراوان است. معجم البلدان، ج 
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مبان:           ما در كتا كه  سيف را  ساختگى  صد و  »صحابه  يك

او و رواياتش را مورد پژوهش و    « پنجاه صحاىب ساختگى   

 امي. بررسى قرار داده

پس از بررسى ديدگاه دو مكتب در تعريف صحاىب، اينك         

سى           مورد برر تب را  يك از دو مك هر  صحابه در  عدالت 

 دهيم. قرار مى
 بعدالت صحابه در هر يك از دو مكت

 . ديدگاه مكتب خلفا درباره عدالت صحابه7

مكتب خلفا مهه صحابه را عادل دانسته و در اخذ معام         

 كند. ديىن به مهه آنان مراجعه مى

حامت رازى   بو  مه         1ا عديل در مقد جرح و ت هل  شواى ا پي

 كتابش گويد:

آله، آنان كه شاهد      و عليه  اهلل اما اصحاب رسول خدا صلى     »

ــل را    ــري و تأوي ــوده و تفس ــاب ب ــل كت ــى و تنزي وح

براى             شناخته  نان را  جل آ عز و  خداى  كه  ساىن  ند، ك ا

گزيده، و يارى خود و اقامه     صحبت و مهراهى پيامربش بر   

نان را             سهرده، آ شان  به اي قش را  شكارى ح ين و آ د

صحابه پيامرب پسنديده و آنان را بزرگان و پيشوايان       

يامرب                 چه را پ هر  كه  نان  ست. آ قرار داده ا ما 

آهلاز خداى عزو جل به ايشان رسانيد، و           و عليه  اهلل صلى 

ا حكم  هر چه را سنت هناد و تشريع فرمود، و هر چه ر         

مر و            چه را ا هر  قرار داد و  ستحب  يا م جب  كرد و وا

فظ              ند و ح مهه را گرفت مود،  يب فر نع و تأد يا م هنى 

 كردند و استحكام خبشيدند.

سهس، در دين فقيه شدند، و امر و هنى خدا و مراد او         

آهلبا مشاهده تفسري     و عليه  اهلل را، در حضور رسول خدا صلى    

ــ    ــرفنت و اس ــا گ ــاب و ب ــل كت تنباط از او، و تأوي

شرافت            نان را  سيله آ بدين و جل  عزو  خداى  ستند.  دان

خبشــيد، و بــا قــرار دادنشــان در جايگــاه پيشــواىي، 

شان داشت، و شك و كذب و غلط و ترديد و فخر و         گرامى 

عيــب را از آنــان زدود، و آنــان را دادگــران امــت 

ناُكْم   ناميد و در كتاب حمكم خويش فرمود:        ذِلَك َجَعْل َو َك

گونه مشا    و بدين  ًة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهداَء َعَلى الّناِس.     ُامَّ 

 2را امت ميانه قرار دادمي تا گواه بر مردم باشيد.
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هجـرى صـاحب كتـاب تقدمـة      855حامت رازى متوفـاى سـال    . ابوحممد عبدالرمحن بن اىب
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« وسطاً »آله قول خداى عزوجل:      و عليه  اهلل و رسول خدا صلى   

گران            نان داد پس آ مود.  سري فر گر تف عىن داد عدواًل ي را 

هاى دين و ناقالن كتاب و      دايت، حجت امت، پيشوايان ه   

سنت هستند. خداى عز و جل دست يازيدن بر راهشان و           

سري در مسريشان و اقتداى به آنان را حمبوب و فراخوان        

ِمننَي ُنَولِِّه ٔ... َو َيتسِبْع َغْيَر َسبيِل اْلُموكرده و فرموده: 

غري راه مؤمنان را پريوى كند،      [هر كس  ]ما َتَوّلى ... و  

 1برمي. رود مى و را به مهان راهى كه مىا

ــده   ــيار دي ــار بس ــا در اخب ــدا   م ــامرب خ ــه پي امي ك

يه  اهلل صلى  ساندن          و عل يغ و ر به تبل خود را  صحاب  له ا آ

نان            به آ كرده و  يب  شويق و ترغ گران ت به دي سخنانش 

اْمِرءًا َسِمَع َمَاَلىت َفَحفَظها َو َوعاها         َنضسَر الّله  فرموده:  

خداوند مسرور كند كسى را كه سخن        َحّتى ُيبلِّغها َغْيَره.   

گرى           به دي تا  گاه دارد  فظ و ن شنود و آن را ح مرا ب

 ند.برسا

بايد شاهدان   »اش فرموده:   آله در خطبه   و عليه  اهلل مهو صلى  

 و فرموده:« به غايبان برسانند. [سخن مرا]مشا 

َرَج.         از سوى   َبلُِّغوا َعّنى َو َلو آيًة َو َحدُِّثوا َعّنى َو ال َح

من تبليغ كنيد اگرچه يك آيه، و احاديث مرا بازگو           

 نيست. [بر مشا]كنيد كه گناهى 

ها       پس از آن  شهرها و مرز نواحى و  صحابه)ر ( در   ،

ــائيها و    ــا و كشورگش ــه جنگه ــدند، و ب ــده ش پراكن

فرمانداريها و قضاوت و حكم پرداختند؛ و هر يك از        

خدا              يامرب  چه را از پ خويش آن سكناى  حمل  نان در  آ

آله دريافته بود انتشار داده و به فتوا        و عليه  اهلل صلى 

خود از رسول خدا    هاى   و پاسخ سؤاالت بر اساس يافته      

يه  اهلل صلى  سن           و عل با ح خويش را  جان  نان  مد. آ له برآ آ

نيت و قصد قربت وقف ياد دادن فرائض و احكام و سنن         

و حالل و حرام خدا به مردم كردند تا آنگاه كه خداى           

عزوجل آنان را فرا خواند و روحشان را دريافت منود.        

 «رضوان و رمحت و آمرزش خدا بر مهگى آنان باد.

ستيعاب            تابش اال مه ك لرّب در مقد بد ا بن ع يد:   2ا گو

                                                                                                                                       

 
1

مراد و مقصود مهه اينها را مؤمنان  السالم عليهم. مكتب اهل بيت 775. سوره نساء، آيه 

 آيد.  داند، چنانكه صريح آيه بر آن است. توضيح بيشرت آن به يارى خدا مى صحابه مى

 
2

ه            بن حممد بن       . االستيعاب ىف امساء االصحاب، تأليف حافظ حمدث ابوعمر يوسف عبدالّل

هجـرى عبـارات او را از نسـخه     998و متوفـاى   898عبدالربمنرى قرطىب مالكى، متولد 

 حاشيه االصابه آوردمي.
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 «عدالت صحابه مهگى ثابت است.»

ـ مهان گونه كه از قول رازى آوردمي ـ شروع به             سهس 

ــا   ــان آهن ــق مؤمن ــات وارد در ح ــات و رواي آوردن آي

 كند. ابن اثري در مقدمه اسد الغابة گويد: مى

سنتهاىي كه تفصيل احكام و شناخت حالل و حرام و        »... 

ماىن             نها ز ست، ت مدار آهنا بر  ين،  مور د غري آن، از ا

ويان آهنا شناخته شده     ثابت است كه رجال اسناد و را     

باشــند، و مقــدم بــر مهــه اصــحاب رســول خــدا       

آله هستند كه اگر كسى آنان را نشناسد،          و عليه  اهلل صلى 

تر    تر، و انكارش فزون    اش نسبت به ديگران سخت      ناداىن 

است. پس شايسته آن است كه انساب و احوال ايشان به          

صلى         يامرب  صحابه پ شود.  شناخته  يه  اهلل خوىب  ل  و عل با  آ ه 

جرح  »ساير راويان در مهه اين موارد مشرتكند مگر در         

، زيرا مهگى آنان عادلند و ايراد و اشكال        «و تعديل 

 1«بر آهنا ممنوع است.

جر    بن ح يان        ا صابه در ب تابش اال مه ك سوم مقد صل  در ف

 حال صحابه و عدالت آنان گويد:

اهل سنت بر اينكه مهگى صحابه عادلند، اتفاق نظر            »

ندكى            گر ا كرده م فت ن باره خمال ين  سى در ا ند و ك دار

 «گذاران. از بدعت

 او از ابوزرعه روايت كرده كه وى گفته است:

س            صحاب ر كى از ا كه ي يدى  سى را د گاه ك خدا  هر ول 

يه  اهلل صلى  مى     و عل قض و رد  له را ن كه او      آ بدان  ند،  ك

نديق » صلى       « ز خدا  سول  يرا، ر ست. ز يه  اهلل ا حق    و عل له  آ

ست.              حق ا چه او آورده  هر  ست.  حق ا كرمي  قرآن  ست.  ا

اند، و اين    اينها مهه را تنها صحابه به ما رسانده         

گروه با نقض و جرح شاهدان ما در پى ابطال و تباهى          

هســتند. پــس، نقــض و جــرح خودشــان « و ســنت كتــاب»

 2سزاوارتر است. آنان زنديقانند.

                                                                                                                                       

 
1

. اسدالغابة ىف معرفة الصحابة، تأليف ابواحلسن عزالدين على بن حممد بن عبدالكرمي            

 .8، ص 7، ج 989جزرى معروف به ابن اثري متوفاى 

 
2

ناىن                   مد ك بن حم لى  بن ع محد  لدين ا شهاب ا حافظ  تأليف  صحابة،  يز ال صابة ىف متي . اال

هجرى. چاپ مصر، املكتبـة   358و متوفاى  558عسقالىن شافعى معروف به ابن حجر متولد 

 .55ـ75، ص 7هجرى، ج  7853التجارية، 
بن عبدالكرمي بن يزيد. ابن حجر در كتاب تقريب التهذيب،   ابوزرعه، عبدالّله     

؛ درباره او گويد: امام حافظ ثقة مشهور از طبقه يازدهم 7950، ش 589، ص 5ج 

وفات كرد. مسلم و ترمذى و نسائى و ابن ماجه ـ صاحبان  599راويان است. در سال 

 اند. صحاح ـ از او روايت كرده
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بود.            صحابه  عدالت  باره  فا در تب خل يدگاه مك ين، د ا

ــى ــى م ــه در پ ــت   آنچ ــل بي ــب اه ــدگاه مكت ــد، دي آي

 السالم در اين باره است: عليهم
 در عدالت صحابه السالم عليهم. ديدگاه مكتب اهل بيت 5

ليهم      يت ع هل ب تب ا كرمي،         مك قرآن  پريوى از  به  سالم  ال

خداى               مى  كه  ستند  ناىن ه صحابه مؤم بني  كه در  يد  گو

كه             ست. چنان ستوده ا نان را  كرمي آ قرآن  سبحان در 

 فرموده است:« بيعت شجره»درباره 

َت الشَّإَجَرِة  ِمننَي ِِْا ُيباِيُعوَنَك َتْحَٔلََْد َرِضَْ الّلُه َعِن اْلُمو

ثاَبُهْم           ْيِهْم َو َأ َ ْنَزَل السَّكيَنَة َعَل وِبِهْم َف ما ىف ُقُل َم  َفَعِل

 1َفْتحًا َقريبا؛

خداوند از مؤمنان ـ هنگامى كه در زير آن درخت با          

دانست كه در دهلاشان     تو بيعت كردند ـ راضى شد و مى        

بر آنان نازل كرد      گذرد، از اين رو، آرامش را    چه مى  

 و پريوزى نزديك را پاداششان داد.

نان               يژه مؤم ستايش و ين  ست، ا شن ا كه رو نه  مهان گو

ثل            ضر م قان حا شامل مناف ست و  شجره ا عت  ضر در بي حا

 2شود. بن ُاىّب و ديگران منى  عبدالّله

السالم، مهچنني به پريوى از قرآن        اهل بيت عليهم   مكتب  

بيند كه خداوند     كرمي، در ميان صحابه منافقيىن را مى      

ند            ست؛ مان كرده ا كوهش  نان را ن سيارى آ يات ب در آ

 فرمايد: اين سخن خداى متعال كه مى

ِة           ِل اْلَمديَن ْن َأْه َن األْعراِب ُمناِفُقوَن َو ِم ْوَلُكْم ِم َو ِممَّْن َح

َردُ  ُنَعذُِّبُهْم          َم ْم َس ُن َنْعَلُمُه ْم َنْح فاِق ال َتْعَلُمُه ى النِّ وا َعَل

 َمرََّتْيِن ُثمَّ ُيَردُّوَن ِإىل َعذاٍب َعظيم.

ــراب     ــد، از اع ــون مشاين ــه پريام ــاىن ك ــى از كس برخ

يه  هى          باد يز گرو نه ن هل مدي ند، و از ا شني، منافقان ن

پاى   تو     سخت  ند.  ند نفاق يامرب ]ب منى   [پ هنا را  سى،  شنا آ

مى     هنا را  ما آ بار        وىل  هنا را دو  به زودى آ سيم.  شنا

مى    نده              جمازات  ظيم را عذاب ع سوى  به  سهس  نيم،  ك

 3شوند. مى

                                                                                                                                       
توامن فهميد امام ابوزرعه در حق منافقني اصحاب  گومي: راسىت را كه منى ىم     

 گويد؟ چه مى آله و عليه اهلل صلىرسول خدا 

 
1

 .73. سوره فتح، آيه 

 
2

 در مغازى واقدى و خطط مقريزى مراجعه شود. [رضوان]. به داستان بيعت شجره 

 
3

 .797. سوره توبه، آيه 
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ند از           كه خداو ند  فرادى بود صحابه ا يان  آرى، در م

آله خرب    و عليه  اهلل و هتمت آنان بر حرمي رسول خدا صلى     1افك

 داده است. پناه بر خدا از چنني گفتارى!

يز،  بوده        و ن ساىن  صحابه ك بني  ند       در  كه خداو ند  ا

 درباره آنان فرموده: 

وَك         ها َو َتَرُك وًا اْنَفضووا َِِلْي جاَرًة َأْو َلْه َو ِِاا َرَأْوا ِت

مًا.   چه           قاِئ هلو و بازي يا  جتارت  كه  گامى  اى را  هن

روند و تو    شوند و به سوى آن مى      ببينند پراكنده مى   

 2كنند. رها مى را ايستاده به حال خود [پيامرب]

ايــن واقعــه هنگــامى روى داد كــه رســول خــدا      

آله در مسجد خويش در حال قيام خطبه مجعه         و عليه  اهلل صلى 

ــى ــه    م ــد ك ــاىن بودن ــحابه كس ــان ص ــد. در مي خواندن

صلى      مى  خدا  سول  ستند ر يه  اهلل خوا له را در   و عل به  »آ عق

 4يا حجة الوداع    3ـ به هنگام بازگشت از تبوك     « هرشى 

 ـ خمفيانه ترور منايند.

ــ   ــحبت و مهراه ــرافت ص ــا ش ــدا  يقين ــول خ ــا رس ى ب

يه  اهلل صلى  ضرت        و عل با آن ح شرافت ازدواج  تر از  له بر آ

آله   و عليه  اهلل نيست. زيرا، مصاحبت زنان رسول خدا صلى        

صحبىت و مهراهى است؛ در عني      با او از برترين درجات هم    

 فرمايد: حال، خداى متعال آنان را خماطب ساخته و مى

نْ         ْ ِت ِم ْن َي ِّ َم ساَء النسِب ضاَعْف     يا ِن ٍة ُي ٍة ُمَبيَِّن ُكنس ِبفاِحَش

ْن             سريًا َو َم ِه َي ى الّل َك َعَل ْعَفْيِن َو كاَن اِل ذاُب ِض ا اْلَع َلَه

ِتها َأْجَرهإا  َٔيَُْنْت ِمْنُكنس ِلّلِه َو َرُسوِلِه َو َتْعَمْل صاِلحًا ُنو

ْسُتنس  َمرسَتْيِن َو َأْعَتْدنا َلها ِرْزقًا َكرميًا يا ِنساَء النسِبِّ لَ        

                                                                                                                                       

 
1

نازل شده در برائت  75ـ  77. اشاره است به داستان افك در سوره نور، آيات 

بر هتمىت كه بر او زدند، به روايت خود او، يا در برائت ماريه از اين هتمت، عايشه 

املؤمنني عايشه آمده  احاديث ام [منت عرىب] 5بنابر روايت غري عايشه، چنانكه در جلد 

 است.

 
2

 .77. سوره مجعه، آيه 

 
3

، باب صفات منافقني؛ جممع 758ـ755، ص 3؛ صحيح مسلم، ج 958ـ809، ص 5. مسند امحد، ج 

؛ امتـاع االمسـاع   7995، ص 8؛ مغـازى واقـدى، ج   705، ص 9، و ج 779، ص 7الزوائد، ج 

از « مهوا مبا م ينـالوا »در تفسري:  550ـ553، ص 8؛ تفسري دراملنثور، ج 955مقريزى، ص 

 ، سوره توبه.59آيه 

 
4

خدا               سول  شت ر عه در بازگ ين واق ست: ا مده ا شيعه آ يث  يه  اهلل صلى . در احاد له  و عل از  آ

الوداع، به خاطر غديرخم، در سرزمني جحفه بوده است. مراجعه كنيد: حباراالنوار،   حجه

 هجرى. 7805، چاپ هتران، 05، ص 53ج 
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 َكَ َحٍد ِمَن النِّساء ... .

اى زنان پيامرب! هر كدام از مشا گناه آشكار و فاحشى         

ين             بود، و ا هد  ندان خوا عذاب او دو چ شود  كب  مرت

خدا و                براى  مشا  كس از  هر  ست و  سان ا خدا آ براى 

پاداش او            هد،  جنام د صاحل ا مل  ند و ع فروتىن ك يامربش  پ

براى او      خواهيم داد و  بار  ماده    را دو  ميى آ رزق كر

نان             كرده  گر ز ند دي مشا مهان يامرب!  نان پ امي. اى ز

 ... . 1نيستيد

 خداوند درباره دو تن از آنان فرموده است:

ظاَهرا           ما َو ِِْن َت َغْت ُقُلوُبُك ََْد َص ِه َف ى الّل با َِِل ِِْن َتُتو

ِمإننَي َو  ْٔبريُل َو صاِلُح اْلُموَعَلْيِه َفِإنس الّلَه ُهَو َمْوالُه َو ِج

اْلَمالِئَكُة َبْعَد اِلَك َظهري إ اىل قوله تعاىل إ َضَرَب الّلُه              

َمَثاًل ِللسذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َو اْمَرَأَت ُلوٍط كاَنتا َتْحَت          

يا              ْم ُيْغِن ما َفَل صاِلَحْيِن َفخاَنتاُه نا  ْن ِعباِد َدْيِن ِم َعْب

الّلِه َشْيئًا َو قيَل اْدُخاَل الّناَر َمَع الّداِخلني         َعْنُهما ِمَن   

ْت           ْوَن ِِْا قاَل َرَأَت ِفْرَع َثاًل ِللسذيَن آَمُنوا اْم ُه َم َرَب الّل َو َض

َت            ْرَيَم اْبَن ْ اْلَجنسِة  ... َو َم تًا ِف َدَك َبْي ِن يل ِعْن َربِّ اْب

 ِعْمران ... .

يد        به كن مشا دو زن تو گر  ست،     ]ا فع مشا يرا   [به ن ز

دهلايتــان از حــق منحــرف گشــته، و اگــر بــر ضــد او 

يامرب ] صاحل           [پ يل و  ند و جربئ نا خداو شويد يقي ست  مهد

 مؤمنان ياورش بوده و فرشتگان بعد از آن پشتيبان.

... خداوند براى كساىن كه كافر شدند، زن نوح و زن         

تن از           سىت دو  حتت سرپر ست، آن دو  ثل زده ا لوط را م

ودند، وىل به آن دو خيانت كردند، و     بندگان صاحل ما ب   

خدا ىب        هيچ روى از  به  مهراه  صاحب و  شان   آن دو م نياز

تش             به آ يان  با دوزخ شد:  ته  به آن دو گف ند و  نكرد

ثل          عون را م نان، زن فر براى مؤم ند  يد! و خداو درآي

من               براى  گارا!  فت: پرورد كه گ گاه  ست، آن زده ا

مهچنني مرمي   اى در هبشت، نزد خودت، بنا كن ... و        خانه 

 2دخت عمران را ... .

صلى      خدا  سول  يه  اهلل ر خى از        و عل حال بر يان  له در ب آ

 صحابه در روز قيامت فرموده است:

م ااَت الشِّماِل َف ُقوُل            ذ ِبِه ْن ُامَّىت، َفُيؤَخ جاُء ِم َو انسُه ُي

                                                 
1

 .85ـ89. سوره احزاب، آيات 

 
2

 .75ـ79، 9. سوره حترمي، آيات 
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ْيحاط، َفُيَال: ِنسَك الَتدْ       َدك،    يا َربِّ ُاَص َدُثوا َبْع رى ما َاْح

احل:        ُد الّص قاَل اْلَعْب ما  هيدًا    »َف ُقول َك ْيِهْم َش ُت َعَل َو ُكْن

ْيِهْم َو            ما ُدْمُت فيِهْم َفَلّما َتَوفسْيَتز ُكْنَت َأْنَت الرسقيَب َعَل

هيدٌ       ٍْْء َش لِّ َش لى ُك َت َع م يَ    1«َأْن َال: ِنس هُؤالِء َل وا  َفُي زاُل

 ُمرتّدين َعلى أْعَاِبِهم ُمْنُذ فاَرْقَتُهم؛

روز قيامت افرادى از امتم را به صحنه آورده و به        

مى     هنم  مى     سوى ج من  ند!  صحاب      ران گارا! ا گومي: پرورد

داىن بعد از رفتنت چه بدعتها      شود: تو منى    من! گفته مى   

گومي كه بنده صاحل خدا       گذاردند! پس من نيز مهان را مى      

س ] مرمي  عي بن  فت:   [ى  شان        »گ كه در ميان ماىن  تا ز من 

بودم بر حالشان آگاهى داشتم، وىل هنگامى كه مرا از         

بودى.             نان  قب آ خود مرا تو  گرفىت  هنا بر يان آ پس  « م

شود: اين گروه از هنگامى كه از آنان جدا           گفته مى  

ين روى    سته از د شته    شدى، پيو به گذ خود    گردان و  هاى 

 2بازگشتند.

 در روايت ديگرى آمده است:

َلَيرَدّن َعَلىَّ ناٌس ِمْن أْصحاىب اْلَحوَ  َحّتى َعَرْفُتُهم اْخَتَلُجوا          

 حاىب، َفَيُقوُل: ال َتْدرى ما أْحدُثوا َبْعَدَك؛ُدوىن َفأُقوُل: أْص

مردماىن از اصحامب را بر حو  كوثر نزد من آرند كه             

مى          ند!  شان كن من جداي شناختم، از  نان را  گومي:   تا آ

مى     من!  صحاب  منى     ا تو  يد:  چه      گو نت  عد از رفت داىن ب

 3بدعتها گذاردند.

 و در صحيح مسلم چنني است:

ُتُهم            ى إذا َرأْي صاَحَبىن َحّت جاٌل ِممَّْن  ْو  ِر ىَّ اْلَح رَدنَّ َعَل َلَي

ْيحاىب،         أُقوَلنَّ: أْى َربِّ ُاَص وا ُدوىن، َفَل ىَّ اْخَتَلُج عوا إَل َرَف

 إنَّك ال َتْدرى ما أْحَدُثوا َبْعَدك؛ َفَلُيقاَلنَّ ىل:

مردماىن از اصحامب را بر حو  كوثر نزد من آرند كه             

بينم از من جدايشان     تا آمدنشان به سوى خود را مى       

مى    ند!  ته            كن من گف به  من!  صحاب  گارا ا گومي: پرورد

 4داىن بعد از رفتنت چه بدعتها گذاردند. شود: تو منى مى

                                                 
1

 .775. سوره مائده، آيه 

 
2

س   خبارى، تف سوره                 .  سري  يك و تف نزل ال ما ا لغ  سول ب ها الر يا اي باب  ئده،  ري ما

 انبيا؛ ترمذى، ابواب صفت قيامت، باب روايات وارد در شأن حشر، و تفسري سوره طه.

 
3

؛ مسـند  5389اب مناسـك، حـديث   . خبارى، كتاب دعوات، باب ىف احلو ؛ ابن ماجه، كتـ 

 .93، ص 5و ج  53، ص 8و ج  958، ص 7امحد، ج 

 
4

 .99، باب اثبات حو  نبينا، حديث . صحيح مسلم، كتاب فضائل
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 ضابطه شناخت مؤمن و منافق

آله   و عليه  اهلل از آجنا كه در ميان صحابه رسول خدا صلى        

شناخت، از   منافقاىن بودند كه جز خدا كسى آنان را منى        

صلى       خدا  يامرب  ين رو، پ يه  اهلل ا ست:      و عل موده ا له فر آ

ندارد   على را دوست ندارد مگر مؤمن، و او را دمشن       »

 «مگر منافق.

و ام املؤمنني ام   1السالم  اين حديث را امام على عليه      

و انس بن    4و ابوذر غفارى   3بن عباس    و عبدالّله  2سلمة 

                                                                                                                                       

 
1

، در درون كعبه به آله و عليه اهلل صلىپسر ابوطالب عموى رسول خدا  السالم عليه. امام على 

آن را روايت كرده است. و نيز؛  938، ص 89دنيا آمد. چنانكه حاكم در مستدرك ج 

ب، و شبلنجى در نور االبصار )ص مالكى در الفصول املهمة، مغازىل شافعى در مناق

هجرى  85الفيل بوده است. در سال  رجب سى سال پس از عام 78(. والدت او در 90

هجرى در شب نوزدهم ماه رمضان  99مهاجران و انصار با او بيعت كردند و در سال 

ابن ملجم مرادى او را ضربت زد و در روز بيست و يكم به شهادت رسيد. صاحبان 

اند. شرح حال آن حضرت در االستيعاب، اسدالغابة،  ديث از او روايت كردهح 589صحاح 

( موجود است و روايت او درباره منافقان در صحيح 559االصابة و جوامع السرية )ص 

(، سنن ابن ماجه، باب يازدهم مقدمه؛ 755، ص 78(، صحيح ترمذى )ج 97، ص 7مسلم )ج 

(، 83و باب عالمت منافق، خصائص نسائى )ص ( باب عالمت مؤمن 557، ص 5سنن نسائى )ج 

، 79و ج  975، ص 3و ج  555، ص 5(، تاريخ بغداد )ج 753ـ  05و  39، ص 7مسند امحد )ج 

( او گويد: اين حديث حديثى صحيح و 735، ص 9(، حلية االولياء ابونعيم )ج 959ص 

( و 859، ص 5)ج (، تاريخ ابن كثري 703، ص 5مورد اتفاق است. تاريخ االسالم ذهىب )ج 

(، 505، ص9(، اسدالغابه )ج 997، ص 5نيز، در شرح حال آن حضرت در االستيعاب )ج 

 ( آمده است.539، ص 5( ريا  النضرة، )ج 795، ص 75كنزالعمال )ج 

 
2

خدا                    سول  پيش از ر شى،  غريه قر بن م ية  بو ام خت ا ند د سلمة ه ملؤمنني، ام  . ام ا

مهسر ابوسلمه بود، با شوهرش اسالم آوردند و با هم به حبشه هجرت كردند               آله  و يه عل اهلل صلى 

و سهس به مدينه، هنگامى كه شوهرش ابوسلمه در احد جمروح شد و در سال سوم هجرى                

سلمه پس از شهادت امام     با او ازدواج كرد. ام آله و عليه اهلل صلىبه شهادت رسيد، رسول خدا 

انـد.   حديث از او روايـت كـرده   853وفات كرد. صاحبان صحاح  99سال  در السالم عليهحسني 

 559براى آگاهى بيشرت به شرح حال او و مهسر اولش در اسد الغابة، جوامع السـرية ص  

( مراجعه كنيد. حديث او دربـاره منـافقني در صـحيح    975، ص 5و تقريب التهذيب )ج 

(، از طـرق  999، ص 5االستيعاب )ج (، 505، ص 9)ج (، مسند امحد 793، ص 78ترمذى )ج 

( چـاپ اول، آمـده   753، ص 9(، كنز العمال )ج 859، ص 5ابن كثري )ج  متعدد، تاريخ

 است.

 
3

، سه سال پيش از هجرت     آله  و عليه  اهلل صلى بن عباس بن عبداملطلب پسر عموى پيامرب         . عبدالّله

حديث از او روايت  7999ات كرد. صاحبان صحاح در طائف وف 93به دنيا آمد و در سال 

 اند. كرده
 آمده است. 559شرح حالش در اسدالغابة، االصابة و جوامع السرية ص      

 
4

. ابوذر، جندب يا برديد بن جناده، اسالمش قدمي و هجرتش دير بود. پس از جنگ بدر 

هجرى در حال تبعيد در  85ركت كرد. در سال ش آله و عليه اهلل صلىدر ساير غزوات رسول خدا 

اند. شرح حالش در تقريب  حديث از او روايت كرده 537ربذه وفات كرد. صاحبان صحاح 

 بن سبا آمده است.  عبدالّله 5( و ج 555، جوامع السرية )ص 959، ص 5ج 
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لك  صني    1ما بن ح مران  مان       2و ع كرده و در ز يت  گى روا مه

 آله شايع و مشهور بوده است. و عليه اهلل رسول خدا صلى

بوذ  منى     ا قان را  ما مناف يد:  گاه     ر گو گر آن شناختيم م

جب             هاى وا كرده، از مناز كذيب  سول را ت خدا و ر كه 

 3طالب دمشن بودند. سرپيچى و با على بن اىب

ابو سعيد خدرى گويد: ما ـ گروه انصار ـ در زمان              

صلى      خدا  سول  يه  اهلل ر غض و       آ و عل با ب قان را  له مناف

طالــب داشــتند،  اى كــه نســبت بــه علــى بــن اىب كينــه

 4شناختيم. مى

ه  خدا               عبدالّل سول  مان ر ما در ز يد:  باس گو بن ع

يه  اهلل صلى  مشىن      و عل به د قان را  له مناف بن       آ لى  با ع شان 

 5شناختيم. طالب مى اىب

انصارى گويد: ما منافقان را جز به          جابربن عبدالّله  

بن اىب      لى  با ع مشىن  منى   د لب  ين      6شناختيم.  طا خاطر ا به 

                                                 
1

بوده   آله  و عليه  اهلل صلى ا . از انس بن مالك انصارى، روايت شده كه ده سال خادم رسول خد           

اى پوشش   است. او دستانش را تا آرنج به خاطر سفيدى ـ شبه پيسى ـ با پماد ويژه               

يه داد، و اين ناشى از دعاى امام على       مى  سالم  عل بر عليه او بود كه حديث غدير را         ال

مام      كرد و ا مان  يه كت سالم  عل با             ال كه  ند  بر او بز صى را  سفيدى خا تا  ست  خدا خوا از 

و مشروح آن در شـرح   755عمامه پوشانده نگردد. خالصه داستان در االعالق النفيسه ص 

هجرى در بصره وفـات كـرد.    09( موجود است. او بعد از سال 833، ص 9البالغة )ج  هنج

اند. شرح حالش در اسد الغابـة، تقريـب    حديث از او روايت كرده 5539صاحبان صحاح 

( آمــده اســت. روايــت او دربــاره منافقــان در 559التهــذيب و جوامــع الســرية )ص 

 ( چاپ اول موجود است.799، ص 5كنزالعمال )ج 

 
2

يامرب                  با پ سالم آورد و  يرب ا فتح خ سال  عىب، در  عى ك صني خزا بن ح مران  يد، ع . ابوجن

احبان هجرى وفات كرد. صـ  55مهراه شد. در كوفه قضاوت و در بصره در سال  آله و عليه اهلل صلى

، 5اند. روايتش درباره منافقان در كنزالعمال ج  حديث از او روايت كرده 739صحاح 

 ( و جوامـع السـرية  55، ص 5اول، و شرح حال او در تقريب التهذيب )ج چاپ  799ص 

 ( آمده است.555)ص 

 
3

 .07، ص 75؛ كنزالعمال، ج 750، ص 8. مستدرك صحيحني، ج 

 
4

. ابوسعيد بن مالك بن سنان خزرجى خدرى، در جنگ خندق و پس از آن شركت كرد. در            

 7759اند. صاحبان صحاح  گفته 59در مدينه وفات كرد. برخى سال  95يا  99يا  98سال 

، تقريب التهـذيب  530، ص 5شرح حالش در اسدالغابة ج  اند. حديث از او روايت كرده

( آمده است. حديث او درباره منافقان در صحيح 559( و جوامع السريه )ص 530، ص 7)ج 

 ( موجود است.539، ص 9( و حلية االولياء ابو نعيم)ج 795، ص 78ترمذى )ج 

 
5

 .758، ص 8. تاريخ بغداد، ج 

 
6

عمرو انصارى، صحاىب فرزند صحاىب، در بيعت عقبه با پدرش   جابربن عبدالّله. 

 السالم عليهجنگ با پيامرب شركت كرد. در جنگ صفني نيز با امام على  75و در اشت حضور د

حديث از او روايت  7599در مدينه وفات كرد. صاحبان صحاح  59بود. پس از سال 

 (755، ص 7، تقريب التهذيب )ج 555ـ559، ص 7اسدالغابة ج اند. شرح حالش در  كرده

، ص 5ايتش درباره منافقان در االستيعاب )ج ( آمد است، رو559و جوامع السرية )ص 
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آله در   و عليه  اهلل روايات و به خاطر سخن رسول خدا صلى        

 السالم كه فرموده:  حق امام على عليه

 وااله َو عاِد َمْن عاداه؛ ألّلُهمَّ واِل َمْن

لى را           مشن ع بدار و د ست  لى را دو ستدار ع ندا دو خداو

 1دمشن مشار.

السالم   اهل بيت عليهم   به خاطر مهه اينها، پريوان مكتب       

صحابه        خود از  ين  عارف د عام و م گرفنت م با    در  كه  اى 

يه    لى عل شتند،         ع ست ندا كرده و او را دو مشىن  سالم د ال

كنند. زيرا، پرواى آن دارند كه آن صحاىب         احتياط مى  

از منــافقيىن باشــد كــه جــز خداونــد كســى آنــان را 

 شناسد. منى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                                                                                       
، ص 0( و جممع الزوائد )ج 703، ص 5( تاريخ ذهىب )ج 539، ص 5(، ريا  النضرة )ج 995

 ( موجود است.788

 
1

، سنن ابن ماجه باب فضل على، السالم عليه، باب مناقب على 795، ص 78. صحيح ترمذى، ج 

ـ   755و  770ـ   773و  33ـ   39، ص 7، مسند امحد، ج 89ـ   9؛ خصائص نسائى، ص 779حديث 

و  889ـ   897و  853ـ   859و  895ـ   895، ص 5، و ج 855ـ   859و  893ـ   537ص  9و ج  889

ـ   555، ص 5النضرة، ج ؛ ريا  0، ص 8، و ج 750، ص 5(، مستدرك صحيحني؛ ج 593ـ   970

ــداد، ج 555 ــاريخ بغ ــيار  898، ص 75و ج  509، ص 3و ج  855، ص 5؛ ت ــادر بس و مص

 ديگر.
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77 

 

 

 

 

 

 

 

 نخست: معناى لغوى بداء

 بدا در لغت دو معىن دارد:

، يعىن: اين موضوع آشكار «َبَدُا األمُر ُبُدّوا و َبداًء. »7

عاىن         كى از م پس، ي شد.  ضح  شدن و    « داءبَ »وا شكار  آ

 وضوح است.

، يعىن: در اين موضوع چنني «َبدا َلُه ِفى اْلأمر َكذا. »5

 اى پيدا كرد. رأىي برايش پيدا شد؛ رأى تازه
 دوم: معناى َبداء در اصطالح علماى عقايد اسالمى

ماى   سالمى   »عل يد ا ته « عقا ند:   گف باره  « بداء »ا در

ندگا            بر ب كه  ست  يزى ا كردن چ شكار  ند، آ فى  خداو ن خم

 بوده و ظهورش براى آنان تازگى دارد.

شته       كه پندا ساىن  نابراين، ك صود از     ب ند مق « بداء »ا

يز،                عاىل ن حق ت براى  كه  ست  ين ا ند ا باره خداو در

اى ـ غري از آنچه پيش از         مهانند خملوقات، رأى تازه   

شود، سخت در اشتباهند،     داشته ـ پيدا مى        « بداء »

باال         تر و  ند بر كه خداو سىت را  كه    را ست  تر از آن ا

 پندارند. مى
 سوم: بداء در قرآن كريم

 5الف( خداى متعال در دو موضع از سوره رعد، آيـات  

 فرمايد: مى 55و 

ْن َربِّه              ٌة ِم ِه آَي ِزَل َعَلْي ْو ال ُأْن ُروا َل وُل الَّذيَن َكَف َو َيُق

 ...؛

اى از  گويند: چرا آيت و معجزه     كساىن كه كافر شدند مى     

 او نازل نشده؟ ... پروردگارش بر

 فرمايد: مهان سوره مى 99ـ 83سهس در آيات 

ْأِتَي بِ       وٍل َأْن َي كاَن ِلَرُس ما  ِه      ... َو  ِإْذِن الّل ٍة ِإاّل ِب آَي

ِلُكلِّ َأَجٍل ِكتاب * َيْمُحوا الّلُه ما َيشاُء َو ُيْثِبُت َو ِعْنَدُه          

َض الَّذي          ما ُنِرَينََّك َبْع تاب * َو ِإْن  ُدُهْم َأْو  ُأم  اْلِك َنِع

 َنَتَوفََّينََّك َفِإنَّما َعَلْيَك اْلَبالُغ َو َعَلْيَنا اْلِحساب؛

اى بياورد مگر    هيچ پيامربى را نشايد كه آيت و معجزه      
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به فرمان خدا. هر دوراىن را سرنوشىت است. خداوند هر          

چه را خبواهد حمو و نابود، و هر چه را خبواهد اثبات          

نزد اوست.   [ لوح حمفوظ  ]الكتاب   مگذارد، و ا  و برجاى مى  

دهيم   اى از آنچه را كه به آنان وعده مى        و اگر پاره  

مبريانيم،   [پيش از موعد  ]به تو نشان دهيم، يا تو را       

يغ و                نها تبل ست ت هده تو بر ع چه  حال، آن هر  در 

 برماست.[ آنان]رساندن است، حساب 
 شرح كلمات

 . آية7

ست.          شكار ا شان آ مت و ن غت عال يه در ل ين   آ كه ا چنان

 شاعر گفته است:

َتُدلُّ َعلى َأنَّه واِحٌد  ٍء َلُه آيٌة و ىف ُكلِّ َشى

ند و              جود خداو شكار و شانه آ گرى ن كه بن چه  هر  در 

 دليل روشن يكتاىي او است.

يا از آ   جزات انب يت »ن رو مع شان      « آ كه ن ته  نام گرف

درسىت آنان، و دليلى بر قدرت اهلى است. مهو كه ايشان           

سى و           صاى مو ند ع تى مان نان معجزا توان آوردن چ را 

 58، سـوره شـعرا و   95ناقه  صاحل خبشـيده و در آيـات   

 سوره اعراف بدان اشارت فرموده  است.

بر               ند  كه خداو عذاهبا را  نواع  چنني ا كرمي، مه قرآن 

موده،        ام نازل فر كافر  يت »تهاى  ست.    « آ يده ا نام

 فرمايد: چنانكه در سوره شعراء درباره قوم نوح مى

 1ُثمَّ َأْغَرْقنا َبْعُد اْلباقني * ِِنس يف اِلَك الَية ...؛

كه در            سىت را  كردمي. را غرق  ندگان را  جاى ما بر  سهس 

 اى است. آن آيت و نشانه

 فرمايد: رباره قوم هود مىو د

 2َفَكذَُّبوُه َفَ ْهَلْكناُهْم ِِنس يف اِلَك الَية؛

آنــان پيامربشــان هــود را تكــذيب كردنــد، مــا هــم  

شانه         يت و ن كه در آن آ سىت را  كردمي. را شان  اى  نابود

 است.

 و درباره قوم فرعون در سوره اعراف فرموده:

ِهُم الطووفإإاَن َو اْلَجإإراَد َو اْلَُمَّإإَل َو  َفَ ْرَسإإْلنا َعَلإإيْ 
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 1الضسفاِدَع َو الدسَم آياٍت ُمَفصَّالت؛

پس، طوفان و ملخ و آفت گياهى و قورباغه و خون را         

هاى جدا جدا بودند ـ بر آنان            ـ كه آيات و نشانه    

 فرستادمي.
 . َاَجل5

حمدو        مان  قت و ز مدت، و عىن:  جل ي يان   أ سراجنام و پا د، 

مى      ته  كه گف سيد،          كار. اين فرا ر لش  كس اج فالن  شود: 

ته               كه گف مد. و اين سر آ به  مرش  مدت ع مرد و  عىن:  ي

شود: براى آن اجلى تعيني شده، يعىن: براى آن وقت           مى 

 اند.  حمدودى قرار داده
 . كتاب5

صود از آن در             ست و مق عددى ا عاىن مت تاب م براى ك

جا   ش   »اين شته  قدار نو قدر  م يا م ناى:   « ده  ست، و مع ا

كه در آيه آمده اين است كه: زمان         « ِلُكلِّ أَجٍل ِكتاب   »

آله از پيش    و عليه  اهلل آوردن معجزه به وسيله پيامرب صلى     

 تعيني شده، يعىن: هر دوراىن را سرنوشىت معني است.
 . َيْمُحو7

در لغت  « حمو »گرداند.   كند، زايل مى    ميحو يعىن: حمو مى     

اطل كردن و از بني بردن است. مهان گونه          به معناى ب  

 فرمايد: مى 75كه خداى متعال در سوره اسراء، آيه 

 َفَمَحْونا آَيَة اللَّْيِل َو َجَعْلنا آَيَة النَّهاِر ُمْبِصَرة؛

شىن           شانه روز را رو كرده و ن حمو  شب را  شانه  خبش   پس ن

 قرار دادمي.

 فرمايد: مى 59و در سوره شورى، آيه 

 الّلُه اْلباِطَل َو ُيِحقُّ اْلَحقَّ ِبَكِلماِته؛َو َيْمُح 

خداوند باطل را حمو و نابود و حق را به فرمان خود          

 دارد. ثابت و استوار  مى

 برد. يعىن آثار باطل را از بني مى
 تفسير آيات

فرمايد: كفار قريش از     خداى سبحان در آيات گذشته مى     

تا براى آنان     آهلدرخواست كردند   و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

معجزاتى بياورد، خداوند نوع درخواست آنان را نيز         

 در سوره اسراء بيان داشته و فرموده است:

ِمَن َلَك َحّتى َتْفُجَر َلنا ِمَن اْلَ ْرِ  َيْنُبوعًا َٔو قاُلوا َلْن ُنو

ْ ِتَْ          فًا َأْو َت نا ِكَس َت َعَلْي ما َزَعْم ََِط السَّماَء َك ... َأْو ُتْس
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 1َو اْلَمالِئَكِة َقبيال؛ ِبالّلِه

آورمي تا آنكه چشمه     و گفتند: ما هرگز به تو اميان منى       

يا             بريون آورى ...  ما  براى  سرزمني  ين  شاىن از ا جو

پندارى ـ بر سر ما         قطعات آمسان را ـ آنگونه كه مى       

ما           بر  شتگان را در برا ند و فر يا خداو فرود آورى، 

 ى.بياور

َو ما كاَن ِلرُسإوِل  »فرمايد:  سوره رعد مى 83و در آيه 

اى را ـ    هيچ پيامربى حق ندارد معجزه      «َاْن َي ِتَى ِبآية  

مگر  «  اال باذن الّله  »اند ـ بياورد      كه از او خواسته  

به فرمان خدا. زيرا، هر كارى در تقدير مكتوب اهلى           

 اى دارد. زمان ويژه

صله، استثناى از تقدير    خداوند در آيه بعد، بدون فا    

مى      شته و  يان دا توب را ب يد:   مك ه  »فرما و الّل ما     َيْمُح

كند، يعىن: دست     خداوند هر چه را خبواهد حمو مى       «َيشاء 

جل و               ست رزق و ا كه خوا جا  هر  ست و  سته ني خدا ب

دهد.   سعادت و شقاوت را در اين مكتوب مقدر، تغيري مى       

ها ـ در     نانوشته و هر چه را خبواهد ـ از       «و ُيْثِبتُ »

َدُه ُامُّ اْلِكتاب  »دهد. زيرا    آن جاى مى   اصل كتاب    «َو ِعْن

كه هيچ گونه تغيري     « لوح حمفوظ  »تقدير و سرنوشت يعىن    

 و تبديلى در آن نيست، نزد خداست.

مى       عد از آن  خاطر ب يد:   بدين  ما ُنِرَينسَك    »فرما َو ِِْن 

زاهتا را كه به     اى از جما و اگر پاره   «َبْعَض السذي َنِعُدُهم   

مى     عده  نان و هيم   آ يات   ]د مان ح شان      [در ز تو ن به 

مبريانيم،  [ پيش از آن ]يا تو را   « َاْو َنَتَوفسينسك »دهيم،  

َبالغ     » َك اْل ما َعَلْي بالغ          «َفِإنس نها ا تو ت حال،  هر  در 

 اى و بس. كننده

يىت               يه روا ين آ سري ا كثري در تف بن  قرطىب و ا طربى و 

 تار ماست و فشرده آن چنني است:اند كه مؤيد گف آورده

طواف               خدا  نه  مون خا طاب پريا بن خ مر  فه دوم ع خلي

 گفت: كرد و مى مى

َالّلُهمَّ ِاْن ُكْنَت َكَتْبَتىن ىف َاْهِل السَّعاَدِة َفأْثِبْتىن فيها، َو        

لذَّنب فَاْمِحىن َو             إْن ُكنَْت َكَتبَْتىن ىف َاهِْل الشَّقاَوة َو ا

ِل ا    ْتىن ىف َاْه ما         أْثِب و  َرة، َفإنََّك َتْمُح لسَّعاَدِة َو اْلَمْغِف

 َتشاُء َو ُتْثِبُت َو ِعْنَدَك ُام  اْلِكتاب؛

قرار داده         سعادمتندان  مره  مرا در ز گر  اى،  خدايا: ا
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در آن اســـتوارم دار، و اگـــر از شـــقاومتندان و   

شته    كارامن نو يان      گناه حمو و در م نامم را از آن  اى، 

جايگزين بفر    چه را          سعادمتندامن  هر  تو  يرا،  ما. ز

 دارى. خبواهى حمو يا برقرار مى

كه               شده  يت  سعود روا بن م يامرب ا صحاىب پ قول  و از 

 گفت: مى

َالّلُهمَّ ِاْن ُكْنَت َكَتْبَتىن ِفى الس َعداِء َفأْثِبْتىن فيِهم، َو إْن        

 ُكْنَت َكَتْبَتىن ِفى اْلأْشِقياِء َفاْمِحىن ِمَن اْلأْشِقياِء َو اْكُتْبىن        

َدَك ُام            ُت َو ِعْن ِفى الس َعداء، َفإنََّك َتْمُحو ما َتشاُء َو ُتْثِب

 اْلِكتاب؛

قرار داده         سعادمتندان  مره  مرا در ز گر  اى،  خدايا: ا

در بني آنان استوارم دار، و اگر در زمره شقاومتندامن       

شته  سعادمتندامن          نو بني  حمو و در  شقيامي  يان ا اى، از م

تو       يرا،  ما. ز يا         جايگزين فر حمو  خبواهى  چه را  هر 

 دارى، و كتاب اصلى نزد توست. برقرار مى

 گفت: اند كه بارها مى و از قول اىب وائل آورده

َالّلُهمَّ ِاْن ُكْنَت َكَتْبَتنا أْشِقياء َفاْمُح َو اْكُتْبنا ُسَعداء،        

ما             و  نا، َفإنََّك َتْمُح َعداء َفأْثِبْت نا ُس َت َكَتْبَت َو إْن ُكْن

 ُتْثِبُت َو ِعْنَدَك ُام  اْلِكتاب؛َتشاُء َو 

اى، از  خدايا: اگر ما را در زمره بدخبتان قرار داده      

خبتامنان جايگزين فرما، و     بني آنان حمو و در زمره نيك      

ــك  ــره ني ــر در زم ــان داده  اگ ــان قرارم اى در آن  خبت

يا             حمو  خبواهى  چه را  تو هر يرا،  ستوارمان دار. ز ا

 1نزد توست. دارى، و كتاب اصلى برقرار مى

 در حباراالنوار آمده است:

َو إْن ُكْنُت ِمَن األْشِقياِء َفاْمحىن ِمَن األْشقياِء َو اْكُتْبىن ِمَن         

لى َنِبيَِّك               نَزل َع الس عداء، َفانََّك ُقلَْت ىف ِكتابَِك اْلُم

ه       و الّل له: َيْمُح ه َو آ َلواُتك َعَلْي شاءُ     َص ُت َو   ما َي َو ُيْثِب

 ِعْنَدُه ُام  اْلِكتاب؛

بني            حمو و در  نان  مره آ مرا از ز بدخبتامن،  گر از  و ا

خبتان جايگزين فرما. زيرا، تو در كتاب خود كه            نيك 

صلى      يامربت  يه  اهلل بر پ موده       و عل شده فر نازل  له  اى:  آ

مى             قرار  يا بر حمو  هد  چه را خبوا هر  ند  دارد و  خداو

                                                 
1

. هر سه حديث را طربى در تفسري آيه آورده است. ابو وائل شقيق بن مسلمه اسدى                 

، چنني است كـه: ثقـه اسـت و    859، ص 79كوىف است، شرح حال او در هتذيب التهذيب، ج 

در زمان صحابه و تابعني حضور داشـته و در  [ جاهليت و اسالم را درك كرده است]خمضرم 

 عزيز در سن يكصد سالگى از دنيا رفته است. خالفت عمر بن عبدال
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 1كتاب اصلى نزد اوست.

سلم            خبارى و م صحيح  كه از  يىت  يل روا يز، در ذ قرطىب ن

آورده، بــر ايــن معــىن اســتدالل كــرده اســت، روايــت 

 گويد: مى

 آله فرمود: و عليه اهلل رسول اكرم صلى

َمْن َسرَُّه أْن ُيْبَسَط َلُه ىف ِرْزِقه َو ُيْنَسَأُله ىف أَثِره ـ أَجِلِه          

 ْل َرِحَمه؛ـ َفْلَيِص

گردد،   كسى كه از وسعت روزى و زيادتى عمر خشنود مى        

 2به خويشاوند خود نيكى منايد.

كرده        قل  باس ن بن ع كه        و از ا سى  جواب ك كه او در 

مى         يادتى  جل ز مر و ا نه در ع سيد: چگو فت:    پر شود؟ گ

 خداى عز و جل فرموده:

 ُهَو الَّذي َخَلَقُكْم ِمْن طنٍي ُثمَّ َقضى َأَجاًل َو َأَجٌل ُمَسمًّى ِعْنَدُه؛

او كسى است كه مشا را از گل آفريد، سهس مدتى مقرر           

 3داشت، و اجل حتمى نزد اوست.

اجل اول در آيه اجل بنده از تولد       »ابن عباس گفت:    

تا مرگ است، و اجل دوم ـ يعىن آنچه نزد خداست ـ از           

برد، و   زمان مرگ تا قيامت است كه در برزخ به سر مى          

اى از خدا   داند. پس، اگر بنده     كسى جز خدا آن را منى    

د برتسد و صله َرِحم به جاى آورد، خداوند هر چه خبواه          

افزايد، و   از عمر برزخى او كاسته و به عمر اولش مى       

چه              هر  ند  يد، خداو حم منا طع ر ند و ق ماىن ك گر نافر ا

ياىي     مر دن هد از ع خى       خبوا مر برز به ع سته و  اش  اش كا

 4...«افزايد  مى

كه                ته  سخىن گف فزوده و  ستدالل ا ين ا بر ا كثري  بن  ا

چنني ا    شرده آن  محد و           ف كه ا يىت  با روا سخن  ين  ست: ا

جه آورده     بن ما سائى و ا مى     ن نگ  ند مهاه نان    ا يد، آ منا

 آله فرمود: و عليه اهلل اند كه رسول خدا صلى آورده

إنَّ الرَُّجَل َلُيْحَرُم الرِّزَق ِبالذَّنِب ُيصيُبُه َو ال َيردُّ الَقَدَر        
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 ر؛إاّل الدُّعاء َو ال َيزيُد ِفى الُعْمِر إاّل البِّ

گردد، و   انسان گاهى به خاطر گناه از روزى حمروم مى        

گرداند، و چيزى    چيزى جز دعا بال و سرنوشت را بازمنى       

 1افزايد. جز نيكى عمر را منى

 و در حديث ديگرى فرموده:

 األرِ ؛ إنَّ الدُّعاَء َو الَقضاَء َلَيْعَتِلجاِن َبْيَن السَّماِء َو

بارزه             هم م با  مني  مسان و ز يان آ شت در م عا و سرنو د

 2كنند. مى

آنچه آوردمي يكى از چند وجهى بود كه در معناى اين          

ته    يه گف يه             آ ناى آ يز در مع گرى ن جوه دي ند، و ا

كه:           آورده سخن  ين  ند ا ند، مان حمو و  »مراد از  »ا

بات  م   « اث حمو حك يه:  ست.     در آ گر ا كم دي بات ح « ى و اث

تر آن است كه بگوييم:      يعىن نسخ احكام شريعت، و درست     

چنانكه قرطىب نيز    « مقصود در آيه مهه را شامل است.      »

اين آيه عام است     »... اين را برگزيده و گفته است:     

مى       يز  مهه چ شامل  خدا          و  ست و  هر ا ين اظ گردد، و ا

 3«داناتر.

باس آورده          بن ع قول ا سيوطى از  كه او     طربى و  ند  ا

يه:      ين آ باره ا ُت َو        »در شاُء َو ُيْثِب ما َي ُه  وا الّل َيْمُح

تاب   َدُه ُأمُّ اْلِك ست:    «ِعْن ته ا سال      »گف هر  مور  ند ا خداو

مى        مه  قدير و برنا قدر ت شب  يك     را در  جز ن ند  خبىت و   ك

 4...«بدخبىت را 

 فرمايد: ب( خداى سبحان در سوره يونس مى

ْوَم ُيوُنَس           ْت َفَنَفَعها ِمياُنها ِِاّل َق ٌة آَمَن ْت َقْرَي ْو ال كاَن َفَل

ياِة                ْ اْلَح ْزِي ِف ذاَب اْلِخ ْنُهْم َع ْفنا َع وا َكَش ا آَمُن َلّم

 5الدوْنيا َو َمتسْعناُهْم ِِىل حني؛

چــرا هــيچ يــك از مــردم شــهرها و آباديهــا اميــان  

نياوردند تا اميانشان سودشان دهد؟ مگر قوم يونس كه          

                                                 
1

 .09، حديث 79. مقدمه سنن ابن ماجه، باب 
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ندگى           خوارى را در ز لت و  عذاب ذ ند،  ميان آورد چون ا

ــدتى آنــان را   ــا م ــتيم، و ت ــان برداش ــا از آن دني

 برخوردار ساختيم.
 شرح كلمات

  بردمي، برداشتيم.. َكَشْفنا: زايل كردمي، از بني7

 . ِخْزى: خوارى، رسواىي.5

. حني: وقت و زمان نامعلوم كه بيش و كـم آن مشـخص   8

 نيست.
 تفسير آيه

فشرده داستان يونس آنگونه كه در تفسري طربى و قرطىب          

قوم يونس در نينوا    »و جممع البيان آمده، چنني است:       

پرستيدند. خداوند    زيستند و بت مى    از اراضى موصل مى   

ونس را به سوى ايشان فرستاد تا آنان را به اسالم          ي 

بت     نده و از  سرباز        فرا خوا شان  بازدارد. اي سىت  پر

زدند، دو نفر از آنان يكى عابد و ديگرى عام، يونس         

را پريوى كردند، عابد از يونس خواست تا بر عليه آن         

كرد و            هنى  كار  ين  عام او را از ا ند و  فرين ك قوم ن

فر       نان ن بر اي فت:  يت را       گ خدا دعا يرا  كن، ز ين م

مى    ستجاب  ندارد!          م ست  ندگانش را دو كت ب ند وىل هال ك

ند             كرد، خداو فرين  پذيرفت و ن بد را  سخن عا يونس 

مى          نازل  فالن روز  ماه و  فالن  عذاب در  مود:  گردد.   فر

يونس آن را به آنان خرب داد، وقت عذاب كه نزديك شد          

رفت، وىل   يونس به مهراه آن عابد از ميان ايشان بريون       

خود             با  يونس  قوم  ند.  باقى ما شان  عام در ميان آن 

يده           غى را ند يونس درو حال از  به  تا  ما  ند:  امي،  گفت

مواظب باشيد اگر او امشب در بني مشا باقى ماند كه             

عذاىب در كار نيست، وىل اگر بريون رفت بدانيد كه كه           

صبح فردا عذابتان قطعى است. شب كه به نيمه رسيد             

ارا از بينشان بريون رفت. آنان كه اين را        يونس آشك  

دانستند و آثار عذاب را مشاهده و به هالكت خود يقني         

كردند به نزد آن عام رفتند، او به ايشان گفت: به           

كند و عذاب    سوى خدا زارى كنيد كه او به مشا رحم مى         

مى    مشا بر شويد و         را از  بريون  بان  سوى بيا به  دارد: 

ز هم جدا كنيد و بني حيوانات      زنان و كودكانتان را ا  

هاتان جداىي افكنيد، سهس دعا كنيد و بگرييد!          و بچه 

يان            كان و چهارپا نان و كود با ز ند،  چنني كرد نان  آ

شيدند و             شمينه پو باس پ ند، ل صحرا هناد به  سر  خويش 

اظهار اميان و توبه كردند و نيت خود را خالص منودند         
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چه      مادران و ب مهه  يان  مى و حي   و م جداىي   هاى آد نات  وا

ند.             سر داد ياد زارى  ند و فر سهس ناليد ند  افكند

صداها كه در هم پيچيد و فريادها كه آميخته شد با            

منوده و              جه  جل تو عز و  خداى  سوى  به  ندوه  له و ا نا

ما به آنچه يونس آورده بود      [ پروردگارا ]گفتند:  

شان را          شيد و دعاي نان را خب ند آ ميان آوردمي، خداو ا

را كه بر سرشان سايه گسرتده بود از        پذيرفت و عذاىب   

 ...«ايشان برطرف ساخت و 

گونه عذاب را از قوم يونس ـ بعد از          خداوند، بدين  

آنكه توبه كردند ـ حمو و برطرف كرد. آرى، خداوند           

 دارد. هرچه را خبواهد حمو كرده يا برقرار مى

 فرمايد: ج( خداوند سبحان در سوره اعراف مى

سى ثَ    ْدنا ُمو َتمَّ         َو واَع ٍر َف ها ِبَعْش ًة َو َأْتَمْمنا ثنَي َلْيَل ال

 1ميَاُت َربِِّه َأْرَبعنَي َلْيَلًة؛

ما با موسى سى شب وعده گذاشتيم، و آن را با ده شب          

ديگر تكميل كردمي تا ميقات پروردگارش چهل شب متام            

 شد.

 و در سوره بقره فرموده:

ْدنا ُموسى   ْن         َو ِِْا واَع َل ِم ْذُتُم اْلِعْج ًة ُثمَّ اتسَخ َأْرَبعنَي َلْيَل

 2َبْعِدِه َو َأْنُتْم ظاِلُموَن؛

يد    ]و  ياد آور شب           [به  هل  سى چ با مو كه  گامى را  هن

وعده گذارمي، و مشا بعد از او ـ در حاىل كه ستمكار           

 بوديد ـ گوساله را برگزيديد.
 كتب خلفاچهارم: بداء در روايات م

كه            ند  يىت دار مذى روا سعد و تر بن  محد و ا سى و ا طيال

 فشرده آن با عبارت طيالسى چنني است:

َارى آَدَم ُاريَّتإه َفإرأى      : ِنس الّلهآلله  و عليله  اهلل صللى   قاَل َرُسوُل الّله

قاَل:              هذا؟  ْن  يا َربِّ َم قاَل:  وُره،  ساِطعا ُن ر  اًل َاْزَه َرُج

قاَل:     ك داود!  تووَن       هذا أبُن قاَل: ِس ُره؟  ما ُعْم يا َربِّ َف

يَدُه          قاَل: ال ِااّل َاْن َتز مِره!  يا َربِّ ِزْد ىف ُع قاَل:  َنة!  َس

ِمْن ُعمِرك! قاَل: َو ما ُعمرى؟ قاَل: ألف َسنة! قاَل آَدُم:          

َرُه               ا َحَض مرى ... َفَلّم ن ُع َنة ِم عنَي َس ُه أرَب ُت َل ََد َوَهْب َف

ئكُة قاَل: َقد َبََِى ِمْن ُعْمرى أْرَبُعوَن        اْلَموُت َو جاءْتُه املال  

 َسَنة. قاُلوا: ِنسَك َقْد َوَهْبَتها ِلداود؛
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آله فرمود: خداوند نسل آدم را      و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

به او نشان داد، آدم در ميان آنان مردى را ديد با        

هره  ست؟             چ ين كي خدايا! ا كرد:  عر   شان،  نور اف اى 

ند      ين فرز مود: ا خدايا        فر كرد:  عر   ست!  تو داود ا

شت:              ضه دا سال! عر صت  مود: ش ست؟ فر قدر ا مر او چ ع

منى       مود:  فزاى؟ فر مر او بي كه     خدايا در ع گر آن شود م

از عمر خودت به او بيفزاىي! عر  كرد: عمر من چقدر           

سال از             هل  من چ فت:  سال! آدم گ هزار  مود:  ست؟ فر ا

ف           كه  فات او  گام و شيدم ... هن به او خب مرم را  را ع

فت:             ند گ بالينش آمد به  قبض روح  شتگاِن  سيد و فر ر

هنوز چهل سال از عمر من باقى است! گفتند: تو خودت           

 1آن را به داود خبشيدى!

ثار            باره آ شته، در چه در گذ ضافه آن به ا يت  ين روا ا

و مهانند آن، از روايات مكتب خلفا آوردمي     « ِصَله َرِحم  »

ُه ما يَ   »از مصاديق   وا الّل َدُه ُأمُّ    َيْمُح ُت َو ِعْن شاُء َو ُيْثِب

 است.« اْلِكتاب

ليهم        يت ع هل ب مان ا سالم   اما بات   »ال را « حمو و اث

اند كه ـ به يارى خداى متعال ـ در          نام هناده  « بداء »

 مناييم. خبش پنجم آن را بررسى مى
 السالم عليهمپنجم: بداء در روايات امامان اهل بيت 

يه        صادق عل مام  حبار از ا س  در  كه    ال ست  الم آورده ا

 فرمود:

َعزَّوجلَّ َنِبّيا َحّتى َيأُخَذ َعَلْيِه َثالَث ِخصاٍل:            ما َبَعَث الّله   

ُيَقدُِّم    أإلقرار ِبالُعبوِديَّة، َو َخْلع اْلأنداد، َو أنَّ الّله     

 ما َيشاُء َو ُيَؤخِّر ما َيشاء؛

سه             كه  گر آن كرده م عوث ن يامربى را مب هيچ پ ند  خداو

يز را از ا  خدا،          چ ندگى  به ب قرار  ست: ا سته ا و خوا

نفى هر گونه شريك و مهتا براى او، و اينكه خداوند          

هر چه را خبواهد مقدم داشته و هرچه را خبواهد وا پس         

 2دارد. مى

السالم مهني معىن را در بيان ديگرى با         امام صادق عليه   

 آورده و فرموده:« حمو و اثبات»لفظ 

                                                 
1
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َنِبّيا َقّط َحّتى َيأُخَذ َعَلْيِه َثالثا: أإلقرار            ما َبَعَث الّله   

َيْمُحو ما َيشاء      ِبالُعبوديَّة، َو َخلع األنداد، َو أنَّ الّله    

 َو ُيْثِبت ما يشاء؛

سه             كه  گر آن كرده م عوث ن يامربى را مب هيچ پ ند  خداو

يت         به عبود قرار  ست: ا سته ا يز را از او خوا خدا،   چ

نفى هر گونه شريك و مهتا براى او، و اينكه خداوند          

قرار            هد بر چه را خبوا كرده و هر حمو  هد  چه را خبوا هر 

 1دارد. مى

سومى    يت  بات  »و در روا يده  « بداء »را « حمو و اث نام

 كه فشرده آن چنني است:

َتعاىل ... ِباْلَبداء ...      ُيقرَّ لّله  ما َتَنبَّأ َنىبٌّ َقطٌّ حّتى      

 ؛

هيچ پيامربى هرگز نشان پيامربى نگريد مگر آنكه براى           

كى از            يد: ... ي عرتاف منا مور ا ين ا به ا عال  خداى مت

 2است ... .« بداء»آهنا اعرتاف به 

 كه فرمود: اند السالم روايت كرده از امام رضا عليه

ُه                قّر َل مر، َو أْن ُي رمي اخَل طٌّ ِااّل ِبَتْح ا َق َث َنِبّي ما َبَع

 ِبالَبداء؛

خداوند هرگز پيامربى را نفرستاده مگر با حرمت شراب         

به    كه  بات  ]«بداء »و اين عرتاف      [حمو و اث خدا ا حق  در 

  3منايد.

گرى،    يت دي يه    و در روا صادق عل مام  مان    ا سالم از ز ال

 نيز خرب داده و فرموده:« حمو و اثبات»

إذا كــاَن َلْيَلــة الَقــدر َنَزَلــِت اْلَمالئكــُة َو الــرُّوُح َو 

ضاِء            ن َق وُن ِم ما َيُك وَن  لدُّنيا َفَيْكُتُب ماِء ا ُة إىل َس اْلَكَتَب

ه  ه         الّل إذا أراَد الّل َك السَّنة َف عاىل ىف ِتْل دِّ   َت َم أْن ُيَق

َشْيئا أْو ُيؤخَِّرُه أْو َيْنُقَص َشْيئا أَمَر اْلَملك أْن َيْمُحو ما          

 َيشاُء ُثمَّ أْثَبَت اَلذى أراَد؛

مى      كه  قدر  به       شب  سندگان  شتگان و روح و نوي شود فر

آيند و هر چه را خداى متعال در       آمسان دينا فرود مى    

مى      موده  قرر فر سال م هد       آن  خدا خبوا گر  سند، و ا نوي

يزى   يزى را          چ يا چ بدارد،  پس  يا وا ته  پيش انداخ را 
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مى          مان  مأمور فر شته  به فر هد،  مهان     بكا هد آن را  د

 1بدارد.« برقرار»يا « حمو و نابود»گونه كه خواسته 

السالم نيز در بيان ديگرى از آن خرب        امام باقر عليه   

 چنني است:داده كه فشرده آن 

بون           ى السَّماء َفَيكُت ُة إَل كُة َو الَكَتَب ا اْلَمالِئ زَُّل فيَه َتَن

باَد فيها.             صيُب الِع ما ُي ِر السََّنة َو  َو كائٌن ىف أْم ما ُه

ه      وٌف لّل مُر َمْوُق ه          قاَل: َو أ قدُِّم ِمْن شيئة ُي عاىل فيه امَل َت

عاىل            ُه َت َو َقْوُل شاء َو ُه ما َي ؤّخر  شاُء َو ُي وا  ما َي : َيْمُح

 الّلُه ما َيشاُء َو ُيْثِبُت َو ِعْنَدُه ُأم  اْلِكتاب؛

در شب قدر فرشتگان و نويسندگان به آمسان دنيا فرود         

آيند و هر چه را كه در آن سال شدىن است و هر چه            مى 

نويسند. فرمود: و    رسد، مهه را مى    در آن به بندگان مى   

هر چه را    كارهاىي است كه وابسته به مشيت اهلى است،         

دارد،  خبواهد مقدم داشته و هر چه را خبواهد واپس مى         

َيْمُحو   و اين معناى سخن خداى متعال است كه فرموده:         

 2ما َيشاُء َو ُيثبت َو ِعنده ُامُّ الكتاب.  الّله

يه     باقر عل مام  ين         ا باره ا گرى در حديث دي سالم در  ال

ها        َو لَْن يُؤخَِّر اللّه     »يه:  آ جاء َاَجُل سا ِاا  ، «َنْف

خداوند هرگز مرگ كسى را ـ هنگامى كه اجلش فرا              

زماىن كه اجل    »اندازد. فرمود:    رسد ـ به تأخري منى        مى 

ين           سند، ا مسان آن را بنوي سندگان آ يد و نوي فرود آ

 3«اندازند. اجل را خداوند به تأخري منى

سى   مه جمل كه          عال ستاىن را  مهان دا حبار  باِب از  ين  در ا

آدم چهل سال از عمر خود را به داود خبشيد و ما آن         

 4را در روايات مكتب خلفا آوردمي، آورده است.

در روايات امامان اهل بيت بود.      « بداء »اين، معناى   

خداوند رأى جديد    براى »به اين معىن كه،     « بداء »اما  

تــر آن را  اى در كــار پيــدا شــود كــه پــيش  و تــازه

ـ اين ديدگاه در مكتب اهل         ـ معاذ الّله   « دانسته  منى 

ناه             خدا پ به  ما از آن  ست، و  مردود ا كر و  يت من ب

                                                 
1

 ، به نقل از تفسري على بن ابراهيم.00، ص 9. حبار، ج 

 
2

 ، به نقل از اماىل شيخ مفيد.795، ص 9. حبار، ج 

 
3

 . مهان.

 
4

 ، به نقل از علل الشرايع.795، ص 9. حبار، ج 
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مهان             مى  باره  ين  يت در ا هل ب مان ا يدگاه اما برمي. د

السالم   است كه جملسى از امام صادق آورده، امام عليه        

 وده:فرم

ه    َم أنَّ الّل ْن َزَع ى         َم ُه ىف َش ُدو َل لَّ َيْب زَّ َو َج ُه    َع ْم َيْعَلْم ٍء َل

 أمس َفاْبَرؤا ِمْنه؛

هر كس بگويد براى خداى عزوجل در چيزى، رأى تازه و         

دانسته، از او   تر آن را منى   شود كه پيش    جديدى پيدا مى   

 1بيزارى جبوييد.
 اثر اعتقاد به بداء

كه در              ساهنا  خى از ان كه، بر گردد  قد  سى معت گر ك ا

يك    مره ن ته     ز قرار گرف تان  عو         خب شان  گز حال ند هر ا

هيچ   گردد و  منى        ن قرار  بدخبتان  يف  ند، و   گاه در رد گري

اند   برخى از انساهنا كه در زمره بدخبتان قرار گرفته        

ــف   ــده و در ردي ــو  نش ــان ع ــز حالش ــكهرگ ــان  ني خبت

آيند، و قلم از تغيري سرنوشت انساهنا خشكيده و         درمنى 

بازمانده است، اگر چنني تصورى در كار باشد، يقينا          

كند كه هيچ، بلكه به       گناهكار از گناه خويش توبه منى     

پندارد كه شقاوت و     دهد، زيرا مى    كار خود ادامه مى     

 بدخبىت سرنوشت حتمى اوست و امكان تغيري در آن نيست!        

كند    از طرف ديگر، شيطان، بنده نيكوكار را وسوسه مى       

يك    تو از ن خنواهى        كه،  بدخبت  شقياى  مره ا تاىن و در ز خب

سىت در               به س كه او را  ست  كاىف ا سه  مهني وسو فت، و  ر

 عبادت و اطاعت بكشاند و با او آن كند كه نبايد.

يات وارد            يات و روا عاىن آ كه م سلمانان  خى از م بر

اند به    به وضوح و كمال درنيافته     را« مشّيت »درباره  

اند كه،    اند: گروهى چنني پنداشته     دو گروه تقسيم شده   

مى      » چه  بر آن سان  ست     ان بور ا ند جم گر    «ك گروه دي ، و 

مهه كارها به انسان تفويض و واگذار       »اند:   معتقد شده  

ست.   نده     « شده ا حبث آي ضا و     »ما در  فويض و ق جرب و ت

را بررسى كرده و   ـ به يارى خدا ـ اين موضوع         « قدر 

 شناسيم. راه حق و صواب در اين باره را بازمى
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 جبر و تفويض و اختيار
 الف( معناى لغوى جرب

لغت به معناى واداشنت كسى به كارى با زور           در« جرب »

ست، و   بور »ا كارى وادار        « جم به  با زور  كه  سى  عىن ك ي

 شده است.
 ب( جرب در اصطالح علماى عَايد اسالمى

در اين اصطالح يعىن: خداى متعال بندگانش را بر        « جرب »

كنند جمبور كرده است؛ در كار نيك باشد يا            آنچه مى  

اى كه بنده در اين     ه گونه بد، زشت باشد يا زيبا، ب      

سرپيچى از آن را         عل و  ترك ف يار  باره اراده و اخت

را عقيده بر آن است كه هر چه         « جرب »ندارد. پريوان   

براى انسان پديد آيد مهان سرنوشِت از پيش تعيني شده           

مى        يد  كه با جنا  سان را آ ست. ان يارى    او ند، او اخت بر
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 1ندارد. اين سخن، سخن اشاعره است.
 ج( معناى لغوى تفويض

فويض » يار          « ت كردن و اخت گذار  ناى وا به مع غت  در ل

 دادن است.
 د( تفويض در اصطالح علماى عَايد اسالمى

فويض » صطال   « ت ين ا هاى       در ا عال كار ند مت عىن خداو ح ي

چه              ست. هر كرده ا گذار  نان وا خود آ به  ندگان را  ب

دهند و خداوند    خبواهند آزاد و رها و مستقل اجنام مى      

قــدرتى بــر افعــال آنــان نــدارد. ايــن ســخن، ســخن 

 2است.« معتزله»
 ه( معناى لغوى اختيار

در لغت به معناى حق انتخاب و گزينش است.        « اختيار »

برگزيــدن و پســنديدن و آزاد بــودن در انتخــاب را، 

 اختيار گويند.
 و( اختيار در اصطالح علماى عَايد اسالمى

سو           يا و ر سيله انب به و ندگانش را  عال ب الن خداى مت

موده            هنى فر خى  لف و از بر ها مك خى از كار بر بر خود 

است. خداوند پس از آنكه قدرت و اراده اجنام كار و         

ترك آن را به بندگانش خبشيده و براى آنان در آنچه         

كس را   كنند، حق انتخاب و گزينش قرار داده، و هيچ       مى 

در اين راه جمبور نكرده، از آنان خواسته است تا در        

آن فرمان داده يا از آن بازداشته، او     آنچه كه به   

را اطاعت منايند. استدالل بر اين موضوع ـ به يارى            

 آيد. خدا ـ در حبث آينده مى
 قضا و قدر و معناى آنها

ضا »ماده   شده      « قدر »و « ق ستعمال  عددى ا عاىن مت در م

 آورمي: كه آنچه مربوط به اين حبث است مى
 «قضا»الف( برخى معاىن ماده 

ميـان دو طـرِف درگـري،    « داورى»به معنـاى   «قضا. »7

 مانند:

يِه             كاُنوا ف ما  ِة في ْوَم اْلَِياَم َنُهْم َي ضْ َبْي ِِنس َربََّك َيَْ

 3َيْخَتِلُفون؛

                                                 
1

به م  شاعره »عرىف  .  شيه        « ا ستاىن در حا حنل شهر لل و  تاب م لل و    »در ك صل ىف امل الف

 مراجعه شود. 758ـ  770ص  7ابن حزم ج « االهواء و النحل

 
2

عرىف     به م له ».  شيه        « معتز ستاىن در حا حنل شهر لل و  تاب م لل و    »در ك صل ىف امل الف

 مراجعه شود. 55ـ  55، ص 7ابن حزم ج « ء و النحلاالهوا

 
3

 .08. سوره يونس، آيه 
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مى         ختالف  چه ا مت، در آن تو روز قيا گار  ند،   پرورد كرد

 كند. ميان آنان داورى مى

نند سـخن خـداى   ، ما«آگاه كردن»به معناى « قضا. »5

سراجنام           كردن او از  گاه  لوط و آ ستان  عال در دا مت

 فرمايد: قومش كه مى

الِء َمَُْطإوع   َٔو َقَضْينا َِِلْيإِه اِلإَك اْلإَ ْمَر َأنس داِبإَر هإو     

 1ُمْصِبحني؛

صبحگاهان،            كه  كردمي  گاه  ضوع آ ين مو لوط را از ا ما 

 كن خواهند شد. مهه آنان ريشه

، «فرمـان دادن »و « واجب كـردن »به معناى « قضا. »8

 مانند:

 2َو َقضى َربَُّك َأاّل َتْعُبُدوا ِِاّل ِِّياه؛

 پروردگار تو فرمان داده كه جز او را نهرستيد.

 ، مانند:«اراده و تقدير»به معناى « قضا. »9

 3ْن َفَيُكون؛َو ِِاا َقضى َأْمرًا َفِإنسما َيَُوُل َلُه ُك

يزى را       گاه چ هر  مى     « اراده»و  نها  ند، ت يد:   ك گو

 شود. موجود باش! و مى

 4ُهَو السذي َخَلََُكْم ِمْن طنٍي ُثمَّ َقضى َأَجال؛

براى  ]او خداوندى است كه مشا را از گل آفريد، سهس         

 فرمود.« مقدر»مدتى  [او

عىن   عيىن           ي قدار م ندازه و م سان ا بودن ان نده  براى ز

 قرار داد.
 «َقَدر»ب( برخى معاىن ماده 

يعىن قدرت يافت، توان اقـدام پيـدا كـرد،    « َقَدَر. »7

نا و    « قادر » عىن توا خداى      « قدير »ي ند،  عىن توامن ي

 فرمايد: مى 37متعال در سوره يس، آيه 

أَ       َق السَّماواِت َو اْل ْيَس الَّذي َخَل لى َأْن   َأ َو َل قاِدٍر َع ْرَ  ِب

 َيْخُلَق ِمْثَلُهم؛

يد،          مني را آفر هنا و ز كه آمسا سى  يا ك ست  « قادر »آ ني

 مهانند آهنا را  بيافريند؟

                                                 
1

 .99. سوره حجر، آيه 

 
2

 .58. سوره اسراء، آيه 

 
3

 .775. سوره بقره، آيه 

 
4

 .5. سوره انعام، آيه 
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 فرمايد: مى 59و در سوره بقره، آيه 

َو َلْو شاَء الّلُه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َو َأْبصاِرِهْم ِإنَّ الّلَه َعلى         

 ُكلِّ َشْيٍء َقديٌر؛

برد،   خدا خبواهد، گوش و چشم آنان را از بني مى       و اگر  

 است.« توامنند»زيرا خداوند بر هر چيز 

يعىن خداوند بر اجنام هر كارى به هر گونه كه حكمتش             

 اقتضا كند قدرت دارد.

َقَدَر الرِّْزَق َعَلْيِه »يعىن در تنگنا قرار داد، « َقَدَر. »5

قدرُ  قرا      « َو َي شت  ناى معي عىن او را در تنگ ر داده و ي

 دهد. مى

 فرمايد: مى 89خداوند در سوره سبأ، آيه 

 ُقْل ِإنَّ َربِّي َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيشاُء َو َيْقِدر؛

بگو: پروردگار من روزى را براى هر كس خبواهد وسعت          

 كند. مى« تنگ»داده يا 

األمإر    َقَدَر الّله» يعىن تدبري و اندازه كرد، «َقَدَر». 8

َدره  عىن  «ب ستار         ي يا خوا كرد  تدبري  ند آن را   خداو

ــه     ــر، آي ــوره قم ــه در س ــد، چنانك ــوع آن ش  75وق

 فرمايد: مى

ْد               مٍر َق لى َا ماُء َع التَقى اْل نا َف َأْرَ  ُعُيو ا اْل َو َفجَّْرَن

 ُقِدَر؛

هاىي بريون فرستادمي؛ و اين      و زمني را شكافتيم و چشمه   

 اى كه تدبري و   به اندازه  »[ باران و چشمه  ]دو آب 

 با هم درآميختند.« خواسته شده بود
 «َقدسَر»ج( معناى 

   َقإدسَر الّلإه  »يعىن حكـم كـرد، فرمـان داد،     «َقَدَر» .7

يعــىن خداونــد حكــم و فرمــان داد كــه كــار،  «األمإإَر

دربـاره   55اينگونه باشد. چنانكه در سوره منل، آيه 

 فرمايد: زن لوط مى

 َأَتُه كاَنْت ِمَن اْلغاِبرين؛َفَأْنَجْيناُه َو َأْهَلُه ِإالَّ اْمَر

اش را جنات دادمي، جز زنش كه       و خانواده  [لوط ]ما او  

 فرمودمي: او از بازماندگان باشد.

شدگان   يعىن حكم و فرمان ما اين بود كه آن زن از هالك        

 باشد.

« َقدََّر ىف األمـر »يعىن مدارا منود، درنگ كرد، « َقدََّر. »5

كرد         نگ  كار در جنام  عىن در ا منود،     ي مدارا  با آن  و 

بـه داود   77چنانكه خداى متعال در سوره سبأ، آيـه  

 فرمايد: مى

 َأِن اْعَمْل ساِبغاٍت َو َقدِّْر ِفي السَّْرِد؛
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هاى كامل و فراخ بساز و در بافنت آهنا با تأمل و          زره

 مدارا عمل كن.

مان             قت و ز با د كه  كن، بل له م ساخنت زره عج عىن در  ي

 يجه كارت حمكم و استوار باشد.كاىف اقدام كن تا نت
 «َقَدْر»د( معناى 

به معناى كميَّت و مقدار و اندازه، چنانكه « َقَدْر. »7

 فرمايد: مى 57در سوره حجر، آيه 

َدٍر          ُه ِإاّل ِبَق ُه َو ما ُنَنزُِّل َدنا َخزاِئُن ْيٍء ِإاّل ِعْن ْن َش َو ِإْن ِم

 َمْعُلوٍم؛

به مقدار و    هرچه هست خزاين آن نزد ماست، و ما جز        

 كنيم. اندازه معني  آن را نازل منى

به معناى زمان و مكان، چنانكـه در سـوره   « َقَدر. »5

 فرمايد: مى 55ـ  59مرسالت، آيات 

ْن ماٍء َمهيمٍن * َفَجَعْلناُه ىف َقراٍر َمكنٍي *           ْم ِم ْم َنْخُلْقُك َاَل

 إىل َقَدٍر َمْعُلوٍم؛

يده       ست نيافر مشا را از آىب پ يا  سهس آن را در   امي آ  *

معني  « زماىن »قرارگاه حمفوظ و آماده قرار دادمي * تا       

 و معلوم؟

«  َقَدرالّلـه »به معناى حكم قطعـى و نافـذ،   « َقَدر. »8

سوره            كه در  خدا، چنان كم  عى و حم فذ و قط كم نا عىن ح ي

 فرمايد: مى 83احزاب، آيه 

كاَن            ُل َو  ْن َقْب ْوا ِم ي الَّذيَن َخَل ِه ِف نََّة الّل ِه   ُس ُر الّل َأْم

 َقَدرًا َمْقُدورًا؛

اين سنت اهلى، در پيشينيان نيز جارى بوده، و فرمان         

 است.« قطعى و نافذ و شدىن»خدا 

ماده       ناى  عدد مع قدر  »شايد ت ضا و  به   « ق سبت آن  و ن

به               سلمانان  خى از م تا بر شده  عث  عال با خداى مت

ناى           كه مع ند  نان پندار تاده و چ شتباه اف ضا و   »ا ق

قرآن و حديث اين است كه، انسان در زندگى         در « قدر 

قضا و  »كند، نيك يا بد، براساس        خويش هر چه را مى     

و سرنوشىت است كه خداوند، پيش از آفرينش او،        « قدر 

برايش مقرر داشته است! چنانكه در روايات ما واژه         

هر دو اطالق شده است.     « تفويضى »و « جربى »، به  «َقَدرى »

قى، و      چنني اطال بر  نا  َدر »اژه و ب براى     « َق ست  نامى ا

ْرء »ء و ضد آن، مانند واژه    شى  كه نامى است براى     « ُق

 هر دو.« پاكى»و « حيض»

قوال       يان ا يان، از ب َدرى »در پا سخ آن،  « ها  َق و پا

گذرمي، و تنها به آوردن     براى پرهيز از طول حبث درمى      
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ته            قوال را در آن ياف ين ا سخ ا كه پا حاديثى  امي  ا

ـ به يارى خدا ـ عالوه بر پاسخ،            كنيم تا   بسنده مى  

 توضيح و شرح موضوع نيز باشد.
 در قضا و قدر السالم عليهمرواياتى از امامان اهل بيت 

 روايت اول

. روايت خنست را از اولني امام از امامان اهل بيـت  7

 آورمي: السالممى طالب عليه السالم، امام على ىب اىب عليهم

خود           سند  با  يد  تاب توح سن       صدوق در ك مام ح تا ا

يه  تا             عل خود  سند  با  تاريخ  ساكر در  بن ع سالم و ا ال

  [عبارت از صدوق است]ابن عباس روايت كنند كه: 

َفَإاَل:   السلالم  عليله َدَخَل َرُجل ِمن أِهل الِعراِق َعلى أمري اْلُمْؤمنني 

ْن خُروِجنا ِىل أهِل الشاِم أِبََضاٍء من الّله          َو    أْخِبْرنا َع

   : َاَجل يا َشيخ، َفَوالّلهالسلالم  عليله َلُه أمرُي اْلُمْؤِمننَي َقَدر؟ َفَاَل 

َن             ضاٍء ِم َن واٍد ِاّل ِبََ طُتم َبْط ة َو ال َهب وُتم َتْلَع ما َعَل

َدٍر، َفَاَل الشَّْيُخ: ِعْنَدالّله       الّله  ُب عنائى يا      َو َق َاْحَتِس

َلَعّلَك َتُظّن َقضإاًء   : َمْهاًل يا ْشيخ!السلالم  عليله أمرَياْلُمْؤِمنني! َفَاَل 

واُب َو              طل الّث ذِلَك َلَب كاَن َك ْو  ما! َل َدرا الز ا َو َق َحْتَم

جر، َو َلسََََط َمْعنَى             هُى َو الزس مُر َو النس َاُب َو األ الِع

سى           لى ُم ن َع ْم َيُك عد، َو َل يد َو اْلَو مة َو ال   اْلَوع ٍء الئ

الالِئمإإِة ِمإإن ِلُمْحسإإٍن َمْحَمإإدة، َو َلكإإاَن اْلُمْحسإإُن أوىل ِب

َك            ن، ِتْل من اْلُمْحِس ساِن  ذِنُب أوىل ِباإلح ذِنب، َو اْلُم اْلُم

هِذِه           ماِن َو َقَدريَّة  ماِء الرسْح ثاِن َو ُخَص َدِة اإلْو ُة َعْب َمَاَل

َعزسَوَجلس َكلسف َتْخيريا،       االمَّة َو َمُجوِسها. يا َشيخ! ِنس الّله     

لى ا      طى َع ذيرا، و أْع هى َتْح عَص      َو َن ْم ُي ثريا َو َل يِل َك ْلََل

ِق السَّمواِت َو             ْم َيْخُل ها، َو َل ع ُمْكَر ْم ُيَط ا، َو َل َمْغُلوَب

ٌل            ُروا َفَوْي نو السذيَن ُكْف َك َظ باِطاًل اِل ما  ما َبْيَنُه اأَلْرَ  َو 

 ِللسذيَن َكَفُروا ِمَن الّنار؛

يه         نان عل بر امريمؤم قى  شد و     مردى عرا سالم وارد  ال

اهلى  « قضا و قدر  »ا خروج ما بر شاميان به       گفت: آي  

است؟ امام به او فرمود: آرى اى شيخ! به خدا سوگند         

فرود               سىت  هيچ پ يد و در  باال نرفت ندى  هيچ بل از 

به      گر  يد م قدرى  »نيامد ضا و  مرد   « ق ند! آن  از خداو

 1گفت: اميدوارم رنج من نزد خدا به حساب آيد!

يه   مام عل شيخ!         ا برو اى  سته  مود: آه به او فر سالم  ال

گومي! اگر    ى را مى شايد پنداشىت قضاى حتمى و قدر قطع       

                                                 
1

به          ما  هاد  خروج و ج گر  عىن ا ضا و ». ي پاداش         « قدر  ق سزاوار  كه  ست  هلى ا عى ا قط

نيستيم. پس اميدوارم رنج من در اين راه نزد خدا به حساب آيد و در رديف اعمال               

 گريند. كساىن قرار گريد كه روز قيامت مورد فضل و رمحت خدا قرار مى
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شگريى              هنى و پي مر و  قاب و ا ثواب و ع كه  شد  چنني با

مژده دادن ىب       ساندن و  شده، و تر طل  نه      با ست،  عىن ا م

كار             شى از نيكو نه ستاي ست و  كار جبا بر گناه مىت  مال

بدكار           سزاوارتر از  مت  به مال كار  كه نيكو ست، بل روا

سته        كى شاي به ني كار  يك    بوده و گناه تار   تر از ن رف

ست  بت     1!ا تار  ين، گف محان و       ا خداى ر نان  ستان و دمش پر

َدرى » و جموسان اين امت است! اى شيخ! خداى        « مسلكان  َق

مكلف ساخت تا به اختيار خود عمل          عزوجل بندگان را  

بر             ستند، و  خود بازاي تا  كرد  هنى  نان را  ند و آ كن

ست          هد، شك سيار د پاداش ب ندك  ماىن     كار ا خورده نافر

او آمساهنا و زمني   »نشده، و ناخواسته اطاعت نگرديده،     

ين          يده، ا طل نيافر به با يان آن دو را  جودات م و مو

بر كساىن كه     گمان كساىن است كه كافر شدند، پس واى        

 2«كافر شدند از عذاب آتش!

 راوى گويد: آن شيخ برخاست و سرود:

                                                 
1

. زيرا هر دو در اصل كار مساويند، چون عمل به اراده و اختيار آنان نبوده، از 

داند در حاىل كه  گريد و اين را حق خود مى طرىف نيكوكار مورد ستايش مردم قرار مى

چنني نيست و به خاطر مهني پندار، او به مالمت سزاوارتر است از گناهكار، زيرا 

داند، در حاىل كه  و او خود را سزاوار اين مالمت مىگناهكار مورد مالمت مردم است 

چنني نيست، پس بايد به او احسان شود تا حتمل آزار و مالمت مردم را با آن جربان 

 كند، نه به نيكوكار!

 
2

 .5سوره  55. اقتباسى است از آيه 
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َانت اإلماُم الَّذى َنرُجو 

 ِبطاَعِتِه
َيْوَم النَّجاِة ِمَن الرَّْحمِن  

ُغْفرانا

ديننا ما كاَن  َاْوَضْحَت ِمْن

 ُمْلَتبسا
َجزاَك َرب َك َعّنا فيِه  

إْحسانا

َفَلْيس َمْعِذرة ىف ِفْعِل 

 فاِحَشٍة

َقْد ُكْنُت راِكُبها ِفْسقا َو  

ِعْصيانا

تو مهان امام حقى كه به 

 مين طاعت او
به قيامت آرزومي كرم  

خدات باشد

تو زدين ما به يك دم 

 مهه شبهه را زدودى
مگر از خدات خواهم كه  

بر او جزات باشد

پس از اين بيان روشن 

 نسزد گناه بر من
كه نه معذرت توامن نه  

مرا جنات باشد

 روايت دوم

يت            هل ب مان ا مام از اما شمني ا يت دوم را از ش روا

جعفر بن حممد الصادق       السالم، امام ابو عبدالّله     عليهم 

 آورمي كه فرمود: السالم مى عليه

َم أنَّ              ٌل َزَع ه: َرُج ة أْوُج لى َثالَث َدر َع ى اْلَق اَس ِف إنَّ الّن

لَّ أْجَبر الّناَس َعَلى اْلَمعاصى َفهذا َقْد َظَلَم        َعزَّ َو جَ     الّله 

ه  وٌَّ              الّل َر ُمَف ْزَعُم أنَّ األْم ٌل َي كاِفُر، َو َرُج َو  ِه َفُه يف ُحْكِم

ه        َن الّل ْد أْوَه هذا َق ْيِهم َف كاِفٌر. َو       إَل َو  ْلطاِنِه َفُه ىف ُس

ه      ْزَعُم أنَّ الّل ٌل َي ونَ         َرُج ما ُيطيُق باَد  ْم   َكلََّف اْلِع َو َل

ه          َد الّل َن َحَم وَن َو إذا أْحَس ما ال ُيطيُق ْم  َو إذا   ُيَكلِّفُه

 َفهذا ُمْسِلٌم باِلٌغ.  أساَء اْسَتْغَفر الّله

 اند:  بر سه راه رفته« َقَدر»مردم درباره 

. كسى كه عقيـده دارد خـداى عزوجـل مـردم را بـر      7

گناهان جمبور كرده است، او درباره فرمان بازدارنده        

 ى به خدا ستم كرده، پس او كافر است.اهل

. كسى كه معتقد است مهه كارهـا بـه مـردم واگـذار     5

ضعيف و             خويش  سلطنت  قدرت و  خدا را در  شده، او 

 كافر است. [نيز]ناتوان پنداشته، پس او 

. كسى كه عقيده دارد خداوند بندگان را بـه آنچـه   8

ست          مى  شان ني چه را در توان كرده، و آن لف  ند مك توان

ز آنان خنواسته است، او هرگاه كار نيكى اجنام دهد          ا

خدا را سهاس گويد و اگر كار بدى از او سر زند از          

رسيده   [به حق  ]خواهد، اين مهان مسلمان      خدا آمرزش مى   
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 1است.
 روايت سوم

روايــت ســوم از هشــتمني امــام از ائمــه اهــل بيــت  

وســى الرضــا  الســالم، امــام علــى بــن م    علــيهم

 عليهماالسالماست كه فرمود:

َعزسَوَجلس َلْم ُيَطع ِبإكراٍه، َو َلْم ُيْعَص ِبَغَلَبإٍة     ِنس الّله. 7

ُك ِلما َملسَكُهم َو           َو اْلماِل ِه، ُه ِل الِعباَد ىف ُمْلِك ْم ُيْهِم َو َل

باُد               ر اْلِع إِن اْئَتَم ه َف َدَرُهم َعَلْي ما َاْق لى  َاِدُر َع اْل

ِمْنها صاّدا، َو ال ِمْنها ماِنعا، َو        ِه َلْم َيُكِن الّله   ِبطاَعتِ 

َك          ْيَن اِل َنُهْم َو َب وَل َبْي شاَء أْن َيُح َيٍة َف ُروا ِبَمْعِص ِْن اْئَتَم

ْم              َو السذى أْدَخَلُه ْيَس ُه وُه َفَل ْل َو َفَعُل ْم َيُح َل َو ِْن َل َفَع

 فيه.

ف و خداى عزوجل از روى اجبار اطاعت نشده، و از ضع       

شكست نافرماىن نگرديده، و بندگان را در مملكت خويش        

شان           كه در اختيار چه  مهه آن بر  شته، او  هوده نگذا بي

هناده مالك، و بر مهه امورى كه توانشان داده توامنند         

ند راه            شند خداو طاعتش با پى  ندگان در  گر ب ست. ا ا

دارد، و اگر   بندد و از اطاعت بازشان منى     آنان را منى  

اش باشند و او خبواهد ميان آنان و      نافرماىن به دنبال   

ناه            مانع از گ گر  كرد، و ا هد  شود، خوا صله  ناه فا گ

نان را در           كه آ ست  ند، او ني جنامش داد نان ا شد و آ ن

 2آن راه انداخته است.

مى         پريوى  خدا را  كه  ساىن  عىن: ان ين       ي بر ا بور  ند جم ك

كند بر     را نافرماىن مى  پريوى نيست، و انساىن كه خدا       

اراده و خواست خدا چريه نشده، بلكه اين خود خداست          

 خواهد بنده در كارش خمتار و آزاد باشد. كه مى

َيا اْبَن آدم ِبمشيئىت ُكْنَت أْنَت السذى َتشاُء ِلَنْفِسَك ما . 5

َتشاُء، َو ِبَُوَّتى أدسيت َِلىَّ َفراِئضى، َو ِبِنْعَمىت َقَوْيَت َعلى         

ما َأصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة     »عِصَيىت، َجَعْلُتَك َسميعا َبصريا َقوِّيا،      مَْ

 «َفِمَن الّلِه َو ما َأصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن َنْفِسك.

اى فرزند آدم! با خواست من است كه تو گزينشگر شده          

مى           يار  خود اخت براى  خبواهى  چه را  هر  با     و  كىن، و 

جب            بامت را  كه واج ست  من ا مى نريوى  با   ا  آورى، و 

اى، من   ام توامنند شده   نعمتهاى من است كه بر نافرماىن      

                                                 
1

 .897ـ899. توحيد صدوق، ص 

 
2

 .897. توحيد صدوق، ص 
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ساختم،          نا  نا و توا شنوا و بي ين را    ]تو را  پس ا

رسد از خداست، و    هرچه از نيكوىي به تو مى     »[ بدان كه  

 1«باشد. هر چه از بدى به تو رسيد از خودت مى

َعِمْلَت ِباْلَمعاِصَى ِبَُوَّتى    »و در روايت ديگرى آمده است:     

ها فيَك؛    با نريوىي كه در تو هناده بودم به          السىت َجَعْلُت

 2«گناهان اقدام كردى!
 روايت چهارم  

 السالم روايت است كه فرمود: از امام صادق عليه

َو ال َتْفويَض َو لِكن أْمإٌر َبإْيَن أْمإَريِن، قإاَل      ال َجْبَر. 7

: َمَثإُل اِلإَك َرُجإٌل    السلالم  عليله ُقْلُت: َو ما َاْمٌر َبْيَن َأْمَرْيِن؟ قاَل 

َرَأْيَتُه َعلى َمْعِصَيٍة َفَنَهْيَتُه َفَلْم َيْنَته َفَتَرْكَتُه َفَفَعَل ِتْلَك          

لُ        ْم َيََْب ُث َل ْيَس َحْي َية، َفَل َت       اْلَمْعِص َت أْن ُه ُكْن َك َفَتَرْكَت ِمْن

 السذى أَمْرَتُه ِباْلَمْعِصَية.

ين دو               يان ا يزى م كه چ فويض، بل نه ت ست و  جرب ا نه 

چه؟            عىن  ين دو ي يان ا يزى م فتم: چ يد گ ست. راوى گو ا

فرمود: مثال آن، مثال كسى است كه در حال گناه است          

هايش  پذيرد. پس از آن ر   كىن و او منى   و تو او را هنى مى   

دهد، پس چنان نيست       كىن و او آن گناه را اجنام مى      مى 

هايش                خود ر حال  به  تو  هذيرفت و  تو ن چون از  كه 

 3اى كه به گناه فرمانش دادى! كردى، اين تو بوده

ما اْسَتَطعَت أْن َتُلوَم اْلَعبَد َعَلْيه َفُهَو ِمْنه َو ما َلْم  .5

َو ِمْن ِفْعِل الّله         َت َتِطْع أْن َتُلوَم اْلَعْبد َعَلْيِه َفُه ، َيَُوُل   ْس

ِلْلَعبد: ِلَم َعَصْيَت؟ ِلَم َفَسََْت؟ ِلَم َشِرْبَت اْلَخْمَر؟ ِلَم             الّله 

َم             َت؟ ِل َم َمِرْض ُه ِل َُوُل َل د، َو ال َي ُل اْلَعْب هذا ِفْع َت؟ َف َزَنْي

مَ      َت؟ ِل َم اَبْيَضْض ْرَت؟ ِل ه        َقُص ِل الّل ْن ِفْع َوَدْدَت؟ ِل نسُه ِم    اْس

 َتعاىل.

هر كارى را كه بتواىن بنده را بر آن سرزنش كىن، از          

بر آن              نده را  تواىن ب كه ن چه را  هر  ست، و  آن او

ــده  ــه بن ــد ب ــت. خداون ــاىي، از آن خداس ــرزنش من اش  س

فرمايد: چرا سركشى كردى؟ چرا نافرماىن منودى؟ چرا          مى 

زنا كردى؟ اينها كار بنده است.        شراب خوردى؟ چرا    

پرسد: چرا مريض شدى؟ چرا قدت         اش منى  خداوند از بنده  

                                                 
1

 .50؛ سوره نساء، آيه 799، ص 7؛ كاىف، ج 895و  899، 853،899. توحيد صدوق، ص 

 
2

 .895. توحيد صدوق، ص 

 
3

 .895؛ توحيد صدوق، ص 799، ص 7. كاىف، ج 
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يرا             سياه روىي؟ ز چرا  گى؟  سفيد رن چرا  ست؟  تاه ا كو

 1اينها كار خداوند است.
 شرح روايات

 دو طرف دارد:« تفويض»و « جرب»

 ردد.گ . طرىف كه به خدا و صفات خدا بازمى7

 شود. . طرىف كه به انسان و صفات او مربوط مى5

آنچه از جرب و تفويض به خدا و صفات خدا مربوط است،          

خدا و           ياى  خدا و انب كه آن را از  ست  سزاوار آن ا

صفات و             سان و  به ان چه  گريمي. و آن شان ب صياى اي او

مى     بوط  عال او مر مى       اف كه  قدار  مهني م من    شود  گوييم: 

كنم، كاىف است     و من آن كار را منى    كنم،  اين كار را مى   

كنيم به اختيار خويش است. در       تا بدانيم كه هرچه مى     

حبثهاى گذشته نيز دانستيم كه سري زندگى انسان با سري           

به          سخَّرات  گر م شاهنا و دي سيارات و كهك ذره و امت و 

فرمان خدا، در حركات و نتايج، يكسان نيست. اين از        

ند انسان را به حال خود      يك طرف، از طرف ديگر، خداو    

رها نكرده و او را به خود واگذار ننموده تا هر چه          

فس او           هواى ن ست دارد و  كه دو نه  مهان گو هد،  را خبوا

مى    مانش  ند            فر كه خداو هد، بل جنام د مهان را ا هد،  د

ماىي      خود راهن ياى  سيله انب ميان      بو هم راه ا كرده:  اش 

م             هم روش ع شان داده، و  به او ن حق را  به  لىب  ل ق

شايسته سودمند جسماىن را به او منوده و هم از اعمال        

خدا            هدايت  گر از  ست. او ا ساخته ا گاهش  بار آ زيان

پيش رود،            هلى  ستقيم ا صراط م گام در  يك  ند و  پريوى ك

برد، سهس    خداوند دستش را گرفته و ده گام جلوترش مى      

بر             صد برا خرت هفت يا و آ لش در دن ثار عم خاطر آ به 

مى    شش  هد، و   پادا سنت        د مت و  ضاى حك به مقت ند  خداو

 افزايد. خويش براى هر كس خبواهد مى

ما، در كتاب عقايد اسالم مثاىل زدمي و گفتيم: خداوند        

« سلف سرويس  »اين دنيا را مهانند مهمانسراىي از نوع       

چنانكه   2براى مؤمن و كافر هر دو آماده كرده است،        

كالًّ ُنِمدو هإُؤالِء و  » فرمايد: مى 59ره اسراء، آيه در سو

ورا؛             طاُء َربَِّك َمْحُظ طاِء َربَِّك َو ما كاَن َع ْن َع هر  هُؤالِء ِم

گارت           طاى پرورد نان را، از ع نان و آ گروه، اي دو 

                                                 
1

 .790، حديث 50، ص 5. حبار، ج 

 
2

 .805، ص 5. عقايد اسالم در قرآن كرمي، ج 
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مى   فزون  سى         ا گز از ك گارت هر طاى پرورد يرا ع هيم، ز د

 دريغ نشده است.

ب          هلى ن مداد ا گر ا كه ا سىت را  خدا    را ندگان  ود، و ب

سخَّر            ماده و م نات آ خويش و امكا كرى  سمى و ف توان ج

مؤمن               نه  شتند،  سبحان ندا خداى  عام را از  ين  ا

مى   ره ته  هد، و         ياف جنام د سته ا صاحل و شاي مل  ست ع توان

نه كافر گمراه توان اقدام زيانبار فاسد را داشت،          

راسىت اگر خداوند يك حلظه عطاى خود را از انسان سلب          

د، حىت اگر جزء كوچكى از آن باشد: بيناىي، سالمت،         كن 

مى      چه  شه و ...  قل و اندي نابراين،      ع ند؟ ب ند بك توا

مى       چه  هر  سان  سيله           ان به و خود و  يار  به اخت ند  ك

ابزارى است كه خداوند به او خبشيده است. پس، انسان          

 در انتخاب خمتار و در اكتساب و امدار است.

ار حمض نيست، مهان گونه     آرى، انسان در اين عام خودك    

كه جمبور صرف هم نيست. نه مهه كارها به او واگذار             

كارى       بر  نه  مى    ]شده و  خاب  ند  كه انت ست،    [ك بور ا جم

، و اين  [امر بني امرين   ]بلكه امرى است ميان دو امر      

عال              باره اف قانون او در سنت و  خدا و  شيت  مهان م

هرگز در  و  تبديال؛   و لن جتد لسنة الّله    »بندگان است.   

 «سنت اهلى تغيري و تبديلى نياىب!
 چند پرسش و پاسخ  

 آيد: در اين خبش پرسشهاى چهارگانه زير مى

كند خمتار است، با آنكـه   . چگونه انسان در آنچه مى7

شود به    شيطان بر او چريگى دارد و در حاىل كه ديده منى       

كند و به    اغواى آدمى پرداخته و در قلب او وسوسه مى      

 خواند؟ فرا مىكار شّرش 

. انسان در حميط فاسد نيز اين چنني است، او كه جـز  5

منى      يزى  شر چ ساد و  مل         ف خود ع يار  به اخت نه  بيندچگو

 كند؟ مى

. انساىن كه دعوت پيامربان به او نرسيده و در نقاط 8

 دوردست سكونت دارد چه بايد بكند؟

چيست؟ چرا او بـه خـاطر رفتـار    « زنازاده». گناه 9

 كند؟ شود و شرارت مى دار شّر مىديگران دوست
 5و  7پاسخ پرسشهاى 

حبث          چه در  سش را در آن ين دو پر سخ ا ثاق »پا در « مي

 1ابتداى كتاب عقايد اسالم در قرآن كرمي آوردمي جبوييد،       

                                                 
1

 .75. ج ا، ص 
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در آجنا گفتيم كه خداى متعال حجت را بر انسان متام           

كاوش از            حبث و  يزه  هنادن غر عت  با ودي سبب  كرده، و 

يده  سبب      پد به  كه او را  مى     ها  صلى  ساند، راه   ساز ا ر

سوره             كه در  ست  مهني ا براى  ست، و  سته ا عذر او را ب

أْن فرمايـد:   درباره ميثـاق اهلـى مـى    755اعراف، آيه 

تا روز   َتَُوُلوا َيْوَم اْلَِياَمِة ِّنا ُكّنا َعْن هذا غاِفلنَي؛        

 .ناآگاه بودمي [پيمان]قيامت نگوييد: ما از اين 

سنگى              يزه گر حاىل از غر هر  كه در  نه  مهان گو سان  ان

منى    فل  ند،            غا پر ك عام  خود را از ط ندرون  تا ا شود 

منى          فل  يز غا خواهى ن فت  يزه معر چنني از غر تا    مه گردد 

 ساز حقيقى را بشناسد. سبب
 پاسخ پرسش سوم

گوييم: خداى سبحان فرموده:      در پاسخ به اين پرسش مى     

خداوند هيچ كس را جز     ْفسا ِاّل ُوْسَعها؛   َن   ال ُيَكلُِّف الّله  »

 «كند. به مقدار توانش تكليف منى
 پاسخ پرسش چهارم

نيز، جمبور بر اجنام كار شر نيست، آنچه           « زنازاده »

كار در             مرد و زن زنا حى  لت رو كه حا ست  ين ا ست، ا ه

اى است كه چون خود را نسبت       حال ارتكاب زنا به گونه     

دانند كه جامعه     ند، و مى  بين به قوانني جامعه خائن مى     

مى          يف  لوده و كث نان را آ بر       كار آ گر  ند و ا دا

ين           كاب ا حال ارت نان را در  شود و آ گاه  شان آ رفتار

دارد، و  پسىت ببيند با آنان دمشىن كرده و مطرودشان مى        

مهه نيكان و پاكان و صاحبان اخالق كرميه از چنني كارى         

مى   يزارى  كابوس د       ب حى و  لت رو ين حا ند، ا بر  جوي روىن 

مى     ثر  فه ا ين         نط صول ا به حم ثت  گذارد و از راه ورا

يابد و با    گردد و او شردوست پرورش مى     نطفه منتقل مى   

مى         ستيز  به  عه  فان جام كان و معرو نه    ني پردازد. منو

ياد               بن ز ندش ا يه و فرز بن اب ياد  سريت ز ين  بارز ا

چه را          مهه آن عراق  شان در  كه در دوران حكومت ند  بود

ردند، كردند؛ بويژه ابن زياد كه به         ك كه نبايد مى   

يه          سني عل مام ح شهادت ا پس از  ستور او  سم     د سالم ج ال

ند، و             له كرد پاكش را مث ياران  ضرت و  شريف آن ح

خانواده           ند، و  شهرها گرداند شان را در  سرهاى اي

را اسريانه به كوفه و شام روانه كردند،          رسول الّله  

شد،           جنام  ستور او ا به د كه  ها  گر كار ين در  و دي و ا

السالم هيچ    حاىل بود كه پس از شهادت امام حسني عليه          

نان               مت آ بر حكو تا در برا بود  نده  گرى منا فرد دي

نه             براى اينگو توجيهى  نه  هيچ گو يد، و  مت منا مقاو
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شر            ستدار  كه او دو جز اين شت،  جود ندا هاى او و كار

ترين خانواده عرب     خواست شوكت و عظمت شريف     بود و مى  

ه   سالم را در نان را ىب  و ا شكند، و آ يد،    م ب بار منا اعت

ميان و            با كر بود و  كوىي  مشن ني ست و د تا شردو او فطر

 1شريفان جامعه سر ستيز داشت.

نابراين،   مى     ]ب ست و  ست ا كه    در سىت و   [پذيرمي  شردو

ستيزى و آزار نيكان و پاكان جامعه در زنازاده        نيك 

فطرى است، وىل با وجود      [شبه ]ـ برخالف حالل زاده ـ       

مهه اينها، هيچ يك از آن دو بر كارهاى خري و شرى كه          

كنند جمبور نيستند، مثال آن دو، مثال       كنند يا منى    مى 

مرد ناتوان مخيده است، اوىل     جوان تنومند رسيده و پري   

غرق در شهوت جسماىن و دوستدار وصول به خواهش نفساىن         

ست!            سماىن ا شهوت ج تارك  جواىن و  نريوى  قد  مى، فا و دو

منى             يده  مرد مخ كه پري حاىل  چنني  كه در  ست  شن ا ند   رو توا

زنا كند و جوان رسيده در اوج توان جنسى است، اين          

اگر چنني گناه زشىت     جوان جمبور بر زنا كردن نيست تا         

نا               نه ز گر زمي كه ا شد، بل عذور با شد م كب  را مرت

شد و او       فراهم  َام َربِِّه؛     »برايش  قام   خاَف َم از م

ِن اْلَهوى؛     »، «پروردگارش ترسيد   ى النسْفَس َع و نفس  َو َنَه

شت      جبايش بازدا سته نا إنس اْلَجنسَة   »، «خويش را از خوا َف

 2«شت است.يقينا جايگاه او هب ِهَى اْلَم وى؛

كه             بدين  سان را  ندگى ان عاد ز يك از اب هر  نه،  گو

بررسى كرده و در آن بينديشيم، او را در كارهاىي كه      

يابيم، مگر آنچه از روى     دهد صاحب اختيار مى     اجنام مى  

خ               ثار ا هم آ كه آن  شد  گاهى با عدم آ لت و  روى غف

 ندارد.
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ه          بن سبا، و حبث شهادت امام         . به حبث ملحق كردن زياد در جلد اول كتاب عبدالّل

 در جلد سوم معام املدرستني مراجعه شود.  السالم عليهحسني 
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 برخى صفات خداوندى و منشأ اختالف در آنها

 برخى از مسلمانان چنني پندارند كه:
 . خداوند آدم را به صورت خود آفريد7

ميه از           در  بن خز يد ا سلم و توح صحيح م خبارى و  صحيح 

 ابوهريره روايت كنند كه گفت:

خداوند آدم را به   »آله فرمود:    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

بود، و پس    1صورت خود آفريد و طول قامت او شصت ذراع     

او فرمود: برو و بر آن گروه فرشتگاِن       از آفريدن به  

كه آن،             شنو  نان را ب يت آ سالم و حت كن و  سالم  سته  نش

حتيت و سالم تو و فرزندان تو باشد، آدم چنان كرد و          

به ايشان گفت: سالم بر مشا. و آنان در پاسخش گفتند:          

ه  »سالم بر تو و رمحت خدا نيز، و كلمه           را «  رمحة الّل

شود به    س، هر كه داخل هبشت مى     بر سالم او افزودند. پ    

صورت آدم باشد. و از آن پس تاكنون، مهواره آدميان        

                                                 
1

 مرت است. مرتجم . ذراع فاصله آرنج تا سرانگشت دست و حدود پنجاه سانىت
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 1«شوند. كوچك و كوچكرت مى

بوهريره             محد از ا سند ا سلم و م صحيح م يز، در  و ن

 روايت كنند كه گفت:

هرگاه يكى از مشا    »آله فرمود:    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

صورت             هره و  بر چ ستيزد، از زدن  خود در برادر  با 

يده             خود آفر صورت  به  ند آدم را  كه خداو يزد  برگر

 2«است.
 در مكتب خلفا  . يدالّله5

در صحيح خبارى و صحيح مسلم و سنن ابوداود و توحيد         

يت ك      بوهريره روا ميه از ا بن خز سول      ا فت: ر كه گ ند  ن

آدم و موسى با يكديگر    »آله فرمود:    و عليه  اهلل خدا صلى  

مناظره كردند. موسى گفت: اى آدم! تو پدر ما هسىت،          

فت:        منان آوردى، آدم گ شت بريو كردى و از هب يدمان  ناام

تو موساىي! خداوند تو را به سخن گفنت با خود برگزيد           

ا مرا بر   را با دست خود برايت نوشت. آي      [ تورات ]و 

كىن كه خداوند چهل سال پيش از خلقت          چيزى سرزنش مى   

 «من مقدر فرموده است؟

آدم و موسى مناظره كردند و آدم    »سهس پيامرب فرمود:    

 3«بر موسى پريوز شد.

سنن            مذى و  سنن تر سلم و  خبارى و م صحيح  يز، در  و ن

كثري          بن  سري ا طربى و تف سري  بوداود و تف سري زاد  ا  و تف

بن مسعود     املسري ابن جوزى و تفسري سيوطى از عبدالّله       

 روايت كنند كه گفت:

صلى         خدا  سول  خدمت ر هود  شمندى از ي يه  اهلل دان له   و عل آ

اى حممد و اى ابوالقاسم! خداوند تعاىل      »آمد و گفت:   

دارد و  در روز قيامت آمساهنا را بر يك انگشت نگه مى        

گويد: منم مالك و صاحب       و مى  جنباند  سهس آهنا را مى   

                                                 
1

؛ صـحيح مسـلم، كتـاب    50، ص 5خبارى، كتاب االستئذان، باب بدء السـالم، ج   صحيح. 

؛ و 5739ـ   5738ص  ،53و صفة نعيمها، باب يـدخل اجلنـة اقـوام ...، حـديث     اجلنة 

 .97ـ  99خزميه، ص  توحيد ابن

 
2

لرب        تاب ا سلم، ك صحيح م حديث            .  جه،  ضرب الو عن  نهى  باب ال صلة و اثداب،  و ال

 570و  998، 989، 858، 875، 557، 599، ص 5؛ در مســند امحــد ج 5975ـــ5979، ص 779ـــ775

 نزديك به اين معىن آمده است.

 
3

؛ 75و  79، 78، حـديث  5998ـ5995. صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم موسى، ص 

؛ كتـاب  03، ص 9، ج  دم و موسـى عندالّلـه  صحيح خبـارى، كتـاب القـدر، بـاب حتـاج آ     

؛ سنن ابوداود، كتـاب  700، ص 9، ج «موسى تكليما  و كلم الّله»التوحيد، باب قوله 

 .55ـ59؛ توحيد ابن خزميه، ص 555، ص 9السنة، باب ىف القدر، ج 
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يار.  صلى    « اخت خدا  سول  يه  اهلل ر ين       و عل ته ا له از گف آ

دانشمند در شگفت آمد و خنديد و او را تصديق كرد و       

 اين آيه را تالوت فرمود:

َو ما َقَدُروا الّلَه َحقس َقْدِرِه َو اْلَ ْرُ  َجميعًا َقْبَضُتُه َيْوَم          

ِة َو السَّماواُت َمطْ   عاىل      اْلَِياَم ْبحاَنُه َو َت ِه ُس اٌت ِبَيميِن ِوّي

 1َعّما ُيْشِرُكون؛

شناختند.            ست، ن قام او سته م كه شاي نان  خدا را آنچ

هنا در          ست و آمسا ضه او جا در قب مت يك مني در روز قيا ز

هم پيچيده در يد قدرت اويند. منزه است و برتر از          

 2پندارند. آنچه شريك او مى

بوهريره           مال از ا خبارى و كنزالع صحيح  يز، در  و ن

 روايت كنند كه گفت:

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر مود:     و عل له فر پر و     »آ خدا  ست  د

شب و روز از آن           شت  فاق و بردا ست و ان شته ا انبا

فرينش            تداى آ كه از اب نه آن گر  مود: م هد. و فر نكا

ست             چه در د يزى از آن كرده و چ فاق  مني ان مسان و ز آ

وست كاسته نشده است. و فرمود: عرش او بر آب قرار         ا

باال             پايني و  يزان  ست، و م گر او ست دي به د ته و  گرف

 3«رود. مى

 و نيز، از ابو هريره روايت كنند كه گفت:

صلى     خدا  سول  يه  اهلل از ر مى       و عل كه  شنيدم  له  مود:   آ فر

خداوند زمني را قبضه كرده و آمساهنا را در يد قدرت         »

مى     هم  مى   خود در  يد و  صاحب       پيچ سلطان و  منم  يد:  گو

 4«كجا هستند؟ اختيار. پادشاهان و سالطني زمني

اثبات دست   »و نيز، در كتاب توحيد ابن خزميه در باب       

آمده است: خداوند متعال ـ مهان        « براى خداوند جليل   

گونه كه در آيات حمكم قرآىن ما را آگاه فرموده ـ             

                                                 
1

 .95. سوره زمر، آيه 

 
2

؛ صحيح مسلم، 705، ص 9و كتاب التوحيد، ج  55، ص 8خبارى، كتاب التفسري، ج . صحيح 

؛ سـنن ترمـذى، كتـاب    5793ـ 5795، ص 55و  59، 59، 70كتاب صفة القيامة ...، حديث 

؛ در تفسري طربى و تفسري ابـن كـثري و   589، ص 9؛ سنن ابوداود، ج 857، ص 5التفسري، ج 

 ور.ابن جوزى و سيوطى در تفسري آيه مذك

 
3

و  7789، حـديث  559، ص 7؛ كنزالعمـال، ج  739، ص 9. صحيح خبارى، كتاب التوحيد، ج 

، 9ج ؛ تفسري قرطىب، 759، ص 8؛ تفسري ابن كثري، ج 93، ص 5؛ الرتغيب و التذهيب، ج 7787

 .559، ص 5؛ تفسري سيوطى، ج 755ص 

 
4

 .5793، ص 58؛ صحيح مسلم، كتاب صفات املنافقني، حديث 755، ص 8صحيح خبارى، ج . 
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 1داراى دو دست است.

اى از آيات ـ از مجله آيات زيرـ          او سهس به جمموعه   

 استشهاد كرده است:

. َو قاَلِت اْلَيُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلإٌة ُغلسإْت َأْيإديِهْم َو    7

 2ُلِعُنوا ِبما قاُلوا َبْل َيداُه َمْبُسوَطتاِن ُيْنِفُق َكْيَف َيشاء؛       

شان             ستهاى خود ست. د سته ا خدا ب ست  ند د هود گفت و ي

بسته باد كه با اين گفته ملعون گشتند. دستهاى خدا           

شش                فاق و خب هد ان كه خبوا نه  هر گو به  ست.  شاده ا گ

 كند. مى

 3. َفُسْبحاَن السذي ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشٍْْء َو َِِلْيِه ُتْرَجُعوَن؛5

منزه است آن خداىي كه ملكوت و زمام هر          پس، پاك و   

نده               سوى او بازگردا به  مهه  ست و  ست او به د يزى  چ

 شويد. مى

. َو ُتِعزو َمْن َتشاُء َو ُتِذلو َمْن َتشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيإُر ِِنسإَك   5

هر كه را خبواهى عزت خبشى و هر كه         4َعلى ُكلِّ َشٍْْء َقدير؛

واهى ذلت دهى. مهه نيكيها به دست توست و تو بر          را خب 

 هر كارى تواناىي.
 خداوند در مكتب خلفا« قدم»و « ساق. »5

در صحيح خبارى و صحيح مسلم و مسند امحد و توحيد ابن         

خزميه و تفاسري طربى و ابن كثري و سيوطى از ابوهريره         

 روايت كنند كه گفت:

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر مود:    و عل له فر با     »آ هنم  شت و ج هب

فت:           هنم گ ند. ج هات پرداخت ناظره و مبا به م كديگر  ي

ام، و  من براى پذيراىي متكربان و جباران برگزيده شده       

هبشت گفت: مرا چه شده كه تنها ضعيفان و عاجزان و            

مى       من  مردم وارد  گان  شت        افتاد به هب ند  شوند. خداو

يك از               هر  تو  سيله  به و سىت؛ و  من ه محت  تو ر مود:  فر

دهم. و   گامن را كه خبواهم، مورد رمحت خويش قرار مى       بند 

به جهنم فرمود: تو عذاب من هسىت؛ و به وسيله تو هر            

يك از بندگامن را كه خبواهم، عذاب خواهم كرد؛ و هر          

                                                 
1

 .58توحيد ابن خزميه، ص . 

 
2

 .99. سوره مائده، آيه 

 
3

 .38. سوره يس، آيه 

 
4

 .59. سوره آل عمران، آيه 
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گردد تا    دوى مشا پر و انباشته شويد، وىل جهنم سري منى        

خداوند قدم خويش بر آن هند و جهنم نداى: بس است!            

 1«دهد. بس است! سر

داود و  و نيز، در صحيح خبارى و صحيح مسلم و سنن اىب       

 مسند امحد از ابوسعيد روايت كنند كه گفت:

صلى          خدا  سول  كه ر يه  اهلل شنيدم  مى    و عل له  مود:   آ فر

را منايان كند و مهه مردان      خود « ساق »پروردگار ما   »

اش منايند مگر آن كس كه در      مؤمن و زنان مؤمنه سجده    

رود سجده   دنيا براى ريا و شهرت سجده كرده كه تا مى         

سجده               ند  گردد و نتوا ست  سيخ و را شت او  ند، پ ك

 2«منايد.

التوحيد، از  مشروح اين روايت در صحيح خبارى، كتاب        

 قول ابوسعيد خدرى چنني است:

آله عر  كردمي: آيا ما       و عليه  اهلل گويد: به رسول خد صلى     

مى      مت  مان را در روز قيا مود:     پروردگار نيم؟ فر بي

نده   »...  مت نداكن قومى         روز قيا هر  كه  هد  ندا د اى 

بايــد بــه ســوى آنچــه پرســتش كــرده برود...تنــها  

مانند.    ر جاى مى  خداپرستان ـ نيكوكار و بدكار ـ ب        

مى     ته  مهه           بداهنا گف شته،  گه دا مشا را ن يز  چه چ شود: 

گويند: ما از آهنا جدا شدمي، و       مردمان كه رفتند. مى    

نيازمندترمي. ما شنيدمي كه      [خداوند ]ما امروز به او    

اى ندا درداد كه هر قومى بايد به آنچه           ندا كننده  

م. پرستيده بهيوندد. و ما منتظر پروردگارمان هستي       

يد و            شان آ نزد اي بار  ند ج پس از آن، خداو مود:  فر

مى           هنا  ستم. آ مشا ه گار  من پرورد يد:  توىي     گو ند:  گوي

ند.             سخن نگوي با او  يامربان  جز پ ما، و  گار  پرورد

اى هست كه با آن او     گويد: آيا ميان مشا و او نشانه      

خود  « ساق »پس خداوند   «! ساق »گويند:   را بشناسيد؟ مى  

                                                 
1

ه                محة الّل باب ان ر يد،  تاب التوح سوره ق و ك سري  سري، تف تاب التف خبارى، ك صحيح   .  

؛ صـحيح  905، ص 9؛ سنن ترمـذى، كتـاب صـفة اجلنـة، ج     707، ص 9من احملسنني، ج قريب 

و  5739، ص 83ـ   85مسلم، كتاب اجلنة، باب النـار يدخلـها اجلبـارون و ...، حـديث     

؛ تفسري ابـن كـثري، ج   795، ص 59؛ تفسري طربى، ج 03ـ   05 ابن خزميه، ص؛ توحيد 5735

 .799، ص 9تفسري سيوطى، ج ؛ 553ـ  559، ص 9

 
2

. صحيح خبارى، كتاب التفسري، باب تفسري سورة القلم؛ صحيح مسلم، كتاب االميان، باب            

؛ سنن ابوداود، كتاب الرفـاق، بـاب ىف   793ـ   795، ص 895عرفة طريق الرؤية، حديث م

، ص 50؛ تفسري طربى، ج 75، ص 8؛ مسند امحد، ج 859، ص 5سجود املؤمنني يوم القيامة، ج 

 .559ـ559، ص 9؛ و تفسري سيوطى، ج 995، ص 9؛ تفسري ابن كثري، ج 59
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 1«مهه مؤمنان او را سجده منايند.را منايان سازد و 
 او در مكتب خلفا« عرش»خدا و « مكان. »7

ند داراى           كه خداو ند  يده دار سلمانان عق خى از م بر

گردد و   مكان بوده و از مكاىن به مكان ديگر منتقل مى        

آيد و به    نشيند و به زمني فرود مى      ى عرش خود مى   بر رو 

 رود. آمسان باال مى

محد از               سند ا مذى و م سنن تر جه و  بن ما سنن ا در 

 ابورزين روايت كنند كه گفت:

صلى      خدا  سول  يه  اهلل به ر سول         و عل يا ر كردم:  عر   له  آ

! پروردگــار مــا پــيش از آنكــه خلــق خــود را  الّلــه

در عماء بود ـ يعىن     » بيافريند، در كجا بود؟ فرمود:    

چيزى با او نبود ـ پايني او هوا و باالى او هوا بود          

قرار             بر آب  عرش او  بود و  جنا ن لوقى در آ هيچ خم و 

 2«داشت.

 مود:و در روايت ديگرى آمده است كه آن حضرت فر

عرش او بر باالى آمساهنا اين چنني است: ـ و انگشتان           »

بر  ]خود را به شكل قبه و گنبد درآورد ـ و فرمود:         

بر آن      ند  سنگيىن خداو ثر  صدا         [ا به  شرت  هاز  ند ج مهان

 3«آيد. درمى

سن           بوداود و  سنن ا سلم و  صحيح م خبارى و  صحيح  و در 

ترمذى و ابن ماجه و دارمى و موطأ مالك و مسند امحد         

 از ابوهريره روايت كنند كه گفت:

واخر  خداوند در ا »آله فرمود:    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

فرمايد: چه كسى     آيد و مى   شب به آمسان دنيا فرود مى       

كند تا اجابتش منامي، و چه كسى از         از من درخواست مى   

 4.«خواهد تا عطايش خبشم ...  من مى

                                                 
1

،  «وجوه يومئذ ناضرة اىل رهبا ناظرة     »صحيح خبارى، كتاب التوحيد، باب قوله       . 

 .730، ص 9ج 

 
2

؛ سنن ترمذى، تفسري سوره هود، حديث اول؛ مسند امحد، ج 735. سنن ابن ماجه، حديث 

 .75و  77، ص 9

 
3

؛ سنن ابن ماجـه، مقدمـه؛ سـنن دارمـى،     9559. سنن ابوداود، كتاب السنة، حديث 

 7599عه كنيد: كتاب التوحيد از حممـد بـن عبـدالوهاب ت    كتاب الرفائق و نيز مراج

 هجرى؛ منهاج السنة ابن تيميه.

 
4

. صحيح خبارى، كتاب التهجد، باب الدعاء و الصالة ىف آخر الليل و كتاب التوحيد و            

مسلم، كتاب الدعاء، باب الرتغيب ىف      كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف الليل؛ صحيح         

و  588، ص 5؛ سنن ترمذى، ج 9588الدعاء و الذكر ىف آخر الليل؛ سنن ابوداود، حديث 

؛ سـنن دارمـى، كتـاب الصـالة؛ موطـأ      7899؛ سنن ابن ماجه، حديث 89؛ ص 78و ج  585



 308 

مود:     يز فر يا          »و ن مسان دن به آ شعبان  مه  شب ني در 

 1«خبشد. آيد و مى فرود مى

 و نيز، درباره قيامت فرمود:

گويد:   ى؟ مى شود: آيا سري و پر شد       به جهنم گفته مى    »

خود را بر   « قدم »آيا زيادتى هست؟ كه خداوند متعال       

 «زند: بس است! بس است! هند و جهنم فرياد مى آن مى

 و در روايت ديگرى است كه:

منى       » پر  سري و  هنم  ما ج ند         ا كه خداو گاه  تا آن شود 

خود را بر آن هند و جهنم فرياد زند: بس است!         « قدم »

 بس است!

 2«شود. ر و درهم و برهم مىدر اين هنگام سري و پ
 . ديده شدن خدا در قيامت و در هبشت2

فا روا     تب خل يان مك كرده   راو خدا        يت  سول  كه ر ند  ا

بيند.   آله در قيامت پروردگار خود را مى       و عليه  اهلل صلى 

پــس از آنكــه »گوينــد: آن حضــرت فرمــوده اســت:  مــى

زنند، مؤمنان به نزد      پيامربان مهه از شفاعت سرباز مى     

مى    به             من  براى ورود  كرده و  كت  يز حر من ن ند.  آي

مى        جازه  سب ا گارى ك گاه پرورد ج     در چون ا ازه كنم و 

...« افتم   بينم به سجده مى     يامب و پروردگارم را مى    مى 

 3تا آخر حديث.

 مهچنني فرموده است:

فرود          » ندگان  سوى ب به  مت  عال در روز قيا ند مت خداو

 4«آيد تا در ميان آنان قضاوت و داورى منايد. مى

ست:      موده ا يز فر خود را       »ن گار  به زودى پرورد مشا 

 5«كنيد. آشكارا مشاهده مى

                                                                                                                                       
و  599 ،935، 988، 970، 535، 599،595، ص 5؛ مسند امحد، ج 89مالك، كتاب القرآن، باب 

 .79، ص 9و ج  89، ص 8و ج  557

 
1

كتاب اقامة الصالة؛ مسند امحد، ج       سنن ترمذى، ابواب الصوم؛ سنن ابن ماجه،        . 

 .988، ص 5

 
2

. اين دو روايت از قول ابوهريره صحاىب معروف است كه در تفسري سوره ق از صحيح              

، آمده است. و نيز در باب وجوه يومئذ ناضرة از كتاب التوحيـد  753، ص 8خبارى، ج 

 . 707، ص 9مهان كتاب، ج 

 
3

 .709، ص 9و با شرح بيشرت، ج  735، ص 9. صحيح خبارى، كتاب التوحيد، ج 

 
4

 .550، ص 0ترمذى، كتاب الزهد، ج . سنن 

 
5

 .733، ص 9. صحيح خبارى، كتاب التوحيد، ج 
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 و نيز:

بينند.   مسلمانان در روز قيامت پروردگار خود را مى     »

مى        ماه را  كه  نه  شردگى      مهان گو حام و ف ند و ازد بين

 1«كنند. ىاجياد من

 فرمايد: و خداوند در آن روز مى

هر كس هر چه را پرستيده در پى آن برود. پس برخى           »

مى       شيد  بال خور ماه، و        به دن پى  هى در  ند و گرو رو

طاغوهتا. و اين امت با منافقان خود بر         برخى در عقب  

اى ناشناس غري آنچه     مانند كه خداوند با چهره      جاى مى  

گويد: من پروردگار     آيد و مى   شناسند نزد آنان مى      مى 

برمي!   گويند: از تو به خدا پناه مى       مشا هستم. آنان مى    

مــانيم تــا  مــا در اينجــا بــر جــاى خــود بــاقى مــى

ه        يد، و  ما آ نزد  مان  يد او را    پروردگار گاه بيا ر 

هره          مى  مهان چ با  ند  پس، خداو سيم.  كه او را   شنا اى 

شناسند نزد آنان آيد و گويد: من پروردگار مشاا            مى 

يش              ماىي و پريو گار  تو پرورد ند:  نان گوي ستم و آ ه

 2«منايند.

 :و در روايت ديگرى گويد

تا آنگاه كه جز      [هر كس به دنبال معبود خود رود       ]»

كنندگان خدا ـ نيكوكار و بدكار ـ برجاى              عبادت 

چه            به آن يك  صورتى نزد با  يان  گار عامل ند، پرورد منان

يده  نان           او را در آن د به آ يد و  شان آ نزد اي ند،  ا

گفته شود: منتظر چه هستيد؟ هر امىت به دنبال آنچه            

شود.     مى  ستيده روان  ظر       مى پر ما منت ند: ...  گوي

فرمايد:   پروردگاِر مورد پرستش خود هستيم. خداوند مى       

گويند:   من پروردگار مشا هستم. آنان دو يا سه بار مى         

فرمايد: آيا    دهيم. مى   ما چيزى را شريك خدا قرار منى      

ــانه  ــا و او نش ــان مش ــا آن   مي ــه او را ب ــت ك اى هس

را « اقس »پس خداوند   « ساق »گويند: ...   بشناسيد؟ مى  

كنند. سهس سرهاى خود       كند و آنان سجده مى      منايان مى  

بينند خداوند به مهان صورتى كه         دارند و مى   را برمى 

گويد: من پروردگار مشا      اند درآمده و مى    بار ديده   اول

                                                                                                                                       

 
1

. صحيح خبارى، كتاب التوحيد، و كتاب الصالة، و كتاب التفسري؛ صحيح مسلم، كتاب              

 .59و  73، ص 79الصالة؛ سنن ترمذى، ج 

 
2

 .733، ص 9. صحيح مسلم، كتاب االميان؛ صحيح خبارى، كتاب التوحيد، ج 
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 1«گويند: توىي پروردگار ما. هستم. و آنان مى
 ديدار خدا در هبشت

آله درباره    و عليه  اهلل اند كه رسول خدا صلى      روايت كرده  

 مؤمنان هبشىت فرموده است:

برين،         » شت  شان در هب يدار پروردگار نان و د يان مؤم م

صله               ندى، فا هره خداو بر چ ياىي  جز رداى كرب يزى  چ

 2نباشد.

ــال     ــد متع ــوند، خداون ــتيان وارد آن ش ــون هبش و چ

 فرمايد: مى

مى     گرى  يز دي مى         چ فزامي؟  مشا بي بر  تا  يد  ند:   خواه گوي

آيا رو سفيدمان نكردى؟ آيا در هبشت جاميان ندادى و         

از آتش جنامتان نبخشدى؟ پس، خداوند حجاب بگشايد، و         

ــدار پرورد  ــوبرت از دي ــزى حمب ــان چي ــزد آن ــان ن گارش

 3«نباشد.

كرده    يت  صلى         و روا خدا  سول  كه ر ند  يه  اهلل ا له   و عل آ

 فرمود:

طه         » شىت غو تهاى هب شتيان در نعم كه هب حال  مهان  ند   در  ور

تابد، سرها را كه     ناگهان نورى درخشان بر آنان مى       

نان  بينند پروردگار عامليان بر باالى آ      دارند مى   برمى 

« درود بر مشا اى هبشتيان!   »فرمايد:   قرار گرفته و مى   

سالم   »فرمود: اين مهان سخن خداوند در قرآن كرمي است:         

حيم.      من رّب ر ند       «قوال  پس از آن، خداو مود:  و فر

مى    ظاره  شان را ن ين        اي تا ا خدا را، و  شان  ند و اي ك

تهاى           يك از نعم هيچ  جه  هنا متو مه دارد، آ يدار ادا د

شوند تا آنگاه كه از ديد آنان مستور گردد و          هبشىت منى  

 4«نور و بركتش بر جاى ماند.

 و نيز فرموده است: 

ترين هبشتيان نزد خدا كسى است كه صبح و          گرامى » ... 

                                                 
1

 39، ص 8سوره نساء، ج  ؛ صحيح خبارى، در تفسري550. صحيح مسلم، كتاب االميان، حديث 

. كاش اين بينندگان خدا بر مـا منـت هنـاده و صـورت     703، ص 9و كتاب التوحيد، ج 

خود را    گار  يده     بدان  پرورد كه د نه  هنا و           گو يان آ مت م كه عال ساق او را  ند و  ا

كردند كه اين فضيلت بزرگى است و سزاوار          پروردگارشان بوده، براى ما توصيف مى       

 !سهاس و ستايش بسيار

 
2

 .509االميان، حديث ؛ صحيح مسلم، كتاب 707، ص 9. صحيح خبارى، كتاب التوحيد، ج 

 
3

 .505. صحيح مسلم، كتاب االميان، حديث 

 
4

 .739. سنن ابن ماجه، مقدمه، حديث 

 



 311 

مى        ظاره  هره او را ن خدا         شب چ سول  سهس، ر ند.  ك

وجوه يومئذ   د: آله اين آيه را تالوت فرمو      و عليه  اهلل صلى 

هاىي در اين روز خرسند و     چهره ناضرة اىل رّبها ناظرة؛    

 1«گر. بشاشند و به سوى پروردگارشان نظاره

كرده   يت  صلى       و روا خدا  سول  كه ر ند  يه  اهلل ا خرب    و عل له  آ

 داده و فرموده است:

ن       » جل رو خداى عزو يارت  به ز شتيان  عرش   هب ند  د و خداو

باغى از              خود در  سازد و  شكار  نان آ بر آ خود را 

كس در آن             هيچ  يد، و  هره منا نان چ بر آ شىت  هاى هب باغ

تا              يد.  سخن گو با او  ند  كه خداو گر آن شد م لس نبا جم

آجنا كه به برخى از مشا گويد: فالىن آيا به ياد دارى            

ــى   ــردى؟ او م ــه ك ــه و چ ــالن روز چ ــه در ف ــد:  ك گوي

فرمايد: چرا خبشيدم     گر مرا نبخشيدى؟ مى    پروردگارا! م 

گردمي و زنامنان به     ... سهس به سوى منازل خود بازمى       

گويند: خوش آمدى، صفا آوردى،      آيند و مى   مالقات ما مى   

شته     حالىت بازگ تو         تو در  طر  نور و ع باىي و  كه زي اى 

گوييم: ما    بسيار بيشرت از زمان رفنت توست، و ما مى         

خو      گار  با پرورد مروز  بوده ا ين      يش  هم ا يد  امي، و با

  2«چنني بازگردمي كه اين سزاوار ماست.

*** 

جوارح            ضا و  صف اع كه در و يات  ندازه از روا مهني ا به 

ســنده خداونــد و ديــده شــدن او در قيامــت آوردمي، ب

كاىف             مى  ثال  نه و م براى منو قدار را  ين م نيم. و ا ك

مهه              مى  گردآورى  صاء و  صدد اح ما در  چه،  نيم.  دا

يل و            ختالف در تأو مون ا نده پريا حبث آي ستيم. در  ني

 پردازمي.  معناى اين احاديث به بررسى مى
 اختالف در تأويل و معناى اين روايات

ين اح          ظاهر ا سته و  به پو سلمانان  خى از م يث  بر اد

ند و            به خداو ميان  به آن را ا ميان  ميان آورده و ا ا

دانند. و ديگراىن را كه     دليل اعتقاد به توحيد او مى     

براى اين احاديث معناىي غري از معناى جسميت قائلند،         

ــفات» ــة الص ــل« معطلِّ ــد، يعــىن تعطي ــدگان و  نامن كنن

 گذاران صفات خداوندى! مهمل

                                                 
1

 .70ـ73، ص 79. سنن ترمذى، كتاب صفة اجلنة، ج 

 
2

؛ سنن ترمذى، ابواب صـفة  7955ـ   7957، ص 9889. سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، حديث 

 .75ـ  79، ص 79اجلنة، ج 
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ِن صحيح خود تدوين    مسلم اين احاديث را در كتاب االميا     

 كرده و خبارى در كتاب التوحيد صحيح خويش.

اى با نام توحيد و     ابن خزميه در اين باره كتاب ويژه      

اثبات صفات پروردگار ... تأليف كرده و مهه روايات         

آن را صحيح دانسته و معتقد است اينها مهه نقل عادل         

مورد            قه و  ناقالن ث بر  يرادى  ست و ا گر ا عادل دي از 

 1اد آهنا وارد نيست.اعتم

 ه چنني است:فهرست ابواب كتاب ابن خزمي

 اثبات نفس براى خداوند

 اثبات وجه براى خداوند

 پروردگار جليل« صورِت»باب ذكر 

 براى خداوند جليل« اثبات چشم»باب ذكر 

 براى خداوند جليل« اثبات السماع و الرؤية»باب 

 براى خالق جليل« اثبات دست»باب 

 براى خالق جليل« اثبات پا»باب 

نان      »باب   مهه مؤم كه  يان اين ظاره    ب جل را ن خداى عزو

 «كنند مى

خدا را           »باب   مت  نان روز قيا مهه مؤم كه  يان اين ب

 «بينند مى

 539و نيز، امام حافظ عثمان بـن سـعيد الـدارمى )ت    

يه           گروه جهم يد  تابش در رد عقا بواب ك خى ا جرى( بر ه

 را چنني آورده است:

 در نيمه شعبان [خداوند]باب نزول 

 در روز عرفه [خداوند]باب نزول 

 باب نزول پروردگار در قيامت براى حساب

 باب نزول خداوند براى هبشتيان

 2باب رؤيت خداوند

هىب    يز، ذ نام        3و ن به  خود  تأليف  عال    »در  لّو ال الع

آيات و احاديثى را آورده كه بنابر       «للعلّى الغفار  

                                                 
1

. ابن خزميه، حممد بن اسحاق، حافظ بزرگ و امام امامان در مكتب خلفا، متوفاى                

هجرى در قـاهره   7853هجرى، در حديث استاد خبارى و مسلم است. كتاب او در سال  877

 چاپ و منتشر گرديده است. شرح حال او را در مقدمه كتاب جبوييد.

 
2

 م در ليدن به چاپ رسيده است. 7099. اين كتاب در سال 

 
3

هجرى كتاب  593. امام حافظ مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان بن قامياز الذهىب ت 

هجرى با چاپ دوم  7833مدينه منوره در سال  او به وسيله كتابفروشى سلفيه در

 منتشر شده است.
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درك و دريافت پريوان مكتب خلفا از آهنا، علو خداوند        

صحابه و               قوال  يان ا به ب سهس  ست. او  كاىن ا لو م ع

در تأييد اين ديدگاه پرداخته      تابعني و علما و حمدثني   

 است.
  السالم عليهمصفات خداوند در مكتب اهل البيت 

عقايد برخى از مسلمانان درباره صفات خداوند متعال        

را كه با استناد به روايات ابوهريره و غري او بود          

كار           جه ورود اف كه نتي شبهات  نه  شدمي. اينگو يادآور 

لفظى قرآن كرمي     توراتى يهود و متسك به معاىن ظاهرى و      

السالم به خوىب     است، از سوى امامان اهل البيت عليهم       

آيد بررسى    رد و پاسخ داده شده است. آنچه در پى مى       

ليهم          يت ع هل الب هدايت ا تو  يات در پر ين روا سالم   ا ال

 باشد. مى
 السالم عليهمدر مكتب اهل البيت « خلق آدم به صورت او». روايت 7

الم حقيقت روايت ابوهريره    الس  امامان اهل بيت عليهم    

گونه كشف و بيان     را بدين « خلق آدم بر صورت او   »در 

 اند: فرموده

يه            ضا عل مام ر به ا يد:  لد گو بن خا سني  عر     ح سالم  ال

كنند كه     كردم: اى فرزند رسول خدا! مردم روايت مى         

آله فرمود: خداوند آدم را به      و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

خدا  »السالمفرمود:   م عليه صورت خود آفريده است. اما      

كرده            حذف  حديث را  ين  كه اول ا شد  هنا را بك ند.   آ ا

آله از كنار    و عليه  اهلل حقيقت آن است كه رسول خدا صلى       

دادند عبور كردند و     دو نفر كه يكديگر را دشنام مى      

مى          گرى  به دي هنا  كى از آ كه ي ند    شنيدند  يد: خداو گو

گرداند.   چهره تو و چهره هر كه شبيه توست را زشت          

مود:      به او فر ضرت  به       »آن ح ين را  خدا! ا نده  اى ب

برادرت مگو، زيرا خداوند عزوجل آدم را به صورت او        

 1«آفريده است.

در روايت ديگرى ـ نزويك به روايت اول ـ از ابو            

 السالم گويد: الورد بن مثامة از امام على عليه

صلى     خدا  يامرب  يه  اهلل پ مرد          و عل به  مردى  كه  شنيد  له  آ

شبيه               كه  هر  هره  تو و چ هره  ند چ فت: خداو گرى گ دي

مود:          به او فر ضرت  ند. آن ح شت گردا ست را ز ست  »تو د

جل آدم را           ند عزو كه خداو گو  سخن را م ين  بردار و ا

                                                 
1

 . 758هجرى قمرى، ص  7835. توحيد صدوق، چاپ هتران، 
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 1«به صورت او آفريده است.

به ا       يد:  گرى گو يت دي ساى     و در روا سن مو مام ابواحل

جسم و  »السالم نامه نوشتم و از او درباره      كاظم عليه  

 خدا پرسيدم. آن حضرت در پاسخم نوشت:« صورت

 ٌء الِجسَم ِوال ُصورة؛ ُسبحاَن َمن َلْيس َكِمثِلِه َشى

منزه است خداىي كه هيچ چيزى مهانند او نيست. نه جسم           

 2است و  نه صورت.

 گردد: در بررسى اين حديث موارد ذيل آشكار مى
 خنست: حذف ابتداى حديث  

در روايىت كه از ابوهريره آوردمي، ابتداى حديث رسول       

صلى   يه  اهلل خدا  بارت           و عل ين ع عىن ا بود. ي شده  حذف  له  آ

صلى  »كه:   يامرب  يه  اهلل پ مهديگر را       و عل فر  يد دو ن له د آ

ويد: خداوند روى   گ دهند و يكى به ديگرى مى      دشنام مى  

تو و روى هر كه شبيه توست را زشت گرداند، و به او         

اينها مهه حذف شده      « فرمود: اين را به برادرت مگو      

 بود!

ابتداى اين حديِث بسيار مهم حذف شده بود و تنها خبش           

مى        كه  حديث  ياىن  فت:   پا ه »گ لى      اّن الّل لق آدم ع خ

تو            «صورته  چنني  حذف  ين  با ا بود. و  نده  هم باقى ما

ضمري      مى  كه  مه  « ها »شود  ند    « صورته »در كل به خداو

مى         بازمى  صور  چنني ت شنونده  يامرب      گردد و  كه پ ند  ك

به            عىن  خود، ي صورت  به  ند آدم را  ست: خداو موده ا فر

 صورت خدا آفريده است.
 دوم: دو اضافه در حديث ابوهريره

ــدا    ــول خـ ــديث دوم از رسـ ــداى حـ ــف( در ابتـ الـ

هر كس با برادر خود      »بود كه:   آله آمده    و عليه  اهلل صلى 

مى    ناب           نزاع  هره او اجت بر چ كه از زدن  يد  ند با ك

اين عبارت حتريف ديگرى از خبش حذف شده ابتداى         « منايد 

 حديثى بود كه به آن اشاره كردمي. 

آله   و عليه  اهلل ب( در پايان روايت اول از رسول خدا صلى     

آمــده بــود كــه ابــوهريره گفــت: رســول خــدا       

خداوند آدم را با طول قد شصت      »آهلفرمود:   و ليه ع اهلل صلى 

كه اين سخن نيز با      « ذراع ـ حدود سى مرت ـ آفريد         

 هاى علمى روز دمساز نيست. نتايج و داده

                                                 
1

 .75. مهان، ص 

 
2

 .79، حديث 795. مهان، ص 
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يابيم كه    با دقت در اين خبش از حديث ابوهريره درمى        

هاى تورات درباره ابتداى      او شديدا حتت تأثري افسانه    

سا       ست. اف بوده ا يدايش  قت و پ بوهريره     نهخل كه ا هاىي 

 انبان خود را از آهنا انباشته بود.

مى   نابراين،  حديث          ب شى از  بوهريره خب كه ا فت  توان گ

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر كرده. و آن را      و عل حذف  له را  آ

كه              سازد. و بل تورات ب يات  با روا كه  ساخته  نان  چ

هاى   اضافاتى از پيش خود بر آن افزوده تا با افسانه        

باره    گردد.           تورات در گون  طابق و مه لق م يدايش خ پ

چنانكه ممكن است دو روايت او در اصل از مجله روايات        

 اسرائيلى وارد شده در فرهنگ مسلمانان باشد.

بوهريره            چون ا مدارى  صحاىب نا حديث از  ين  چون ا وىل 

سته و              سك ج به آن مت فا  تب خل پريوان مك شده،  يت  روا

اى اعضا و  اند خداوند نيز مهانند انسان دار       پنداشته 

جوارح است. و بدين خاطر، هر جا در قرآن كرمي لفظ            

آن را به معناى   « وجه ربك  »خدا آمده، مانند:    « وجه »

اش كه عضوى از بدن انسان و حيوان است تفسري و          لغوى 

 اند. معىن كرده
 السالم عليهمدر مكتب اهل البيت   . يدالّله5

ليهم      يت ع هل الب يات وارد از ا سالم يدا  در روا ه ال   لّل

 چنني تفسري و معىن شده است:

السالم پرسيدم:    حممد بن مسلم گويد از امام باقر عليه       

َك َأْن    اينكه خداوند متعال فرموده: يا        ِِْبليُس ما َمَنَع

َتْكَبْرت؛       َديَّ َأْس َُْت ِبَي ُجَد ِلما َخَل اى ابليس! تو را چه     َتْس

مانع شد كه بر آنچه به يد خود آفريدم سجده نكردى؟            

السالم   امام عليه  [ خدا در آيه چيست   « يد »مقصود از  ]

مود:   توان و        « يد »فر قوت و  ناى  به مع عرب  بان  در ز

موده:       كه فر ست. چنان مت ا َدنا داُوَد َاا   نع ْر َعْب َو اْاُك

ِد؛  ند را. و         اْلَ ْي ما داود توامن نده  ياد آور ب به  و 

قوت  و آمسان را با    َو السَّماَء َبَنْيناها ِبَ ْيد؛   فرموده:  

موده:      هنادمي. و فر يان  ه؛    بن ُروٍح ِمْن با   َو َأيََّدُهْم ِب و 

شود:   روحى از سوى خود قوتشان خبشيد. چنانكه گفته مى        

سان              » ضل و اح من ف بر  فالىن  كثري؛  يادى  ندى أ فالن ع ل

ست.    كرده ا سيار  مرا       »و « ب ضاء؛ او  يدى بي ندى  له ع

 1«نعمت وافر خبشيده است.

تفسإري   السلالم  عليله مهچنني حممد بن عبيده گويإد: از امإام رضإا    
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سيدم    « يد » يه را پر ين آ به      كه   در ا جل  ند عزو خداو

مى   ليس  يد:   اب ما         فرما سُجَد ِل َك َأن َت ما َمَنَع ليس  يا ِب

اى ابليس! تو را چه مانع شد كه        1َخلَت ِبَيدى اْستكربت؛ 

آفريدم سجده نكردى، آيا خود را       بر آنچه به يد خود     

 2«يعىن به قدرت و قوت خود.»بزرگ مشردى؟ فرمود: 

و نيز، حممد بن عيسى بن عبيد گويد: از امام دهم،            

يه را             ين آ سري ا سالم تف سكرى عليهماال مد ع بن حم لى  ع

اْلَِياَمإإِة َو َو اْلإإَ ْرُ  َجميعإإًا َقْبَضإإُتُه َيإإْوَم پرســيدم: 

فرمود: اين تعبري خداوند      3السَّماواُت َمْطِوّياٌت ِبَيميِنه؛   

ند               شبيه و مان كه او را  ست  ناىن ا براى آ عال  مت

ما قدرو   دانستند. مگر نديدى كه فرموده:       خملوقات مى  

؛ خدا را آنچنان كه شايسته مقام اوست       حق قدره    الّله 

گفتند: روز قيامت زمني در چنگ      ن مى نشناختند. يعىن چو   

ست.              ست او ست را يده در د هم پيچ هنا در  خدا و آمسا

خداوند فرمود: خدا را آنچنان كه شايسته مقام اوست         

ما َأْنَزَل الّلُه َعلى َبَشٍر ِمْن        گفتند:  نشناختند. زيرا مى   

ْْء؛  كرده ا          4َش نازل ن يزى  شرى چ هيچ ب بر  ند  ست.  خداو

نزه             ست م نگ د ضه و چ خود را از قب جل  خداى عزو سهس 

ِرُكون؛       دانسته و فرموده:    ا ُيْش عاىل َعّم ِه َو َت ْبحاَن الّل ُس

 5سازند. خداوند منزه و برتر است از آنچه شريك او مى

ــت     ــل البي ــات اه ــرب بيان ــت ع ــان و لغ ــان زب خربگ

ليهم  ي     ع سري آ سالم در تف به     ال شته را  يات گذ ات و روا

غوى             ستعمال ل موارد ا با  كرده و آن را  خوىب درك 

 دانند. مطابق مى

شمندان          قرآن و دان فردات ال تاب م صفهاىن در ك غب ا را

ند:           كرمي گوي قرآن ال فاظ ال جم ال صر در مع « يد »معا

عضوى از بدن است كه گاهى در معاىن ديگر مانند چيزى          

شود. مثاًل هرگاه     مى  كه در اختيار ديگرى است استعمال     
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اوست يعىن حتت فرمان و      « يد »گفته شود: فالن چيز در      

 اختيار اوست.

معنـاى جمـازى    0« يـد »اين دانشـمندان بـراى كلمـه    

مشرده  ناى          بر هنا مع له آ كه از مج ند  يات  « يد »ا در آ

 «ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْْءٍ    »گانه گذشته است و نيز، آيه       سه 

ست كه، زمام مهه امور هسىت در        كه مقصود از آن اين ا   

ضوع و           يت خ جودات در هنا مهه مو ست و  ند ا يار خداو اخت

له           يز، در مج ستند. و ن مان او ه حتت فر يدك  »فروتىن  ب

گويد: مهه خري و نيكيها در اختيار توست.         كه مى  « اخلري 

له   ه   »و مج لة   يد الّل ست        «مغلو عىن د هود، ي نزد ي در 

گر           كه ا فاق  يث ان بودن از ح سته  سوطه »ب شد  « مب با

يه        ند آ ين مان فاق را دارد. و ا كه     توان ان ست  اى ا

صلى    يامرب  يه  اهلل پ قرار داده و        و عل طاب  مورد خ له را  آ

و خود را دست بسته     و ال جتعل يدك مغلولة؛   » فرموده: 

 «مگردان.

شگفت   چه  مه          و  كه كل فا  تب خل پريوان مك ست روش  آور ا

يه  « يد » لة    »در آ يدك مغلو عل  كه  «و ال جت شأن   را  در 

آله نازل گرديده به معناى جمازى         و عليه  اهلل پيامرب صلى  

سته        لى دان يه از خبي كرده و آن را كنا سري  كه     تف ند  ا

 1توان اخراج و انفاق چيزى از مال خود را ندارد.

را  «مغلولة   يدالّله »در آيه  « يد »وىل هم آنان كلمه    

اند! علت اين بد       به عضوى از اعضاى بدن تفسري كرده       

 فهمى در نزد برخى از علماى مكتب خلفا چيست؟

پژوهش      يق و  سري          با حتق ين تف صلى ا لت ا پيگريى، ع و 

مه    ست از كل مى  « يد »نادر سته  جود     دان لت آن و شود. ع

فا از        تب خل شده در مك يت  يث روا سول  « صحابه »احاد ر

 آهلاست. و عليه اهلل صلى  الّله

به  « ساق »و « پا »چنانكه اين روش را در نسبت دادن    

 اند. ـ نيز پيموده  خداوند ـ معاذالّله
 السالم عليهمخدا در مكتب اهل البيت « قدم»و « ساق. »5

ليهم      يت ع هل الب مان ا يات،      اما شى از روا سالم در خب ال

كرده     « ساق »مراد از   يان  چنني ب بن       را  يد  ند: عب ا

يه      صادق عل مام  يد: از ا يه      زراره گو باره آ سالم در ال
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يك  السالم با    پرسيدم. امام عليه    1«َيْوَم ُيْكَشُف َعْن ساقٍ    »

دست جامه از ساق خود برگرفت و دست ديگر بر سر هناد           

ســبحان رىب األعلــى؛ منــزه اســت پروردگــار »و گفــت: 

 «واالمقام من!

السالم كه گفت:     شيخ صدوق گويد: معناى سخن امام عليه       

لى   » شنت         «سبحان رط األع جل از دا ند عزو يه خداو تنز

 2است.« ساق»

صادق               مام  كه ا ند  يت ك لىب روا لى ح بن ع مد  يز، حم و ن

يه  جل         عل خداى عزو قول  باره  سالم در عن     »ال شف  يوم يك

بار            «ساق  ند ج ست خداو تر ا نزه و بر مود: م از ]فر

شد       ساق با يان داراى  ند آدم كه مان ساق      [اين به  سهس 

تالو           فت و  مه از آن برگر كرد و جا شاره  خود ا ت پاى 

به سجده    3َو ُيْدَعْوَن َِِلى السُُّجوِد َفال َيْسَتطيُعون؛     »فرمود: 

و فرمود: قوم بدكار مات     « خوانده شوند وىل نتوانند.   

و مبهوت گردند و هيبت و عظمت آن روز بر آنان چريه         

نه     به گو جره           گردد  به حن هلا  خريه و د يدگان  كه د اى 

سد.  ص   » بر َعًة َأْب كاُنوا        خاِش ْد  ْرَهَُُهْم ِالسٌة َو َق اُرُهْم َت

ساِلُمون؛       ْم  ى السُُّجوِد َو ُه ْدَعْوَن َِِل فروتن    4ُي ديدگانشان 

 [اينان آنانند كه   ]شده و ذلت بر آنان چريه گرديده،       

فرا               سجده  به  سىت،  حال تندر يز، در  ين ن پيش از ا

 «خوانده شده بودند.

بن       سني  يز، ح يه       و ن شتم عل مام ه سالم   سعيد از ا ال

ْدَعْوَن َِِلى السُُّجوِد         »درباره آيه    ْوَم ُيْكَشُف َعْن ساٍق َو ُي َي

َتطيُعون   حجاىب  »السالم فرمود:   پرسيد. امام عليه    «َفال َيْس

سجده             به  مهه  نان  گردد و مؤم شكار  ظاهر و آ نور  از 

درافتند، وىل پشت منافقان در هم پيچد و توان سجده         

 5«ست بدهند.را از د
 «كشف ساق»نَد و بررسى احاديث 

موده:       كرمي فر قرآن  عال در  ند مت ْن    » خداو ُف َع ْوَم ُيْكَش َي
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شود       ساٍق؛   يدار  ظيم پد عه ع كه آن واق شف  «. »روزى  ك

در زبان عرب كنايه از شدت امر و واقعه عظيم         « ساق 

 است.

يىت  يه            در روا باره آ باس در بن ع كه از ا ست  مده ا  آ

ْن ساقٍ    » ُف َع ْوَم ُيْكَش هرگاه فهم   »پرسيدند و او گفت:    «َي

« شعر »چيزى از قرآن بر مشا پوشيده ماند، آن را در        

عرب است. مگر سخن     [ لغت و زبان  ]جبوييد كه آن ديوان    

شنيده     شاعر را ن ين  مى   ا كه  يد:   اى  حلرب   »گو مت ا و قا

ما شديد شد در آفاق. ابن عباس         بنا على ساق؛ نربد     

ْن ساقٍ     »پس از آن گفت: معناى     ُف َع ْوَم ُيْكَش اين است   « َي

ــى رخ    ــه عظيم ــديد و حادث ــر ش ــت ام ــه: روز قيام ك

 1«منايد. مى

غت     صفهاىن ل غب ا تاب         را يز، در ك گاه ن خبري و آ شناس 

باس            بن ع ند ا مذكور را مهان يه  قرآن آ فردات ال و  م

 2پريوان او تفسري كرده است.

فاظ            جم ال تاب مع صرى در ك صر م شمندان معا چنني دان مه

ند:      كرمي گوي قرآن ال ساق   »ال شف  شدت و    « ك يه از  كنا

 3سخىت واقعه است.

شناسان   پس، با بررسى اقوال و نظريات مفسران و لغت        

رباره اين آيه ـ از زمان صحابه تا به امروز ـ              د

معناىي كناىي است و    « كشف ساق  »شود كه معناى     روشن مى  

معنايش اين نيست كه جنگ      « جنگ برپا شد   »اگر بگوييم   

دارد و روى پاى خود   « دست و پا  »هم به مانند انسان     

ناى             ين مع بل ا كه در مقا سود  چه  ست! وىل  سته ا برخا

با     شهور در ز بول و م بوهريره و     مق يات ا عرب، روا ن 

شده و            سري وارد  حديث و تف هباى  صحابه در كتا گر  دي

َيْوَم ُيْكَشُف   »آله آيه    و عليه  اهلل گويند: پيامرب خدا صلى     مى 

خداوند متعال ساق    »را چنني تفسري فرمود كه:     « َعْن ساقٍ  

مى       شان  خود را ن سجده        پاى  براى او  نان  هد و مؤم د

 «كنند! مى

ــريوان م ــى پ ــنني  و برخ ــديث چ ــن ح ــا از اي ــب خلف كت

ـ پا و ساق      اند كه خداوند نيز ـ نعوذ بالّله        فهميده 
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 دارد.
 السالم عليهمدر روايات اهل البيت « كرسى»و « عرش». تفسير 7

السالم پرسيدم: اينكه     زراره گويد از امام صادق عليه    

موده:      جل فر ند عزو َوسَِع ُكْرسِيُُّه السَّماواِت َو      » خداو

اند يا     آيا آمساهنا و زمني كرسى را در برگرفته      «اْلَ ْر َ 

كرسى آمساهنا و زمني را در خود جاى داده است؟ فرمود:        

كه          » ته، بل مني را در برگرف هنا و ز نها آمسا نه ت سى  كر

 1«عرش و هر چيز ديگرى نيز، در كرسى است.

لسالم درباره   ا و داود رقى گويد: از امام صادق عليه      

ميه     يه كر ماء      »آ ى اْل ُه َعَل كاَن َعْرُش كردم.    « َو  سؤال 

مود:   مى       »فر چه  باره  ين  گران در ا ند.  دي عر   « گوي

گويند: عرش بر روى آب قرار دارد و خداوند       كردم: مى  

مود:     ته »بر روى آن. فر چنني         دروغ گف كس  هر  ند.  ا

ند را    ندارد خداو شدىن  »پ لوقني     « محل  صفات خم سته و  دان

ا به او داده است، و الزمه چنني ديدگاهى آن است كه        ر

 2«كند از وى قويرت باشد. آنچه او را محل مى

ابوصلت، عبدالسالم بن صاحل هروى گويد: مأمون خليفه          

يه        ضا عل مام ر سى از ا يه را       عبا ين آ سري ا السالمتف

سيد   َق السَّماواِت َو ا      »پر َو السذي َخَل تسِة    َو ُه َ ْرَ  يف ِس ْل

ُن              ْم َأْحَس َوُكْم َأيُُّك ماِء ِلَيْبُل ى اْل ُه َعَل كاَن َعْرُش اٍم َو  َأّي

ال؛  اوست خداوندى كه آمساهنا و زمني را در شش روز         3َعَم

كه            يد  مشا را بيازما تا  بود  بر آب  عرش او  يد و  آفر

الم فرمود:  الس  امام عليه  « كنيد.  كدامينتان هبرت عمل مى    

خداوند متعال عرش و آب و فرشتگان را پيش از خلق        »

 4«آمسان و زمني بيافريد.
 ارزيابى و مقايسه روايات دو مكتب

فا         تب خل سى در مك عرش و كر ست: معناى  خدا در قرآن   « عرش »واژه خن

مورد و واژه      ست  سى »كرمي بي مده      « كر بار آ يك  نها  ت

ست. م  ند:  ا محان        »ان خداى ر ستوى؛  عرش ا لى ال لرمحن ع ا

شد.        ستوىل  عرش م يُُّه السَّماواِت َو      » و:« بر  َع ُكْرِس َوِس

 «كرسى او آمساهنا و زمني را در برگرفته است. اْلَ ْرَ ؛
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ميه و            بن خز ند ا فا مان تب خل شمندان مك خى از دان بر

را  اجســـامى مـــادى « كرســـى»و « عـــرش»ديگـــران 

ـ بر روى     ند متعال ـ معاذ الّله     اند كه خداو   پنداشته 

نشيند، و  بر اين اعتقاد خود به هفت آيه از          آهنا مى  

كه واژه      كرمي  ستوى »و « عرش »قرآن  مده،   « ا هنا آ در آ

َوِسلَع  »اند معناى آيه  اند. چنانكه پنداشته استدالل كرده

آن است كـه كرسـى و ختـت خداونـد بـه       «ُكْرِسيُُّه السَّلماواِت َو اْللَأْر َ  

 گريد. اى بزرگ است كه آمساهنا و زمني در آن جاى مى نهگو

ما در طى حبث و پژوهش خود چنني دريافتيم كه علت چنني           

موارد            به  فا  تب خل يات در مك نه آ شىت از اينگو بردا

 گردد: زير برمى

آلـه مـبىن بـر     و عليـه  اهلل . وجود روايىت از پيامرب صلى7

 آب بود. اينكه عرش خدا پيش از خلق موجودات بر روى

آلـه كـه    و عليـه  اهلل . روايت منسـوب بـه پيـامرب صـلى    5

گويد: زمني كه زير آمسان اول است و آمسان اول زير           مى 

رسد و باالى آمسان هفتم      آمسان دوم تا به هفت آمسان مى      

اند   درياىي است كه روى آن هفت قوچ كوهى قرار گرفته         

بر روى            خدا  ست و  ندى ا عرش خداو ها  ين قوچ و روى ا

 ش قرار گرفته است.عر

آلـه كـه    و عليـه  اهلل . روايت منسـوب بـه پيـامرب صـلى    8

گويد: عرش خداوند باالى آمساهناست. و خداوند باالى          مى 

سنگيىن               شدت  هنا از  ته و آ قرار گرف عرش  هنا و  آمسا

 آيند. نالند و به صدا درمى خداوند بر روى خود مى

اند كه خداونـد بـر روى كرسـى قـرار      . روايت كرده9

بزرگرت از           شت  هار انگ سو چ هر  ندام او از  ته و ا گرف

 كرسى است و ...

 اكنون بايد از راوى اين روايات پرسيد:

. آيا خداوندى كه در اين روايت توصيف شده ـ نعوذ  7

ـ واجد جهات چهارگانه ـ چهارگوش ـ است؛ يا             بالّله 

 آنكه عرش چهارگوش است؟

از هر سو  . آيا اينكه در روايت گفته شده: خداوند5

شتان             با انگ ين  ست؛ ا سى ا بزرگرت از كر شت  هار انگ چ

ند              كه خداو سىت  به را بزرگرت؟  شتاىن  يا انگ ست  مى ا آد

 برتر است از پندار جاهالن.

. در مهه روايات مكتب خلفا آمده است كه عرِش موجود 8

شم و           باالتر از ش فتم  مسان ه فتم و آ مسان ه باالتر از آ

م     باالتر از ز مسان اول  نها     ... آ مهه اي باالتر از  ني و 
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عوذ           « عرش » ست )ن ند ا گاه خداو عرش جاي باالى  ست و  ا

شناسى   (. مهه اين روايات با علم هئيت و كيهان         بالّله 

جود را داراى             عام و كه  يئىت  لم ه ست. ع ساز ا قدمي دم

پنداشت. زمني را طبقه     گانه مى   گانه يا هشت    طبقات هفت  

 داد. مى زيرين و آمساهنا را بر باالى آن قرار

فت           هناى ه جود آمسا به و يده  ته عق يده    الب نه عق اى  گا

توحيدى است وىل دانشمندان هيئت قدمي از اين ديدگاه         

تصويرى مادى و متناسب با ذهن و پندار خويش ارائه          

شناسى امروز به     اند. اما با آنچه در علم كيهان       داده

اثبات رسيده و مهه سيارات منظومه مشسى را كه به دور         

اى از ميليوهنا منظومه    گردند تنها منظومه    يد مى خورش 

داند كه آن هم تنها يكى از كهكشاهناى عام         كهكشاىن مى  

هسىت است، آيا راهى براى تفسري اينگونه احاديث وجود          

 دارد؟ 

در آيات و روايات   « كرسى »و « عرش »بارى، اين معناى    

 از ديدگاه مكتب خلفا بود.
 السالم عليهمب اهل البيت دوم: معناى عرش و كرسى در مكت

رواياتى كه در پيش آوردمي برخى از عاملان مكتب خلفا        

خداوند را كه   « كرسى »و « عرش »را بداجنا كشانيد كه    

 در قرآن كرمي آمده دو جسم مادى پندارند.

ليهم       يت ع هل الب مان ا يدگاه را      وىل اما ين د سالم ا ال

شه  و  كان عر »اند: معناى آيه     تأييد نكرده و فرموده   

اين است كه خداوند آب را پيش از آمسان و        1«على املاء 

زمني آفريده و پيش از مهه آهنا به فرمان خداوند بوده          

ست. و   سى »ا نابراين:       « كر ست. ب لم خدا َع  »خدا، ع َوِس

و زمني   يعىن: علم خدا آمسان     2«ُكْرِسيُُّه السَّماواِت َو اْلَ ْر َ  

 را در برگرفته است.

در لغت چنان   « كرسى »و « استوى »و « عرش »اما معناى   

 آيد: است كه مى

دار اسـت كـه مجـع آن را     عرش در اصل جاى سـقف  . عإرش: 7

و هى خاوية على    »عروش گويند. چنانكه فرموده است:       

 عرشت »و نيز  « و سقفهاى آن فرو رخيته بود.     3عروشها؛ 
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يعىن: روى باغ و درخت انگور داربست      « الكرم و عرشته  

مانند زدم. ختت پادشاه و حمل جلوس او را نيز، به         سقف 

گاهش      قام و جاي بار م ته  « عرش »اعت كه    سلطنت گف ند  ا

 كنايه از عزت و چريگى و كشوردارى است.

 «استوى على العرش»در قرآن كرمي شش بار مجله  . استوى:5

ْرِش اْسَتوى    »و يك بار نيز مجله      آمده   «الرسْحمُن َعَلى الَع

 است.

هرگاه  « استوى »راغب اصفهاىن در مفردات قرآن گويد:       

فظ     لى »با ل ناى     « ع شود مع عدى  ستيال »مت گى  « ا و چري

َتوى    »دهد، مانند:    ْرِش اْس ؛خداى رمحان   «الرسْحمُن َعَلى الَع

 بر عرش چريه و مستوىل شد.

استوى له ما ىف    » يعىن « استوى »اند: معناى    و نيز گفته  

يعىن: آنچه در آمسان و زمني است بر         «السموات و االر  

شده           خت  ظيم و پردا عال تن ند مت مراد خداو سته و  خوا

ست:        موده ا كه فر ست. چنان ى السَّماِء       ا َتوى َعَل مَّ اْس ُث

ْبَع َسموات؛     ّويُهنس َس سهس به آمساهنا پرداخت و آهنا را       َفَس

 هفت آمسان تنظيم فرمود.

به معناى چريگى و استيال در اشعار عرب نيز         « وىاست »

مروان                بن  شر  مدح ب شاعر در  كه  ست. چنان مده ا آ

 فرماندار عراق گويد:

َقد اْسَتوى ِبْشٌر َعَلى 

 الِعراِق 

ِمن َغري َسْيٍف أو َدٍم   

ِمهراِق

شر » سلط            « ِب چريه و م عراق  بر  خونريزى  شري و  بدون مش

 1گرديد.

اسـت، و بـدين   « علـم »به معنـاى  « كرسى»اصل  . كرسى:5

ج    به  مى،   خاطر  شته عل سة »زوه و نو ملان   « كرا به عا و 

 اند. چنانكه شاعر گويد: گفته« كراسى»

                                                 
1

هجرى  59. بشربن مروان برادر خليفه اموى عبدامللك مروان و فرماندار او به سال 

 در عراق بود و در بصره از دنيا رفت.
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َيحُُّف ِبِهم َبْيُض الُوجوِه َو 

 ُعصَبٌة 
َكراسى  ِباأَلحداِث حني   

َتُنوُب

مون اي    عىن: پريا به          ي عاِلم  سفيدروى  هى  شان را گرو

كراســى »انــد. شــاهد مثــال در  حــوادث احاطــه كــرده

 يعىن عاملان به حوادث امور و رويدادهاست.« باألحداث

يز را         هر چ صل  عرب ا بان  يز، در ز ند.  « كرس »و ن نام

« كرمي األصل  »يعىن  « فالن كرمي الكرس   »چنانكه گفته شده:    

 1است.

َوِسإإَع ُكْرِسإإيُُّه »پــس، اينكــه در آيــه كرميــه فرمــود:  

عىن:   «السَّماواِت َو الَْ ْر َ    سموات و      »ي مه ال سع عل و

 «األر ؛ علم او آمساهنا و زمني را در برگرفته است.

و اين معىن در آيات پرمشار ديگرى آمده است. چنانكه          

فرمايد: وسع رىب    م مى در سوره انعام از زبان ابراهي    

شى    يز را در            كل  مهه چ من  گار  لم پرورد ما؛ ع ء عل

 2برگرفته است.

 ء علما؛  وسع ربنا كل شى    فرمايد:   و از زبان شعيب مى   

 3علم پروردگار ما مهه چيز را در برگرفته است.

: ربنا وسعت   فرمايد  و از زبان فرشتگان حامل عرش مى      

ء رمحة و علما؛ پروردگار ما! تو با رمحت و علم          كل شى  

 4اى. خود مهه چيز را در برگرفته

ُم    فرمايد:  و از زبان موسى به قوم خود مى        ِِنسما ِِهلُك

خداى مشا   الّلُه السذي ال ِِلَه ِِاّل ُهَو َوِسَع ُكلس َشٍْْء ِعْلمًا؛          

ه   ست كه هيچ خداىي جز او نيست و علم او          ا  تنها الّل

 مهه چيز را در برگرفته است. 

كه         كى از معر هنا، ي سري آ صطلحات و تف ين م كرى    ا هاى ف

موجود در نزد پريوان دو مكتب بوده است. نكته آنكه          

له » خاص          « إ كان  گاهى در م فا  تب خل شده در مك صوير  ت

 آمساهنا به زمني و از هبشت به      « عرش »قرار گرفته و از   

هند تا    جهنم نقل مكان كرده و پاى خود را بر جهنم مى         
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 سري و پر گردد!
 . نسبت مكان و حركت و انتقال به خداوند سبحان2

على بن احلسني بن على بن فضاله از پدرش روايت كند             

يه        ضا عل مام ر فت: از ا يه       كه گ ين آ باره ا سالم در ال

منزه  »فرمود:   1و جاء ربك و امللك صفا صفا.     پرسيدم:  

صيف                جباىي تو شد و جا مد و  به آ كه  خداىي  ست  و واال

مدن         عبري آ ين ت صود از ا گردد. مق مر »ن گار  « ا پرورد

 2«است.

بن اىب     براهيم  يز، ا شتم         و ن مام ه به ا يد:  مود گو حم

ردم: اى فرزند رسول خدا! نظر مشا        السالم عر  ك    عليه 

ه        آله   و عليه  اهلل صلى   درباره اين حديث كه از رسول الّل

مى     بدين  يت  نه روا مى     گو ست؟  ند چي ضرت     كن ند آن ح گوي

ست:    موده ا يا          »فر مسان دن به آ شب  هر  عال  ند مت خداو

 «آيد. فرود مى

مود:   سخن را از             »فر كه  باد  نان  بر آ خدا  نت  لع

نند. به خدا سوگند رسول خدا       ك جايگاه خود منحرف مى    

يه  اهلل صلى  موده         و عل ضرت فر ست. آن ح موده ا چنني نفر له  آ

خداوند متعال هر شب در ثلث آخر شب و شب مجعه          »است:  

شته   شب، فر مى       اول  فرو  يا  مسان دن به آ ستد و   اى را  فر

اى  كننده  دهد تا ندا كند: آيا سؤال        به او فرمان مى   

اى هست تا او    كننده  ههست تا او را عطا دهم؟ آيا توب      

اى هســت تــا او را  را ببخشــامي؟ آيــا اســتغفاركننده

بيامرزم؟ اى جوينده خري بشتاب! اى جوينده شر كوتاه        

 بيا!

دهد تا صبح فرا      گونه ندا درمى    آن فرشته مهواره بدين   

رسد و با فرا رسيدن صبح به جايگاه خود در ملكوت            

م از رسول  گردد. اين حديث را پدرم از جد      آمسان بازمى  

 3«آهلربامي بيان داشت. و عليه اهلل صلى  الّله

فتم،              مام ه به ا يد:  بدالرمحن گو بن ع يونس  يز،  و ن

موسى بن جعفر عليهماالسالم عر  كردم: خداوند براى          

به      يامربش را  مسان »چه پ به     « آ جنا  سدرة  »برد و از آ

و بعد در آجنا با     « نور حجب ال »و از آجنا به   « املنتهى 

                                                 
1

 .55ه . سوره فجر، آي

 
2

 ، به نقل از عيون اخبار الرضا.59، حديث 559، ص 5. تفسري نور الثقلني، ج 

 
3

 .5، حديث 759. توحيد صدوق، ص 

 



 326 

كان              جا و م كه  ند  خت؟ خداو سخن پردا جنوا و  به  او 

 ندارد؟

خداوند متعال را نه مكاىن     »السالم فرمود:    امام عليه  

در برگريد و نه زماىن بر او گذرد. بلكه ذات اقدس حق         

نشينانش   اراده فرمود تا بدين وسيله فرشتگان و آمسان      

ــگفتيها  ــد، و ش ــت خبش ــرافت و كرام ــرينش و را ش ى آف

آفريننده را به او نشان دهد تا در فرود و بازگشت         

شبيه            كه ت نه  بدان گو ين  يد. و ا ندگان   بازگو منا كن

گويند، نيست. منزه است خداى متعال از آنچه شريك          مى 

 1«سازند. او مى

بدين              سيد العا پدرم  به  يد:  لى گو بن ع يد  يز، ز و ن

السالم عر  كردم: پدر جان! درباره         ليه امام چهارم ع  

آله آگاهم كن؛ چرا آنگاه       و عليه  اهلل جدم رسول خدا صلى    

كه به آمسان برده شد و خداى عزوجل پنجاه مناز براى            

او مقرر فرمود، چگونه خواستار ختفيف براى امت خود          

نشد تا موسى بن عمران به او گفت: نزد خدا بازگرد            

 امت تو، توان اين را ندارد؟و درخواست ختفيف كن كه 

مود:     صلى       »پدرم فر خدا  سول  سرم! ر يه  اهلل پ له   و عل آ

گرفت و در فرمان خدا چون و      گاه بر خدا پيشى منى      هيچ 

كرد. وىل چون موسى چنان درخواسىت از او منود و        چرا منى  

برادرش             شفاعت  يد، رد  متش گرد شفيع ا سيله  بدين و

خدا            سوى  به  پس،  ست.  سى را روا ندان جل  مو ى عزو

مناز            پنج  به  تا آن را  كرد  يف  ست ختف شت و درخوا بازگ

 «رسانيد.

به  « پنج مناز  »زيد گويد گفتم: پدر جان! چرا بعد از        

 سوى پروردگارش بازنگشت و درخواست ختفيف نكرد؟

آن حضرت چنني خواست كه امتش، هم به ختفيف           »فرمود:  

پاداش      هم  سند و  مناز   »ر جاه  يرا    « پن ند. ز را درياب

شر               خداى  له ع سنة ف جاء باحل من  موده:  جل فر عزو

بر            براى او ده برا ياورد  سنه ب يك ح كس  هر  هلا؛  أمثا

داىن آن حضرت هنگامى كه به زمني فرود         باشد. مگر منى   

مد!               فت: اى حم يد و گ نازل گرد بر او  يل  مد جربئ آ

مى        سالم  تو  بر  گارت  مى   پرورد ساند و  يد:   ر ين  »فرما ا

س          مناز ا جاه  جاى پن به  مناز  ََْوُل      «ت.پنج  دسُل اْل ما ُيَب

سخن مرا تبديل و تغيريى     َلَديَّ َو ما َأَنا ِبَظالٍم ِلْلَعبيد؛      
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خنواهم               ستمكار  ندگامن  به ب سبت  گز ن من هر ست و  ني

 «بود.

عال              ند مت كه خداو نه آن گر  جان! م پدر  فتم:  يد گ گو

صيف  نزه از          تو ند م مود: آرى، خداو ست؟ فر پذير ا نا

ين        پس ا فتم:  ست. گ صيف ا خدا       تو سول  به ر سى  سخن مو

« به سوى پروردگارت بازگرد    »آله كه گفت:     و عليه  اهلل صلى 

مود:           ست؟ فر عىن ا چه م سخن      »به  ناى  ناى آن مع مع

ابــراهيم در قــرآن اســت كــه گفــت: اىن ذاهــب اىل رىب 

مى          گارم  سوى پرورد به  من  هدايتم     سيهدين؛  كه  روم 

منايد. و نيز به معناى سخن خود موسى در قرآن است            

َك َربِّ ِلَتْرضى؛    ه گفت: ك  ُت َِِلْي پروردگارا به سوى     َو َعِجْل

تو شتافتم تا خشنود شوى. و به معناى سخن خداوند            

مى       كه  ست  قرآن ا جل در  ه    عزو فّروا اىل الّل يد: ف ؛  فرما

يد.               خدا كن نه  صد خا عىن: ق شتابيد. ي خدا ب سوى  به 

پسرم! كعبه خانه خداست و كسى كه قصد رفنت به خانه            

ند، قصد رفنت به سوى خدا كرده است. و مساجد            خدا ك 

هاى خدايند، و هر كس به سوى مساجد رود، مسلما          خانه 

به سوى خدا رفته و قصد او كرده است. و منازگزار تا          

جل                خداى عزو فراروى  ست،  مناز ا حال  كه در  ماىن  ز

هناىي           هنا مكا عال را در آمسا خداى مت ست. و  ستاده ا اي

باال برند، به سوى خدا باال       است كه هر كس را بداجنا      

اى كه   اند. مگر اين سخن خداى عزوجل را نشنيده         برده 

ُة َو الرووُح َِِلْيه؛    فرمايد:   مى  ُرُج اْلَمالِئَك فرشتگان و   َتْع

َِِلْيِه   فرمايد:  روند. و نيز، مى    روح به سوى او باال مى    

اِلُح َيْرَفعُ          ُل الّص ُم الطسيُِّب َو اْلَعَم َعُد اْلَكِل سخنان  ه؛ َيْص

روند و كار شايسته بااليش      پاكيزه به سوى او باال مى     

 1«برد. مى
 جواب كلى در رد شبهه مكان داشتن خداوند 

يه            صادق عل مام  يد: ا صري گو بو ب مود:     ا سالم فر ال

خداوند متعال با زمان و مكان و حركت و انتقال و         »

كه او خود خالق زمان و مكان      سكون، توصيف نگردد؛ بل   

تر             نزه و بر كه او م سىت  به را ست.  سكون ا كت و  و حر

 2«است از آنچه توصيفش كنند.
 بررسى و مَايسه اين روايات  
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پريوان مكتب خلفا ـ بويژه َسَلفيان و وهابيهاـ بر            

اثر اعتماد به روايات گذشته كه از كتب آهنا آوردمي،         

اند كه خداوند جسمى مادى است ـ معاذ            نني پنداشته چ 

ـ و بر روى عرش و كرسى قرار گرفته است.              الّله 

شته   كه پندا گر          مهچنان جاى دي به  جاىي  ند از  ند خداو ا

گــردد. بــويژه بــا اعتمــاد بــه روايــات  منتقــل مــى

مى           صوير  چنني ت لف  شكال خمت به ا كه  بوهريره  كه    ا ند  ك

شب يا در ثلث آخر شب،      خداوند پس از گذشت اندكى از     

مى          فرود  مسان اول  به آ كاىن  ستانش را     از م يد و د آ

دهد و ...   گشايد و بندگانش را مورد خطاب قرار مى       مى 

 آيد و ... و يا در روز عرفه فرود مى

يت            ين روا به ا ميه  بن خز ند ا شمندان مان خى از دان بر

فرشتگان مناز منازگزاران را به     »ابوهريره كه گويد:    

خدا    مى  سوى  ند  باال  ند در      « بر كه خداو كرده  ستدالل  ا

 آمسان مكان خمصوص دارد.

سبب           بوهريره  قول از ا يات من نه روا كه اينگو نان  مهچ

كرمي            قرآن  بارات  فا ع تب خل شمندان مك تا دان شده  آن 

ه  »و « و جاء ربك  »مانند:   و ... را به  «  يأتيهم الّل

نه  عال           گو ند مت يا خداو كه گو ند  يل كن سري و تأو اى تف

 نيز آمد و شد باشد. را

السالم ديدمي كه امام       اما در مكتب اهل البيت عليهم      

را چنني تفسري كردند    « و جاء ربك  »السالم آيه    رضا عليه  

 يعىن حكم پروردگارت.« و جاء امر ربك»كه 

يا را              مسان دن به آ خدا  مدن  فرود آ حديث  كه  يدمي  و د

 تكذيب كردند و آن را حتريف شده دانستند.

كه    يدمي  يه        و د فتم عل مام ه قىت راوى از ا سالم   و ال

پرسد: اگر خدا را مكان نباشد، چرا پيامربش را به          مى 

تهى   »سوى   مى      « سدرة املن جواب  برد؟  كه:     باال  شنود 

خداوند پيامربش را به آمسان برد تا فرشتگانش را با         »

رسولش شرافت و كرامت خبشد و او نيز، عظمت آفرينش و        

بد و آن ر    نده را دريا بازگو     آفرين يان  براى زمين ا 

 «منايد.

يه        بدين عل ين العا مام ز سؤال       و ا سخ  سالم در پا ال

يامرب              به پ سى  سخن مو ناى  سيد: مع كه پر يد  ندش ز فرز

صلى    كرم  يه  اهلل ا فت:         و عل كه گ ست  له چي سوى    »آ به 

فرمود: اين   « پروردگارت بازگرد و درخواست ختفيف كن؟     

كه گفت:   رديف سخن موسى در مناجاتش با خداست        سخن هم  

و اينكه، كعبه   « به سوى تو شتافتم تا خشنود گردى        »
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هاى خدايند، و هر كس قصد       خانه خداست، و مساجد خانه    

رفنت به سوى خانه خدا كند مهانند آن است كه قصد رفنت            

منازگزار و               حال  ست  چنني ا ست. مه كرده ا خدا  سوى  به 

مناز و             حال  قىت در  تا و كه  فه  نده در روز عر دعاكن

 «بروى خداوند ايستاده است.دعاست رو

فرمايد:   السالم در يك بيان كلى مى      و امام صادق عليه   

سكون             » كت و  كان و حر مان و م با ز عال  ند مت خداو

كان و            مان و م نده ز خود آفرين كه او  گردد  صيف ن تو

 «حركت و سكون است.
 السالم عليهم. رؤيت خدا در پرتو روايات اهل البيت 6

السالم روايت كند     ادق عليه ابواحلسن موصلى از امام ص    

ــود:  ــه فرم ــؤمنني  »ك ــزد امريامل ــودى ن ــمندى يه دانش

يه  يا             عل نان! آ مري مؤم سيد: اى ا مد و پر سالم آ ال

يده       بادت د حال ع گارت را در  مود:   پرورد واى »اى؟ فر

بادت               شم ع يده با كه ند گارى را  من پرورد تو!  بر 

واى »اى؟ فرمود:   پرسيد: چگونه او را ديده   « كنم.  منى 

تو! چشمها با مشاهده او را نبينند؛ وىل دهلا با          بر 

 1«يابند. حقيقت اميان او را درمى

صفوان بن حييى گويد: ابوقره حمدث از من خواست تا او          

يه       ضا عل مام ر خدمت ا جازه      را  مام ا سالمبربم. از ا ال

يه          مام عل بر ا بوقره  مود. ا قت فر ستم مواف سالم   خوا ال

شرعى           كام  حرام و اح حالل و  سؤال را از  شد و  وارد 

ما روايت دارمي   »آغاز كرد تا به توحيد رسيد و گفت:        

جل      ند عزو يت »كه خداو فر   « كالم »و « رؤ يان دو ن را م

سى              به مو خود را  با  فنت  سخن گ مله و  كرد. مكا سيم  تق

مد.         به حم خود را  يدار  يت و د شيد و رؤ ضا   « خب مام ر ا

پس چه كسى جن و انس را خرب داد        »السالم فرمود:    عليه 

صار؛      كه:   ْدِرُك اْلَ ْب َو ُي صاُر َو ُه ُه اْلَ ْب يدگان   2ال ُتْدِرُك د

َو ال او را درنيابنـــد و او ديـــدگان را دريابـــد؟ 

مًا؛    ِه ِعْل وَن ِب علم آنان او را در بر نگريد؟ و:       3ُيحيُط

هيچ چيز مهانند او نيست؟ آيا حممد         4ء؛ ليس كمثله شى   
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نه            مود: چگو بوده. فر چرا او  فت:  بوقره گ بوده؟ ا ن

ممكن است مردى نزد مردم آيد و به آنان بگويد كه از           

سوى خدا آمده و آنان را به سوى خدا و حكم و فرمان          

يد:      ند و بگو وَ    »خدا خبوا صاُر َو ُه ُه اْلَ ْب ْدِرُك   ال ُتْدِرُك ُي

صار  ماً    »و « اْلَ ْب ِه ِعْل وَن ِب ِه    »و « َو ال ُيحيُط ْيَس َكِمْثِل َل

ْْء  يد:    «َش يده و       »سهس بگو شمامن د با چ خود او را  من 

آيا شرم   « ام. او به شكل بشر است.     با علمم دريافته   

ين    منى  نديقان د يد؟ ز سبىت را       كن چنني ن ستند  ستيز نتوان

دا بياورد و سهس   به او بدهند كه چيزى را از سوى خ       

 برخالف آن را بگويد؟

موده:        خود فر ند  فت: خداو بوقره گ ًة   ا ََْد َرآُه َنْزَل َو َل

رى؛  يامرب ] 1ُأْخ مام          [پ يد. ا هم بد بار  گر  او را دي

گويد كه چه ديده      السالم فرمود: آيه ديگر خود مى       عليه 

دل  2َرأى؛ُد مإا  7c'ٔما َكإَذَب اْلُفإو   است. زيرا فرموده:

َلََْد َرأى ِمْن آياِت    آنچه را كه ديده بود دروغ نشمرد.      

رى؛    پاره     3َربِِّه اْلُكْب كه او  ته  بزرگ     الب يات  اى از آ

خداى              يات  كه آ ست  شن ا يد. و رو گارش را بد پرورد

َو ال عزوجــل غــري خداونــد اســت. و خداونــد فرمــوده: 

علم آنان او را در برنگريد. و اگر      4وَن ِبِه ِعْلمًا؛  ُيحيطُ 

يدا            به او پ مى  طه عل كه احا ند  يدگان او را ببين د

 اند و شناخت حاصل شده است. كرده

فت:    بوقره گ مى     »ا كذيب  يات را ت يد؟  مشا روا مام  « كن ا

السالم فرمود: اگر روايات با قرآن خمالف باشد،           عليه 

هنا را   مى  آ كذيب  بر آن         ت سلمانان  مهه م چه  كنم. و آن

امجاع و اتفاق نظر دارند اين است كه احاطه علمى بر           

او ممكــن نيســت، ديــدگان او را درنيابنــد، و چيــزى 

 5«مهانند او نباشد.
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 و ديدار مورد حبث است:« رؤيت»در اينجا دو نوع 

 آله در زندگاىن دنيا؛ و عليه اهلل . رؤيت پيامرب صلى7

 . رؤيت مسلمانان در روز قيامت.5

باره        فا در تب خل يات مك يت »روا فاوت    « رو يامرب مت پ

خداوند رؤيت   »است: در روايىت از كعب االحبار گويد:       

د تقسيم كرد. موسى را با     و كالم را ميان موسى و حمم    

كالم و سخن و حممد را با رؤيت و ديدار گرامى داشت.          

درباره رؤيت مسلمانان در روز قيامت نيز، ما تنها         

يت   صطالح  ]روا بوهريره را آوردمي     [به ا ترب ا صحيح و مع

مى   فت:   كه  ند را   »گ مت ]مشا خداو نه   [در قيا اى  به گو

يا و         مى  ماه را در دن شيد و  كه خور يد  مسان  بين در آ

بينيد. و در اين روز هر كس به دنبال معبود          صاف مى  

گردند، و تنها    رود و در جهنم با آهنا حمشور مى      خود مى  

آيــد و  ماننــد كــه خداونــد مــى مســلمانان بــاقى مــى

اند،   كرده  مسلمانان او را در سيماىي غري آنچه تصور مى      

مى   مى  ند و او  نان         بين مشامي. و آ گار  من پرورد يد:  گو

مى         گ مى  ناه  خدا پ به  تو  ند: از  جا      وي ما اين برمي! 

خورمي تا پروردگارمان     مانيم و از جاى خود تكان منى      مى 

مى     ما او را  يد.  سيماىي       بيا ند در  سهس خداو سيم.  شنا

مى    هنا           كه او را  يد و آ نان در آ مجع آ سند در  شنا

بالش             به دن پس  سىت.  ما ه گار  تو پرورد ند: آرى،  گوي

 «روند و داخل هبشت گردند.

مردى در حمشر بر    »و در پايان اين روايت آمده است:       

ماند كه در حاىل كه روى خود را به سوى جهنم           جاى مى  

زند، گام به گام از آن دور      كرده و به خدا نرينگ مى     

مى         مى  شت  به در هب تا  ند       شود  جا خداو سد. در اين ر

دهد تا وارد هبشت گردد و       خندد و به او اجازه مى      مى 

بداجنا درآ    مى      چون  به او  ند  چه      يد خداو هر  يد:  گو

مى             مى  چه  هر  يز  كن. او ن ست  هد   خواهى درخوا خوا

هايش، خداوند    كند و پس از پايان خواسته     درخواست مى  

 «دو برابر آنچه خواسته عطايش منايد.

به            قدان  ست از معت كن ا كه مم ست  شهاىي ا جا پرس در اين

 صحت اين روايت بهرسيم:

خداوند شـكل خـود   »د: گوي . ابوهريره در روايتش مى7

مى   غيري  هد  را ت هر         « د يا در  ست؟ آ نه ا غيري چگو ين ت ا

 دهد با مرتبه پيشني متفاوت است؟  بار كه تغيري شكل مى

خداوند سهس به شـكلى كـه او   »گويد:  . ابوهريره مى5

ايــن ســخن داللــت دارد كــه « آيــد شناســند مــى را مــى
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انــد. حــال  مســلمانان پــيش از آن خداونــد را ديــده

رسيم: سيماى خداوندى را كه برادران اهل سنت ما         پ مى 

 اند، چگونه است؟  ديده

. ديگر اينكه، آيا خداوند جسم است و مهانند انسان 8

رود تا مؤمنان به     شكل و اندازه خاص دارد و راه مى    

 دنبال او بروند؟

خندد و بـا خنـده خـود از بـدكار      . آيا خداوند مى9

كند؟ بنابراين، حساب     گذرد و او را وارد هبشت مى    درمى 

شود؟ و پاداش و كيفر در كجاست؟ و      روز قيامت چه مى   

اى دارد؟ و شــگفت آنكــه  بــا ايــن حــال چــه فايــده 

دانشمندان حديث در مكتب خلفا امثال اين روايات را        

 اند!  در كتاهباى اميان و توحيد خود آورده

كه               ست  يات ا ين روا سىت ا به در قاد  جه اعت و در نتي

 دانند. يان خداى متعال را جسم مىسلفيان و وهاب

سط                خدا تو يت  باره رؤ فا در تب خل يات مك ين روا ا

يت و            هل الب تب ا يات مك شرده روا ما ف بود. ا نان  مؤم

گونه   آله در اين باره بدين     و عليه  اهلل اوصياى پيامرب صلى   

آله،   و عليه  اهلل بود كه در اولني دليل، وصى پيامرب صلى         

س       لىب دان يت ق خدا را رؤ يت  شم را    رؤ با چ يت  تند و رؤ

كه واژه         يافتيم  ما در ند. و  فى كرد ه   »ن ية الّل «  رؤ

صود           گردد، مق فت  سالمى يا مدارك ا صادر و  گاه در م هر

نه           ست،  ميان ا قت ا سته از حقي لىب برخا يت ق از آن، رؤ

رؤيت با چشم سر. و با استناد به روايات شيخ صدوق            

 گوييم: السالم مى از امام رضا عليه

اشيا با چشم سر، متعلق به اجسام مادى         رؤيت و ديدن   

است. و موجوداتى كه جسم مادى ندارند ـ مانند روح          

شوند بلكه تنها از راه آثار       ـ با چشم سر ديده منى       

مى   جم         شناخته  مادى ح سم  يل ج ند جل دار  شوند. و خداو

قدس او              كه ذات ا شود، بل يده  سر د شم  با چ تا  ست  ني

ت و ساير آثار   تنها از راه آثار قدرت و علم و حكم      

 گردد. صفات ربوىب شناخته مى

يه        ضا عل مام ر گرى، ا يت دي سخ     و در روا سالم در پا ال

نده  سؤال  يت           كن ين روا سىت ا سىت و نادر كه از در اى 

كه:    مى  سد  خود را         »پر با  يدار  فنت و د سخن گ ند  خداو

كرد       سيم  مد تق سى و حم يان مو كذيب    « م يت را ت ين روا ا

مى   مى  ند و  يد:   ك ين   »فرما چه     پس ا ندى را  يات خداو آ

هــا او را  كســى بــه جــن و انــس رســانيد كــه: ديــده

ها را درك كند و خملوقات از درك     درنيابند و او ديده  
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 «او عاجزند و هيچ چيز مهانند او نيست؟

يات             ين روا كذيب ا مام را ت سخن ا سائل  كه  گاه  و آن

آرى، هر روايىت   »فرمايد:   السالم مى   داند، امام عليه    مى 

 «كنم. آن در تعار  باشد تكذيب مىرا كه با قر

صلى     خدا  يامرب  يه  اهلل پ مأمور        و عل ند  سوى خداو له از  آ

يزان              ياس و م يت را مق هل الب قرآن و ا تا  يد  گرد

سلمانان              خى از م ما بر يد. ا عرىف منا سالم م شناخت ا

دانند، وىل   اهل البيت را جزء اين مقياس منى        [اگرچه ]

شناخ           يزان  كرمي م قرآن  كه  به اين گى  ست،    مه سالم ا ت ا

 اعرتاف دارند.

كه               جاى آن به  فا  تب خل شمندان مك حال، دان ين  با ا

روايات را بر قرآن عرضه بدارند تا درسىت و نادرسىت          

يات               ين روا با ا فق  قرآن را موا گردد،  شن  هنا رو آ

كنند. يعىن ايشان احاديث ابوهريره و       تأويل و معىن مى   

عب  ياس         ك يزان و مق هنا را م ثال آ بار و ام قرار   االح

اند و خود را نيز     ناميده « سنت نبوى  »داده و آن را 

 نامند. مى« اهل سنت»

آنان آيات حمكم قرآىن را از معناى ظاهرش منحرف كرده         

سؤال                 ير  قرآىن را ز ياس  مت مق كار حر ين  با ا و 

 اند.  برده

ورزيدند   السالم اصرار مى    ما ديدمي كه امام رضا عليه       

گر روايىت با قرآن      كه قرآن مقياس روايات است، و ا      

 در تعار  باشد نبايد مورد توجه قرار گريد.

ــن      ــدا را ممك ــت خ ــه رؤي ــاىن ك ــدار كس و در رد پن

ال كنند كه    دانستند، قول خداى سبحان را تالوت مى        مى 

صار؛        ْدِرُك اأَلْب َو ُي صار َو ُه ُه اأَلْب يده  1ُتدِرُك ها او را   د

 ها را دريابد. درنيابند و او ديده

موده:             كه فر عال  خداى مت سخن  ين  باره ا وه   و در ُوُج

صورهتاىي در آن روز خرم    2َيْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِِىل َربِّها ناِظَرة؛    

 كنند. و شادابند و به سوى پروردگارشان نظاره مى

سوى     مى  به  يد:  مر »فرما ند.    « ا ظر دار شان ن پروردگار

منتظر امر و فرمان پروردگارند. و اين مهانند        يعىن:  

سخن خداى متعال در نقل داستان اوالد يعقوب است كه          

                                                 
1

 .798. سوره انعام، آيه 

 
2

 .58و  55. سوره قيامت، آيات 
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از  1َو ْسَئِل اْلََْرَيَة السيت ُكّنا فيها؛     به پدرشان گفتند:    

اى كه ما در آن بودمي سؤال كن. يعىن از اهل آن          قريه 

آياتى كه ظاهر آهنا      گونه ساير   قريه سؤال كن. و بدين    

داللت بر جسم بودن خداوند متعال دارد، تأويل و معىن         

 گردد. مى

گويند.  « مشبهه »و « جمسمه »معتقدان به اين اقوال را     

دانسته و او را به   « جسم »زيرا پروردگار عامليان را    

 كنند. مى« تشبيه»خملوقاتش 

السالم تفسري چنني آياتى      بارى، امامان اهل البيت عليه     

« عرش »و « يد »و «ساق »ا بيان فرمودند و مقصود از    ر

و مهانند آهنا در آيات كرميه قرآن را، روشن منودند، و        

ـ    2«خلق آدم على صورته     ان الّله »از حتريف در روايت   

چنانكه گذشت ـ پرده برداشتند. و ما چون در صدد            

هاىي   بيان و ايراد مهه آهنا نبودمي، تنها به ذكر منونه          

عال در دو           ند مت صفات خداو عار  در  يث مت از احاد

يات             كتىب آ هر م كه  شان دادمي  كردمي، و ن سنده  تب ب مك

كند، و   قرآىن را از ديدگاه خاص خود تأويل و معىن مى        

 گونه پديد آمده است. تالف در صفات خداوندى بديناخ
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 .35. سوره يوسف، آيه 
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. درباره صفات خداوند به كتاهباى: كاىف كليىن، كتاب التوحيد؛ توحيد شيخ صدوق و 
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خرب داده       تواترا  طاب م مربن خ ته      از ع كه او گف ند  ا

 است:

و أَنا َأهنى َعْنُهما      َرسول الّله   ُمْتَعتاِن كاَنتا على َعهدِ    

 و ُأعاِقُب َعليهما: ُمْتعُة احلجِّ و ُمتعُة النِّساء؛

صلى       خدا  سول  مان ر يه  اهلل در ز عه      و عل نه مت له دو گو آ

جارى بود كه من اكنون آهنا را ممنوع         [هبره بردن حالل   ]

دهم: متعه حج و متعه       كرده و بر اجنام آهنا كيفر مى       

 1نساء.

را قبال در كتاب معام املدرستني آورده     « متعه حج  »حبث  

يان          هنى از آن را ب مر در  فه ع تهاد خلي گونگى اج و چ

و علت منع آن از   « اءمتعه نس  »امي. در اين حبث،    داشته 

سوى عمر را بررسى كرده و چگونگى اجتهاد خليفه در         

 دارمي. آن را، بيان مى
 . متعه نساء يا ازدواج موقت در مصادر مكتب خلفا7

يد:      قرطىب گو سري  فاق       »در تف حال ات شته و  ماى گذ عل

دارند كه متعه، ازدواج )موقت(ى است كه ارث ندارد،        

جداىي  طالق و در     و  بدون  شده         اش  عيني  مدت ت ياِن  پا

 «است.

يد:      ه گو بن عطّي عه  »ا قت ]مت كه     [ازدواج مو ست  آن ا

ست او،          جازه سرپر شاهد و ا ضور دو  با ح مرد، زن را 

براى مدتى معني، به زوجيت بگريد. با اين شرط كه از            

يكديگر ارث نربده، و مرد، مهريه مورد توافقشان را        

رسد، حقى   به او بهردازد. و چون مدت تعيني شده فرا         

عادت              قوع  تا و يد  كه با گر آن ست م بر زن ني مرد  از 

                                                 
1

؛ كنزالعمال، ج 595و  597، 795، ص 5؛ تفسري فخر رازى، ج 859، ص 5قرطىب، ج  . تفسري

 .558، ص 5. البيان و التبيني جاحظ، ج 509و  508، ص 3
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ماهانه و پاك شدن رحم، عده نگه دارد ـ زيرا فرزند          

گردد ـ و پس      ملحق مى   [به آن دو ]بدون شك    [احتماىل ]

از نگهدارى عده و يقني به عدم باردارى، ازدواج او        

 1«با مرد ديگر جايز است.

ص  صلى     در  خدا  سول  خبارى از ر يه  اهلل حيح  يت    و عل له روا آ

 كند كه:

الَث              نهما َث ما َبي َرُة  قا َفِعْش َرأة َتواف جٍل و إْم ما َر أيّ 

 َلياٍل، َفإْن أحّبا أن َيَتزايدا أو َيَتتاَركا؛

توافق كردند، زندگى     [بر ازدواج موقت  ]هر مرد و زىن   

ن اگر  يابد. پس از آ   موقت آن دو تا سه شب ادامه مى       

 2شوند. دوست داشتند، بر آن افزوده يا از هم جدا مى

بن اىب   صّنف ا فت:          در م كه گ ند  يت ك جابر روا شيبه از 

هرگاه مدت تعيني شده پايان يابد و خبواهند دوباره          »

 «يد مهريه ديگرى به زن بهردازد.از سرگريند، با

سيدند:   ست؟     »از او پر قدر ا چه  جواب داد:  « عده زن 

حيض       » يك  قدار  نه   ]به م براى      [عادت ماها يد  كه با

 3«شوهر خود نگه دارد.

عده  »در تفسري قرطىب از ابن عباس روايت كند كه گفت:         

حي       يك  قدار  به م نه   ]ض زن  يز     [عادت ماها ست. و ن ا

 4«برند. گفت: از يكديگر ارث منى

َفَما  »در تفسري طربى از سدى، آيه را چنني روايت كند:         

 ...«اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنس إ ِِىل َأَجٍل ُمَسمًّى إ َفآُتوُهنس 

نني است كه، مرد و زن براى مدتى      اين متعه چ   »گويد:  

ست زن،               جازه سرپر با ا شاهد و  ضور دو  با ح عني  م

مى  بر           ازدواج  مرد را  گريد،  يان  مدت پا چون  ند، و  كن

خود           حم  يد ر نها با ست و ت ست و زن آزاد ا قى ني زن ح

سازد     پاك  گه دارد   ]را  كديگر ارث  [عده ن ، و از ي

 5«برند. منى

                                                 
1

 .785، ص 5. تفسري قرطىب، ج 
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 عن نكاح املتعة اخريا. آله و عليه اهلل صلى  ، باب هنى رسول الّله799، ص 8. صحيح خبارى، ج 
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 ، باب املتعة.900، ص 5. املصنف، عبدالرزاق، ج 
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شرى  شده:         زخم ته  يد: گف شاف گو سري ك يه:   »در تف ين آ ا

ْنُهنس ...      ] ِه ِم َتْمَتْعُتْم ِب ا اْس عه    [َفَم باره مت ازدواج ]در

قت  كه              [مو ماىن  تا ز كم آن  شده و ح نازل  سه روزه 

صلى          خود  سول  به روى ر كه را  ند م يه  اهلل خداو له   و عل آ

گرديد، و آن  « نسخ »باقى بود و سهس     [فتح مكه  ]گشود  

: مرد زن را براى مدتى معلوم، يك شب،        چنني بود كه   

گرى               يز دي يا چ مه  با دادن جا ته  يك هف يا  شب،  دو 

آورد و كام خود را از او    به عقد خود درمى      [مهريه ]

مى   ته و آزادش  نامش را از آن رو    گرف عه »گذارد.  « مت

گويند كه، مرد از زن كام گرفته يا زن از        [ورى هبره ]

 1«گريد. مى« مهريه»مرد 

يف      شت، تعر چه گذ ساء  »آن عه ن قت »يا  « مت « ازدواج مو

ــف آن در   ــود. تعري ــا ب ــادر مكتــب خلف ــه »در مص فق

 آيد: چنان است كه مى« اماميه
 . ازدواج موقت در فقه اماميه5

آن است كه: زن، شخصا    « ازدواج موقت »متعه نساء يا    

م يا به وسيله وكيل خويش، خود را براى مدتى معلو           

با مهريه تعيني شده به ازدواج مردى درآورد كه مانع         

شرعى ازدواج با او نداشته باشد ـ مانع شرعى              

يا               عّده  يا  شريى  يا  سبىب  يا  سىب  شاوندى ن ند: خوي مان

شوهر داشنت ـ و هنگامى كه مدت معلوم پايان پذيرد،           

جدا            مرد  شد، از  به زن ببخ مدت را  مابقى  شوهر،  يا 

زناشوىي اجنام گرفته باشد، زن      شود، و اگر دخول و    مى 

عدگى         بار قا قدار دو به م يد  نه  ]با عّده   [عادت ماها

نه و            عادت ماها كه  ست  ساىن ا گر از ك گه دارد، و ا ن

قاعدگى ندارد، و به سن يائسگى نرسيده، بايد چهل و         

پنج روز صرب كند، اما اگر دخول اجنام نگرفته، مانند          

ست و الزم ني       خول ا پيش از د قه  گه     زن مطلَّ عّده ن ست 

 دارد.

فرزند ازدواج موقت، در مهه احكام شرعى، حكم فرزند         

  2ازدواج دائم را دارد.
 . ازدواج موقت در كتاب خدا5

 ايد:فرم خداوند سبحان مى
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هاى عمليه فقهاى اماميه و نيز، احكام نكاح املتعه در كتب           . مراجعه كنيد: رساله  

 فقه استدالىل، مانند: شرح ملعه، شرايع و ...
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ْنُهنس فَ       ِه ِم َتْمَتْعُتْم ِب ا اْس ًة َو ال      َفَم وَرُهنس َفريَض وُهنس ُأُج آُت

ِة ِِنس             ِد اْلَفريَض ْن َبْع ِه ِم ْيُتْم ِب ما َتراَض ْيُكْم في ناَح َعَل ُج

 1الّلَه كاَن َعليمًا َحكيما؛

و زناىن را كه از آنان كام جستيد، مهريه واجب آهنا          

يزى           ر عني، برچ يه م عد از مهر گر ب يد، و ا ا بهرداز

توافق كرديد، بر مشا باكى نيست كه خداوند عليم و            

 حكيم است.
 تفسير آيه در روايات مكتب خلفا

. عبد الرزاق در مصّنف خود از عطا روايت كنـد كـه   7

ابن عباس اين آيه را اين چنني قرائت و تفسري          »گفت:  

ْم ِبِه ِمْنُهنس  إ ِِىل َأَجٍل ُمَسمًّى إ       َفَما اْسَتْمَتْعتُ   كرده است:  

؛ و زناىن را كه ـ براى مدت           َفآُتوُهنس ُأُجوَرُهن ...  

معلوم ـ از آنان كام جستيد، مهريه واجب آهنا را            

 2«بهردازيد.

ثابت روايت كنـد كـه    . در تفسري طربى از حبيب بن اىب5

فت:   باس    »گ بن ع َحف »ا ين       «ُمْص فت: ا من داد و گ به  ى 

ُاىّب است. گويد: تفسري     [و تفسري ]قرآن بر پايه قرائت     

بود:         چنني  صحف  يه در آن م ين آ ِه     ا َتْمَتْعُتْم ِب ا اْس َفَم

؛ و زناىن را كه ـ براى       إ ...  ِمْنُهنس  إ ِِىل َأَجٍل ُمَسمًّى     

  3«مدت معلوم و تعيني شده ـ از آنان كام جستيد...

نضـرة بـا دو طريـق     . و نيز، در تفسـري طـربى از اىب  8

 روايت كند كه گفت:

باره     » باس در بن ع ساء   »از ا عه ن فت:    « مت سيدم، گ پر

اى؟ گفتم: چرا، گفت: آيه      مگر سوره نساء را خنوانده    

ـ را در آن   َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنس  إ ِِىل َأَجٍل ُمَسمًّى       

نده  بدين     اى؟  خنوا گر آن را  فتم: ا نده و     گ نه خوا گو

منى       مشا  بودم، از  ته  فت:     فراگرف سيدم. گ كه    ]پر مهان 

 «مهان گونه است.[ گفتم

اين آيه »نضرة روايت كنند كه گفت:  . و نيز، از اىب9

َتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنس    را بر ابن عباس قرائت كردم        َفَما اْس
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اند. شرح حال او را در: اجلمع بني رجال الصحيحني،         گانه روايت كرده    صاحبان صحاح شش   
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 « ت معلوم.ابن عباس گفت: ـ اىل أجل مسمى ـ براى مد

يد:   منى       »گو نده و  نه خنوا من آن را اينگو فتم:  دامن.  گ

گفت: به خدا سوگند كه خداوند آن را اينگونه نازل          

 «فرموده است و اين را سه بار تكرار كرد.
 توضيح روايت

يد:         كه گو باس  بن ع موده    »سخن ا نازل فر نه  «: اينگو

عىن و            ين م نزول ا يه،  نزول آ ند از  صود خداو عىن، مق ي

يان  كم   ب ساء   »ح عه ن قرآىن،     « مت فظ  بوده. آرى، در ل

له   سمى  »مج جل م غري        « اىل ا حى  با و ند  مده وىل خداو نيا

كرده و آن             گاه  كم آ ين ح خود را از ا سول  قرآىن، ر

چون           ساىن مه موده و ك يان فر صحابه ب براى  ضرت آن را  ح

ين            يل ا خود، در ذ صاحف  باس در م بن ع عب و ا بن ك اىب 

ين راوى و ديگر كساىن كه     آيه، نوشته و براى امثال ا    

شده                 يد  چار ترد كم د ين ح مر، در ا حترمي ع ثر  بر ا

 كردند.  بودند، بيان كرده و بر آن تأكيد مى

اسحاق روايت كنند كه ابن عباس آيـه   . از عمري و اىب5

ست:       كرده ا سري  ئت و تف چنني قرا ِه     را  َتْمَتْعُتْم ِب ا اْس َفَم

و زناىن را كه ـ براى        ...؛ إ  ِمْنُهنس  إ ِِىل َأَجٍل ُمَسمًّى     

 ...«مدت معلوم و تعيني شده ـ  

. از جماهد روايت كنند كه گفت: فما اسـتمتعتم بـه   9

 .[ازدواج موقت]منهن يعىن نكاح متعه 

. از عمرو بن مّرة روايت كنند كه از سعيد بن جـبري  5

ئت        چنني قرا يه را  ست آ سري ]شنيده ا ست:    [و تف كرده ا

 ...«ْم ِبِه ِمْنُهنس  إ ِِىل َأَجٍل ُمَسمًّى إ َفَما اْسَتْمَتْعُت»

اىّب بـن كعـب    [و تفسري]. قتادة گويد: آيه در قرائت 3

َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنس  إ ِِىل َأَجٍل           گونه است:   بدين 

 إ ... ُمَسمًّى

. از شعبة بن حكم روايت كنند كه گفت: پرسيدم آيا 0

 1خري. اين آيه منسوخ شده است؟ گفت:

نضـرة و   . در احكام القرآن جّصاص نيـز، روايـت اىب  79

ثابت از ابن عباس و حديث قرائت اىّب بن كعب آمده           اىب

 2است.

ب روايـت  . بيهقى در سنن كرباى خود از حممد بن كعـ 77
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فت:         باس گ بن ع كه ا ند  عه  »ك قت ]مت از « [ازدواج مو

گونه   ابتداى اسالم بوده و مسلمانان اين آيه را بدين       

َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنس  إ      كردند:   مى [ و تفسري ]قرائت  

 1ِِىل َأَجٍل ُمَسمًّى إ ...

د: آيه در قرائت . نووى در شرح بر صحيح مسلم گوي75

سري ] ست:       [و تف چنني ا سعود  بن م ِه      ا َتْمَتْعُتْم ِب ا اْس َفَم

 2ِمْنُهنس  إ ِِىل َأَجٍل إ ...

. زخمشرى در تفسـريش گويـد: از ابـن عبـاس روايـت      78

يعىن  « اين آيه از آيات حمكم است.     »اند كه گفت:     كرده 

خود ا      شده، و  سخ ن ئت       ن چنني قرا يه را  شه آ و ]و مهي

َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنس  إ ِِىل َأَجٍل           كرد:   مى [ تفسري 

 3إ ... ُمَسمًّى

. قرطىب گويد: مجهور علمـا گوينـد: مـراد از ايـن     79

عه       كاح مت يه، ن قت ]آ صدر      [ازدواج مو كه در  ست  ى ا

بن عباس و اىب بن كعب و ابن جبري       اسالم بوده است. و ا   

ئت       نه قرا يه را اينگو سري ]آ ند:   كرده  [و تف ا  ا َفَم

اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنس  إ ِِىل َأَجٍل ُمَسمًّى إ َفآُتوُهنس                

و زناىن را كه ـ براى مدت معني و تعيني شده           ُأُجوَرُهن؛ 

از آنان كام جستيد، مهريه آهنا را        [عقد كرده و  ]ـ  

 4يد.بهرداز

. در تفسري ابن اثري آمده است: ابن عباس و اىب بـن  75

كعب و سعيد بن جبري و سدى، آيه را بدين گونه قرائت          

َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنس  إ ِِىل         اند:   كرده  [و تفسري ]

 5َأَجٍل ُمَسمًّى إ َفآُتوُهنس ُأُجوَرُهن فريضة.

نضـرة و   ثابـت و اىب  . در تفسري سيوطى نيز، حديث اىب79

اىب [ و تفسري ]روايت قتادة و سعيد بن جبري از قرائت       

بن كعب، و حديث جماهد و سدى و عطا از ابن عباس، و          

حديث حكم كه گويد: آيه نسخ نشده، و روايت عطا از           
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سوره            عه در  ت مت كم حلّي يد: ح كه گو باس  بن ع ساء   ا ن

ِه ...   )آيه(   َتْمَتْعُتْم ِب ا اْس فرمايد:   باشد كه مى    مى  َفَم

زناىن را كه ـ براى مدت معني و مهر معلوم ـ عقد              »

بستيد و از آهنا كام جستيد، مهريه تعيني شده آهنا را         

يد.  يد:  « بهرداز منى   »گو كديگر ارث  گر     از ي ند و ا بر

كه  توافق كردند تا پس از مدت تعيني شده ادامه دهند          

بسيار خوب، و اگر از هم جدا شدند آن هم خوب است            

 مهه اين احاديث در تفسري سيوطى آمده است.  1...«

 مؤلف گويد: مهه اين مفسران و غري ايشان، آنچه را تا         

يه آورده      سري آ جا آوردمي در تف كه    به اين ند. و چنان ا

ديدمي، ابن عباس و اىب بن كعب و سعيد بن جبري و جماهد          

اند آيه    كه از آهنا روايت كرده     2و قتاده و غري ايشان   

فما استمتعم    اند:  كرده [ و تفسري ]گونه قرائت    را بدين 

يعىن: ـ مثاًل ـ اىب بن       به منهن إ اىل اجل مسمى إ ...      

كعب كه آيه را چنني قرائت و تفسري كرده، مقصودش آن          

ــ     ــول خـ ــري را از رسـ ــن تفسـ ــه ايـ ــوده كـ دا بـ

آله   و عليه  اهلل آهلشنيده است و رسول خدا صلى      و عليه  اهلل صلى 

موده:      كه فر گاه  سمى؛   »آن جل م عني و      اىل ا مدت م تا 

 آيه شريفه را با اين مجله تفسري كرده است.« معلوم
 . ازدواج موقت در سنت 7

صحيح مسلم و صحيح خبارى     « نكاح املتعة  »الف( در باب   

شيبه و مسند امحد     ف ابن اىب و مصنَّف عبد الرزاق و مصنَّ    

بن مسعود روايت      و سنن بيهقى و غري آهنا از عبد الّله      

آله   و عليه  اهلل ما در كنار رسول خدا صلى     »كنند كه گفت:    

خود را           مى  ست  هبرت ني تيم:  شتيم، گف سر ندا يدمي و مه جنگ

آله ما را از اين كار      و عليه  اهلل اخته كنيم؟ پيامرب صلى    

ا اجازه داد تا با پرداخت مهريه      بازداشت. سهس به م    

ثال آن   ] مه و ام خود           [جا قت  قد مو به ع نان را  ز

ه « درآورمي. كه:            عبدالّل كرد  تالوت  يه را  ين آ سهس ا

يا َأيَُّها السذيَن آَمُنوا ال ُتَحرُِّموا َطيِّباِت ما َأَحلس الّلُه          »

دين؛       بُّ اْلُمْعَت َه ال ُيِح ُدوا ِِنس الّل ْم َو ال َتْعَت هل   3َلُك اى ا
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هاىي را كه خداوند براى مشا حالل كرده،          اميان! پاكيزه  

ند               كه خداو يد  جتاوز ننماي حد  يد و از  حرام نكن

 1كنندگان را دوست ندارد. تعّدى

ب( در صحيح خبارى و صحيح مسلم و مصنف عبدالرزاق از       

ه    و مسلمة بن اكوع روايت كنند كه           جابر بن عبدالّل

آله   و عليه  اهلل رسول خدا صلى    [جارچى ]منادى  »اند:   گفته 

آله به مشا     و عليه  اهلل پيامرب صلى  »ما آمد و گفت:     به سوى  

، يعىن )ازدواج  «اجازه فرمود تا زنان را متعه كنيد       

 2«موقت( مناييد.

سربه            قى از  سنن بيه محد و  سند ا سلم، م صحيح م ج( در 

 د كه گفت:جهىن روايت كنن

صلى     » خدا  سول  يه  اهلل ر عه           و عل جازه مت ما ا به  له  آ

داد. من و مرد ديگرى بـه خواسـتگارى   [ازدواج موقت]

زىن از قبيله بىن عامر رفتيم، زىن قوى و گردن فراز،         

مى        چه  يه  سيد، مهر فتم: ردامي را و       پر من گ يد؟  ده

هبرت           من  فيقم از رداى  فت: ردامي. رداى ر يز گ فيقم ن ر

من از او جوانرت بودم. به رداى او كه نگاه        بود وىل  

خودم را             كرد  گاه  كه ن من  به  سنديد و  كرد آن را پ

با او ازدواج           بس.  مرا  يت  تو و ردا فت:  سنديد و گ پ

خدا                سول  كه ر بودم  با او  سه روز  كردم و  قت  مو

ازدواج ]هر كس با اين زنان      »آله فرمود:    و عليه  اهلل صلى 

 3«ارد.كرده، آنان را آزاد بگذ [موقت

كه             ند  يت ك شى روا سلم قر سى از م سند طيال د( در م
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فت:   خت اىب    »گ مساء د باره      نزد ا تيم و از او در كر رف ب

قت » سيدمي، « ازدواج مو فت:  « پر سول     »گ مان ر ما در ز

 1«آله آن را اجنام دادمي. و عليه اهلل خدا صلى

غري آن از اىب      محد و  سند ا يت       ه( در م خدرى روا سعيد 

مــا در زمــان  رســول خــدا    »كننــد كــه گفــت:   

كردمي ومهريه    مى  [ازدواج موقت ]آله متعه    و عليه  اهلل صلى 

 2«منودمي. را لباس و جامه تعيني  مى

كه:         ست  لرزاق ا بد ا صنف ع با     »و( در م ما  خى از  بر

 3«كردمي. قدح پر از آرد متعه مى

طا              هنا از ع غري آ محد و  سند ا سلم و م صحيح م ز( در 

ه          بن عبدالّل جابر  فت:  كه گ ند  يت كن جنام     روا براى ا

ر منزل به ديدارش رفتيم.     آمد و ما د   [به مكه  ]عمره  

حبث          سهس  سيدند و  سائلى پر عه »مردم از او م را « مت

 پيش كشيدند.

آرى، مـــا در زمـــان رســـول خـــدا »جـــابر گفـــت: 

يه  اهلل صلى  له و اىب  و عل مر     آ كر و ع عه »ب ازدواج ]« مت

 4«كردمي. مى[ موقت

و اين كار تا    »گويد:   در عبارت مسند امحد بعد از آن    

 «اواخر خالفت عمر ادامه داشت.

يد:      هد گو ية اجملت فت        »و در بدا مه خال تا ني كار  ين  ا

عمر ادامه داشت، سهس عمر مردم را از اجنام آن باز          

 5«داشت.
 . علت جلوگيرى عمر از ازدواج موقت در اواخر خالفت2

سلم،     صحيح م سنن         در  محد،  سند ا بدالرزاق، م صنف ع م

روايت كنند كه      بيهقى و غري آهنا از جابر بن عبدالّله      

آله و ابوبكر،    و عليه  اهلل گفت: مهه دوران رسول خدا صلى      

مى      يه  ما مهر قدارى آرد و خر قت »دادمي و  م « ازدواج مو

                                                 
1

 .7985. مسند طيالسى، حديث 
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 .599، ص 9جممع الزوائد، ج  ؛55، ص 8. مسند امحد، ج 
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 .953، ص 5. مصنف عبد الرزاق، ج 

 
4

امحـد،   ؛ مسند738، ص 0. شرح نووى، ج 7995، حديث 7958. صحيح مسلم، كتاب نكاح، ص 

و رجال امحد، رجال الصحيح. ابو داود در باب الصـداق گويـد: در عهـد     839، ص 8ج 
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5

 .98، ص 5. بداية اجملتهد، ابن رشد، ج 
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كردمي تا آنكه عمر به خاطر كارى كه عمرو بن حريث             مى 

 1ا ممنوع كرد.اجنام داده بود، آن ر

شيبه از عطاء از جابر روايت      در عبارت مصنف ابن اىب   

 آله  و عليه  اهلل ما در زمان رسول خدا صلى     »كند كه گفت:    

كردمي تا آنكه در     مى « ازدواج موقت »و ابوبكر و عمر   

با زىن              يث  بن حر مرو  مر، ع فت ع خر خال ازدواج »اوا

كرد. ـ راوى گويد: جابر نامش را برد و من          « موقت 

فراموش كردم ـ آن زن باردار شد و خربش به عمر              

فت:            ست؟ گ ست ا يا در سيد آ ست و پر سيد. او را خوا ر

بوده؟ ـ عطا گويد:         آرى. عمر گفت: چه كسى شاهد      

اش را نام بردـ عمر     دامن آن زن گفت: مادرم يا وىل    منى 

مى   هنا            كه  غري آ چرا  فت:  شد، گ كار با فريىب در  سيد  تر

 2«نبودند.

عمرو بن حريث    »در روايت ديگرى است كه جابر گويد:        

اى  آزادشــده از كوفــه بــه مدينــه آمــد و بــا كنيــز

كرد. كنيز را كه آبسنت شده بود نزد         « ازدواج موقت »

جواب داد:          سيد،  ستان را از او پر ند، دا مر آورد ع

كرده است. عمر    « ازدواج موقت »عمرو بن حريث با من      

يد             شكارا تأي سيد و او آ يز پر يث ن بن حر مرو  از ع

كرد، عمر گفت: چرا غري او را نگرفىت؟ ـ و اين در            

 3«عمر از ازدواج موقت هنى كرده بود. هنگامى بود كه

در روايت ديگرى از حممد بن اسود بن خلف روايت كنند          

فت:     شيزه        »كه گ با دو شب  بن حو مرو  له  اى از  ع قبي

كرد. آن دخرت باردار    « ازدواج موقت »عامر بن لؤى     بىن 

ضيح             مر از وى تو سيد. ع مر ر گوش ع به  ستان  شد و دا

عه          شب او را مت بن حو مرو  فت: ع ست او گ ازدواج ]خوا

قت  سيد و او          [مو مرو پر ستان را از ع ست. دا كرده ا

تأييد كرد. عمر گفت: چه كسى را گواه گرفىت؟ ـ راوى          

                                                 
1
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منى    يد:  برادر و          دامن  گو يا  خواهرش  يا  مادرش  فت:  گ

شود   چه مى  »پدرش ـ عمر برخاست و بر منرب شد و گفت:          

كه    قت »مرداىن را  گواه      مى « ازدواج مو بر آن  ند و  كن

مگر آنكه   [ ...]كنند   گريند و آن را آشكار منى    عادل منى  

اين سخن عمر را    »راوى گويد:  « حد بر او جارى كنم.    

پاى منرب او بوده و با     كسى براى من نقل كردكه خودش       

 1«گوش خود شنيده. گويد: مردم نيز از او پذيرفتند.

ه    مال از ام عبدالّل خت اىب   در كنزالع يت     د مة روا خيث

مردى از شام آمد و در منزل او مسكن گزيد       »كند كه:   

مهسرى مرا در تنگنا گذارده، زىن برامي بياب         و گفت: ىب 

با او     قت »تا  يد:  « منامي. « ازدواج مو به  »گو او را 

يه      كردم، مهر ماىي  ستگارى زىن راهن ند و    خوا عيني كرد ت

تا            پس از آن  ند.  گواه گرفت بر آن  عادىل را  فراد  ا

آجنا كه خدا خواست با آن زن زندگى كرد سهس ـ از             

خرب آن به گوش عمر بن خطاب       « مدينه ـ بريون رفت.        

گويند درست    رسيد، مرا خواست و پرسيد: آيا آنچه مى        

است؟ گفتم: آرى. گفت: هرگاه آن مرد بازگشت مرا خرب         

پى او           كن. هن  كردم. در  گاه  مر را آ مد ع كه آ گامى 

كرد؟              كار وادارت  ين  بر ا يز  چه چ فت:  ستاد و گ فر

آله هم    و عليه  اهلل گفت: من اين كار را با رسول خدا صلى        

كه بودم اجنام دادم و آن حضرت تا زنده بودند ما را         

سهس در دوران اىب     ند.  هنى نكرد مه      از آن  يز ادا كر ن ب

بود ما را از آن منع نكرد.      داشت و او نيز تا زنده    

سهس در زمان مشا نيز هنى آن براى ما بيان نشده است.           

فت:    مر گ ست           »ع به د جامن  كه  به آن سم  شيد! ق گاه با آ

اوست، اگر پيش از اين از آن هنى كرده بودم، تو را          

مى    سار  تا           سنگ شويد  جدا  هم  كاح »كردم. از  و « ن

 2«و زنا شناخته شود.« سفاح»ازدواج از 

فت:             كه گ ند  يت ك عروه روا بدالرزاق از  صنف ع در م

عرب                 غري  نان  كى از ز با ي لف  بن خ ية  بن ام عة  ربي

نه ازدواج   قت ]مدي كه       [مو نان را  تن از ز كرد و دو 

يكى خوله بنت حكيم بود بر آن گواه گرفت ـ خوله زىن           

                                                 
1
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ودـ چيزى نگذشت كه آن غري عرب آبسنت شد. خوله          صاحله ب 

داستان را به عمر بن خطاب گزارش كرد. عمر برخاست           

كشيد بر    و در حاىل كه از شدت خشم گوشه ردايش را مى        

به من خرب رسيده كه ربيعة بن اميه          »منرب شد و گفت:    

با زىن غري عرب از زنان مدينه ازدواج كرده و دو زن        

ت    گواه گرف بر آن  ين از       را  پيش از ا گر  من ا ست،  ه ا

 1«كردم. سنگسار مى [اكنون]آن هنى كرده بودم، 

مالك در موّطأ و بيهقى در سنن روايت كنند كه: خوله         

عة بن   بنت حكيم بر عمر بن خطاب وارد شد و گفت: ربي        

با زىن    يه  قت »ام شده     « ازدواج مو باردار  كرده و وى 

كشيد، بريون آمد     است. عمر در حاىل كه رداى خود را مى      

فت:   عه    »و گ ين مت قت ]ا پيش از     [ازدواج مو گر  را ا

 2«كردم. اين هنى كرده بودم اكنون سنگسار مى

يز آزاد            سلمى كن با  يه  بن ام سلمة  يد:  صابه گو در ا

سلمى           قص ا بن او ية ا بن ام كيم  قت »شده ح « ازدواج مو

كرد. سلمى از او بچه دار شد و وى فرزندش را حاشا        

ضوع     سيد و او     كرد. مو مر ر قت »به ع را « ازدواج مو

 3ممنوع كرد.

عبدالرزاق در مصنف از ابن عباس روايت كند كه گفت:         

ملؤمنني  » مر ]امريا هنى از         [ع بر  كه  جز ام ارا سى  را ك

نكشاند. او در حال باردارى بريون شد و عمر        « متعه »

سيد، وى    من           سبب پر با  لف  بن خ ية  بن ام سلمة  فت:  گ

 4...«كرده است « ازدواج موقت»

شيبه در مصنف از عالء بن مسيب از پدرش روايت         ابن اىب 

اگر مردى را پيش من آرند      »كند كه گويد: عمر گفت:      

با زىن     قت ]كه  صن         [ازدواج مو گر حم شد، ا كرده با

كنم. و اگر عزب باشد   ا سنگسار مىباشد او ر[ مهسردار]
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 1«زمن. اش مى تازيانه

*** 

خدا             سول  صحابه ر كه  يافتيم  چنني  شته  يات گذ در روا

يه  اهلل صلى  مى    و عل له  ِه          آ َتْمَتْعُتْم ِب ا اْس يه َفَم ند: آ گفت

باره   قت »در خدا       « ازدواج مو سول  يده، و ر نازل گرد

يه  اهلل صلى  نان         و عل موده، و آ ستور فر جنام آن د به ا له  آ

با مهريه تعيني شده از آرد و خرما يا جامه و لباس،         

صلى     يامرب  مان پ يه  اهلل در ز به      و عل نان را  له ز قد  »آ ع

خواندند، و اين حكم در زمان ابوبكر        خويش مى  « موقت 

كه            تا آن شته،  يان دا نان جر مر مهچ فت ع مى از خال و ني

م عمرو بن حريث آن را ممنوع كرده      عمر به خاطر اقدا    

در دوره عمر،  « نكاح متعه  »است. و نيز، دانستيم كه     

شده است. و دور نيست     پيش از هنى او، آشكارا اجنام مى     

له      تدرجيى و مرح حترمي او  تدا در      كه  شد: اب بوده با اى 

گريى كرده و دستور داده تا عدول       امر شاهدان عقد سخت    

دـ چن      گواه بگرين يات      مؤمنني را  خى روا كه از بر ان

شودـ سهس هنى هناىي و قاطع خود را         گذشته استشمام مى   

ست:        ته ا شته و گف يان دا نوع       »ب ين مم پيش از ا گر  ا

 «كردم. كرده بودم، اكنون سنگسار مى

عه           كاح مت قايع، ن ين و قت ]پس از ا در  [ازدواج مو

جامعه اسالمى ممنوع و حرام شد، و خليفه عمر نيز، تا          

خ   يان دوران  مى    پا صرار  بر آن ا صيحت و    ود  يد و ن ورز

 خريخواهى ناصحان در وى اثر نبخشيد.

طربى در سريه عمر از عمران بن سواده روايت كند كه             

وى از خليفه اجازه خواست و بر او وارد شد و گفت:        

 « ام! به قصد نصيحت آمده»

 «درود صبح و شام بر توى ناصح.»عمر گفت: 

 «گريند. تو ايراد مىامتت در چهار چيز بر »او گفت: 

اش را بــر زيــر چانــه و  گويــد: عمــر ســر تازيانــه

اش را بــر روى ران خــود هنــاد و ســهس گفــت:  دنبالــه

 بياور!

را در ماههاى   [متتع ]گويند: تو عمره     مى »عمران گفت:   

اى، در حــاىل كــه رســول خــدا     حــج حــرام كــرده  

آله اين كار را نكرده، و ابوبكر نيز، و        و عليه  اهلل صلى 

 «حالل است.آن 
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آن حالل است. وىل اگر آنان در ماههاى حج        »عمر گفت:   

يت             شان كفا كه از حج ند  چنني انگار ند،  مره بگزار ع

جوجه شده و حج خلوت گردد، در حاىل         كند، و اين ختم ىب   

كه حج نورى از انوار اهلى است. پس كار من صواب و             

 «ام درست بوده است! انديشه

فت:     مران گ تو     مى »ع ند:  ساء   م»گوي عه ن ازدواج ]« ت

اى، در حاىل كه آن اجازه و رخصىت      را حرام كرده   [موقت 

كردمي و پس از    مى « متعه »خداىي بود: با مهريه مناسىب      

 «شدمي. سه روز جدا مى

آله آن را در زمان    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   »عمر گفت:   

ضرورت حالل فرمود. پس از آن، مردم در رفاه شدند و         

سى از م   نون ك منى  اك مل       سلمانان را  به آن ع كه  سم  شنا

كرده يا به سوى آن باز گردد. االن نيز هركه خواهد           

با مهريه مناسب ازدواج كند و پس از سه روز با طالق         

 1...«ام  جدا شود. پس كار درسىت كرده

*** 

يد: ت   لف گو حترمي       مؤ مر در  فه ع عذر خلي يه و  عه  »وج مت

كه:   « حج  مره       »به اين حج ع هاى  سلمانان در ماه گر م ا

، اين  «بگزارند چنني انگارند كه از حجشان كفايت كند       

توجيه با هنى او از مجع ميان حج و عمره راست نيابد.          

يت              كه در روا ست  عذرى ا لب  قت مط عى و حقي لت واق ع

ست:       ته ا مده و او گف گرى آ ستان      مردم »دي نه پ كه  م

، هبار آنان تنها از    [مفيد ]شريده دارند و نه زراعت     

بايد   [حاجيان ]ميهمانان اين خانه است. بنابراين،       

دو بار به سوى آنان بيايند: يك بار براى حج مفرد            

صل و              كه ا قريش  تا  فرده،  مره م براى ع بار  و ديگر

 «ور گردند. اند، از آن هبره ريشه مهاجرين

عذر     يه و  ما توج باره     ا فه در عه   »خلي كاح مت به   « ن

آله زمان ضرورت     و عليه  اهلل زمان رسول خدا صلى    »اينكه:  

ست      چنني ني نون  بول        « بود و اك غري مق يز  يه ن ين توج ا

قوع            بر و كه  ياتى  شرت روا يرا، بي ست. ز عه »ا در « مت

آله صراحت دارد، ناظر بر      و عليه  اهلل عصر رسول خدا صلى    

ها و حال سفر بوده،     آن است كه نزول حكم آن در جنگ    

ــامرب      ــر پي ــني عص ــاوتى ب ــيچ تف ــت ه ــن جه و از اي

يه  اهلل صلى  ما و دوره       و عل تا دوران  مر  صر ع له و ع هاى   آ

                                                 
1

 هجرى. 58، در باب خبشى از سريه عمر از حوادث سال 85، ص 5. تاريخ طربى، ج 

 



 349 

 آينده وجود ندارد.

يدار            مني پد كره ز بر روى  كه  سان از روزى  يرا، ان ز

ها و            ها و ماه بوده و روز سفر  ند  شه نيازم شده، مهي

ماند. حال    ر مى گاهى ساهلا از خانواده و اهل خويش دو     

اگر مردى به سفر برود و سفرش طوالىن باشد، با غريزه           

سى  مى       جن يا  ند؟ آ يد بك چه با خود    اش  ند آن را از  توا

جدا كرده و در حمل بر جاى گذارد تا پس از بازگشت            

ست و در              با او سى  يزه جن كه غر يا آن گريد،  كارش  به 

سفر و حضر از وى جدا نگردد؟ حال كه اين غريزه با           

تواند آن را انكار كرده و عصمت ورزد؟      ت آيا مى  اوس 

و اگر افراد نادرى از ابناى بشر توان عفت ورزيدن          

توانند چنني باشند؟     داشته باشند، آيا مهه انساهنا مى       

مى            سركوب  خود را  يزه  نان غر شرت آ كه بي ند؟   يا آن كن

اى قرار   چنني گروه انبوهى از نسل بشر اگر در جامعه        

اش بازدارد و از او   تصرف در غريزه  گريد كه او را از   

چه            فت ورزد،  عتش خمال طرت و طبي شت و ف با سر هد  خبوا

بايد بكند؟ آيا راهى جز خيانت به جامعه براى او            

 ماند؟ باقى مى

سب              حل منا سان راه  شكالت ان مهه م براى  كه  سالم  يا ا آ

شكل را ىب      ين م كرده، ا ئه  نه،       ارا ست؟  گذارده ا جواب 

شكل ن      ين م براى ا كه  قت »يز  بل شريع  « ازدواج مو را ت

يه            لى عل مام ع كه ا نه  مهان گو ست. و  موده ا سالم   فر ال

مود:   نا               »فر شقى ز جز  كس  هيچ  بود  مر ن نع ع گر م ا

البته جوامع غري اسالمى راه حل را در جواز        « كرد.  منى 

 اند! زنا ديده و آن را در مهه جا آزاد گذارده

ست.  آنچه بيان شد تنها مشكل مسافران دور از وطن ني       

افراد بشر در وطن هم، در بسيارى اوقات از ازدواج        

ند.         مرد برابر شكل، زن و  ين م ند، و در ا دامي معذور

منى          طوالىن  ساهلاى  كه  ساىن  ند ازدواج دامي   حال، ان توا

به       گر  شد، ا شته با قت »دا چه     « ازدواج مو نربد  ناه  پ

سلمان              مردان م به  كرمي  قرآن  كه  بويژه  ند؟  يد بك با

يد: و ال  مى  سرا   فرما عدوهن  نهاىن       1توا قرار پ هنا  با آ

مى          سلمان  نان م باره ز يد. و در يد: وال   نگذار فرما

 دوست پنهان نگريند!  [پاكدامناىن كه] 2متخذات اخدان

                                                 
1

 .585. سوره بقره، آيه 

 
2

 .55. سوره نساء، آيه 
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اما آنچه خليفه عمر در توجيه حترمي خود بيان كرده            

به ازدواج د   »كه:   قت را  ند و    ازدواج مو بديل ك امي ت

يد      طالق گو سه روز  لت      «پس از  كار دو حا ين  جه ا ، نتي

دارد: اول آنكه اين تصميم با علم و اطالع قبلى زن         

اند، كه اين     و شوهر بوده و هر دو بر آن توافق كرده      

 يا نكاح متعه است.« ازدواج موقت»مهان 

دوم آنكــه شــوهر چــنني قصــدى داشــته و آن را از زن 

مى   نهان  ك  پ نت      دارد  يب دادن زن و اها كار، فر ين  ه ا

به اوست. چه آنكه آهنا از پيش بر ازدواج دامي توافق         

را  [طالق بعد از سه روز   ]اش  اند و مرد نّيت دروىن    كرده 

 پنهان داشته است.

سه             ظاهر دامي  به  هاى  چنني ازدواج قوع  پس از و حال، 

به            هنا  ستان آ نان و سرپر ماد ز براى اعت جاىي  روزه، 

 باقى خواهد ماند؟« ميازدواج دا»

مى    يان  فت    و در پا يان        گوييم از گ شده م جنام  گوى ا و

عمــران بــا خليفــه عمــر و ديگــر روايــاتى كــه از  

فت  شكار            گ قا آ سيده، دقي باره ر ين  مر در ا هاى ع وگو

« ازدواج موقت »گردد كه مهه آن رواياتى كه در حترمي        مى 

هباى  آله روايت شده و به كتا     و عليه  اهلل از رسول خدا صلى   

لى و             ياتى جع ته، روا سري راه ياف حديث و تف صلى  ا

ست.               شده ا ساخته  مر  صر ع عد از ع كه ب ست  ساختگى ا

آله   و عليه  اهلل زيرا، اگر يكى از صحابه رسول خدا صلى         

شت           ست دا ضرت در د يىت از آن ح مر روا فت ع مان خال در ز

باره         فه را در ست خلي حج   »كه سيا عه  عه  »و « مت مت

داشت. چه،    نا آن را ابراز مى   تأييد كند، يقي  « نساء 

حترمي و              فه در  شكار خلي يد آ يد و هتد مهه تأك با آن 

عقوبت بر اجنام متعه، نيازى به كتمان آن از خليفه          

بر              منى  مدت  ين  طول ا گر در  يز، ا فه ن خود خلي يد و  د

يافت، به آن    چيزى كه سياستش را تأييد كند دست مى         

ل و فشار  كرد و نيازمند اين مهه شدت عم        استشهاد مى  

 شد. بر مسلمانان منى

كه او           بدين  حاىل  فت در  يان يا مر پا نه، دوران ع گو

ها   خمالفان سياست خود را منكوب و َنَفسها را در سينه       

ــامرب     ــديث پي ــان ح ــىت راوي ــود. او ح ــرده ب ــبس ك ح

 داشت! آله را نيز، از نقل روايت بازمى و عليه اهلل صلى

ثمان ادامه   اين سياست تا شش سال اول دوران خالفت ع       

يافت، و حكم خليفه در حترمي متعه به تدريج در جامعه         

اى پديد آمد    اسالمى گسرتش يافت. بعد از آن، نسل تازه      
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منى       يزى  سالم چ فت          كه از ا ست خال چه سيا جز آن ست  دان

مى      يان آن را  شر و ب جازه ن عدى      ا خبش ب ما در  داد، و 

 پردازمي. به آن مى
 . ازدواج موقت پس از عمر6

ه دوم خالفت عثمان نريوهاى حاكمه خالفت منشعب        در نيم 

شده و رو در روى هم قرار گرفتند: عايشه و طلحه و        

زبري و عمرو بن عاص و پريوانشان در يك صف، و مروان          

اميه و پريوان آهنا در     العاص و ساير بىن    و فرزندان بىن  

براى               مل  يدان ع تا م شد  عث  گريى با ين در گر، ا صف دي

و آزاديهاى نسىب جمال بروز يابد        مسلمانان باز گردد   

و خبشى از احاديث ممنوعه منتشر شود، و مسلمانان را        

بــه معارضــه بــا خلفــا بكشــاند، و نســل جديــد، از 

منى          كه  شنود  هاىي را ب پا، چيز سلمانان دير ست   م توان

شنيد، و امورى را ببيند كه هرگز نديده بود. برخى          

چنني  [ وقت ازدواج م]« متعه نساء  »از خمالفتها درباره   

 است:

. در مصنف عبدالرزاق از ابن جريح از عطـا روايـت   7

 [ازدواج موقت ]« متعه »اولني كسى كه نام     »كند گفت:   

را از او شنيدم، صفوان بن يعلى بود. گويد: او مرا        

به         طائف زىن را  يه در  كه معاو قت   »خرب داد  قد مو « ع

خود درآورد و من كار او را ناپسند مشردم. نزد ابن         

رفتيم و برخى از ما داستان را براى او بازگو        عباس 

شنيد: آرى      سخ  قت ]كرد. پا ست. راوى   [ازدواج مو روا

  گويد: دل من آرام نگرفت تا آنكه جابر بن عبدالّله         

سؤاالتى           مردم از او  تيم.  نزل او رف به م شد،  وارد 

به      سخن را  ند و  عه »كرد فت:     « مت جابر گ شاندند،  ك

آله و ابوبكر    و عليه  اهلل ىآرى. ما در زمان رسول خدا صل     

كردمي تا آنكه در     مى [ ازدواج موقت ]« متعه »و عمر  

به             يث زىن را  بن حر مرو  مر، ع فت ع خر خال قد  »اوا ع

 1...«گرفت و « موقت

معاويـة بـن   ». نيز، در مصنف عبدالرزاق است كـه:  5

به     اىب گام ورود  بن        سفيان هن شده ا يز آزاد  طائف كن

خــود « عقــد موقــت»حضــرمى بــه نــام معانــه را بــه 

يد:   « درآورد. فت      »جابر گو مان خال نه را در ز من معا

ام، او زنده بود و معاويه هر سال براى        معاويه ديده  

                                                 
1

 ، باب املتعه.905و  909، ص 5. مصنف عبدالرزاق، ج 
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 1«فرستاد تا از دنيا رفت. اى مى او هديه

يـثم روايـت   بـن خ   . مهچنني در مهان كتاب از عبدالّله8

فت:      كه گ ند  با        »ك بده  قى و عا كه، زىن عرا شهر م در 

كرد و سعيد بن جبري       پسرش به نام ابواميه زندگى مى       

به سعيد گفتم:    »به منزل او رفت و آمد داشت. گويد:       

من او را با   »سعيد گفت:   « روى؟ خيلى پيش اين زن مى    

عه  » كاح مت خود درآورده    « ن قد  سعيد   « ام. به ع يد:  گو

از نوشــيدن آب « ازدواج موقــت»ه اســت: بــه او گفتــ

 2رواتر است.

*** 

فنت از حليّت           سخن گ مهان دوران،  ازدواج »بارى، از 

ــت ــنف  « موق ــد. در مص ــاز گردي ــه آن، آغ ــواى ب و فت

اگر  »السالم در كوفه گفت:     عبدالرزاق گويد: على عليه    

مى            مان  طاب، فر بن خ مر  شني ع بود رأى پي تا   ن دادم 

قت ازدوا] نا           [ج مو كس ز هيچ  پس از آن  گردد،  ير  دا

 3«كرد جز شقى و بدخبت. منى

حيان و سيوطى    در تفسري طربى، نيشابورى، فخر رازى، اىب    

اگر  »السالم فرموده:    روايت كنند كه امام على عليه       

را ممنوع نكرده بود، هيچ كس زنا       « ازدواج موقت »عمر  

 4«ر شقى و بدخت.كرد مگ منى

ازدواج »در تفسري قرطىب روايت كند كه ابن عباس گفت:         

اى اهلى بود كه خداوند بر بندگانش خبشود          هديه « موقت 

و اگر عمر از آن هنى نكرده      [آن را ممنوع كرد  و عمر  ]

 5«كرد. خبت زنا منى بود، هيچ كس جز شقى نگون

ية            صاص، بدا قرآن ج كام ال بدالرزاق، اح صنف ع در م

ماده          سيوطى و  ثور  شد، دراملن بن ر هد ا از « شقى »اجملت

هناية اللغة ابن اثري، لسان العرب ابن منظور، تاج            

 العروس زبيدى و غري آهنا روايت كنند كه:
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 .900. مهان، ص 

 
2

 .909. مهان، ص 
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خدا عمر را   »گفت:   عطا گويد: شنيدم كه ابن عباس مى        

چيزى نيست جز رمحت اهلى كه خداوند         « متعه »ببخشايد!  

صلى      مد  مت حم يه  اهلل بر ا شت    و عل له ارزاىن دا مر آن  ]آ و ع

خبت   و اگر هنى او نبود، هيچ كس جز نگون        [را ممنوع كرد  

 1«شد. ا منىشقى نيازمند زن

« رخصت »لفظ  « رمحت »در عبارت مصنف عبدالرزاق به جاى      

آمده است.   « شقى »لفظ  « شقا »و در آخر حديث به جاى     

شنوم كه    عطا گويد: به خدا سوگند گويا سخن او را مى        

 خبت! مگر نگون« ااّل شقى»گفت:  مى

ست:         چنني ا هد  ية اجملت بارت بدا هنى ع   »و ع لو ال  مر   و 

عنها ما اضطّر اىل الزنا اال  شقى؛ و اگر عمر آن را         

خبت، ناچار از زنا      ممنوع نكرده بود، هيچ كس جز نگون        

 «شد. منى
 پاى فشردند« متعه». آنان كه بعد از عمر بر حليت 1

ــد:    ــى گوي ــزم در حمّل ــن ح ــدا  »اب ــول خ ــس از رس پ

يه  اهلل صلى  بر          و عل صحابه)ر (  شينيان  مجاعىت از پي له  آ

خت         « تحليّ » مساء د ند از: ا كه عبارت ند  باقى ماند آن 

ه      اىب بن عبدالّل جابر  كر،  باس،       ب بن ع سعود، ا بن م ، ا

سفيان، عمرو بن حريث، ابوسعيد خدرى و        معاوية بن اىب  

  سلمه و معبد پسران امية بن خلف. و جابربن عبدالّله        

يت ] صلى     [حل خدا  سول  يه  اهلل آن را در دوره ر له و   و عل آ

م    بوبكر و ع صحابه         ا مهه  مر، از  خر دوره ع تا اوا ر 

 «روايت كرده است.

يد:   مردود          »گو صورتى آن را  نها در  طاب ت بن خ مر  ع

داند كه دو نفر عادل بر آن گواه نباشند، و با            مى 

 «داند. شهادت دو نفر عادل آن را روا مى

از تابعني هم، طاوس، عطاء، سعيد بن جبري و        »و گويد:  

ـ بر حلّيت آن پاى        لّله ساير فقهاى مكه ـ اعّزها ا      

 2«اند. فشرده مى

ازدواج ]نكاح متعه   »قرطىب در تفسريش روايت كند كه:       

قت  صحابه           [مو خى از  صني، بر بن ح مران  نها ع و  را ت

                                                 
1
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مى       جايز  يت  هل الب هى از ا ند.  گرو بو   « دان يد: ا و گو

اصحاب ابن عباس، مكيان و ميانيان، مهگى        »عمر گويد:   

ــت» ــالل  « ازدواج موق ــاس ح ــن عب ــذهب اب ــابر م را بن

 1«دانند. مى

يد:       غىن گو مه در م بن قدا شده      »ا يت  باس روا بن ع از ا

عه »كه او   س    « مت مشرده ا جايز  صحابه و    را  شرت  ت. بي

اند. ابن جريح بر       عطاء و طاوس بر اين عقيده بوده       

خدرى و          سعيد  بو  قول ا يت آن از  توى داده و حل آن ف

جابر روايت شده و شيعه به سوى آن رفته است. زيرا،          

آله آن را اجازه    و عليه  اهلل مسلَّم شده كه رسول خدا صلى       

 2«فرموده است.
 . پيروان عمر در تحريم ازدواج موقت و بروز اختالفات3

مت      فداران حر كى از طر قت »ي ه « ازدواج مو بن     عبدالّل

بن اىب     ست. ا بري ا بن اىب      ز خود از ا صنف  ئب   شيبه در م ذ

خواند و   شنيدم ابن زبري خطبه مى     »روايت كند كه گفت:     

فت:   مى  كه        »گ شيد  گاه با نا؛ آ هى الز عة  اال و اّن املت

 3«است.« زنا»مهان « متعه»

 ديگرى: ابن صفوان است كه حديث او خواهد آمد.

بن عمر در يكى از دو ديدگاه خويش         ديگرى: عبدالّله  

يان              باره م ين  يد. در ا شرح آن بيا كه  ست. چنان ا

رييهاىي اتفاق   پريوان عمر و خمالفان او مناقشات و درگ     

 آورمي: افتاده كه برخى از آهنا را مى
 الف( اختالف ميان موافَان و خمالفان

ازدواج موقت، بني ابن عباس و گروهى       « حليت »درباره  

از خمالفان مانند ابن زبري، مشاجرات و حبثهاىي به شرح         

 زير درگرفته است.

مسلم در صحيح و بيهقى در سنن خود از عروة بن زبري          

بن زبري در مكه به پا        كنند كه گفت: عبدالّله    روايت  

فت:    ست و گ ند        »خا نان را مهان هلاى آ خدا د كه  ماىن  مرد

به         ست،  كرده ا كور  شان  قت »چشمان توا  « ازدواج مو ف

ند!  مى  ه  « ده كه           ـ عبدالّل شت  باس دا بن ع به ا يه  كنا

چشمانش را از دست داده بود ـ ابن عباس در پاسخش          

                                                 
1

 .788، ص 5. تفسريقرطىب، ج

 
2

 .557، ص 5. املغىن، ابن قدامه، ج 
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 ، ىف نكاح املتعة و حرمتها.508، ص 9شيبه، ج  . مصنف ابن اىب
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كسرى! به جامن سوگند كه       تو موجودى جلف و سب   »گفت:  

در زمان امام املتقني ـ مقصودش رسول خدا            « متعه »

خودت  »ابن زبري گفت:    « آهلاست ـ حالل بود.      و عليه  اهلل صلى 

 [متعه مناىي  ]جتربه كن كه به خدا سوگند اگر چنني كىن            

 «كنم. تو را با سنگهاى خودت سنگسار مى

 داد خالد بن مهاجر بن سيف مرا خرب       »ابن شهاب گويد:    

پيش وى              صى  كه شخ بودم  سته  مردى نش نزد  من در  كه: 

را پرسيد. او دستور به اجنام آن     « متعه »آمد و حكم   

تر! او گفت:    داد. ابوعمره انصارى به وى گفت: آهسته     

چيه؟ به خدا سوگند من در دوران امام املتقني آن را         

  1«ام. اجنام داده

فت:               كه گ ند  يت كن جبري روا بن  سعيد  شنيدم  »از 

ه  مى        عبدالّل به  بري خط باس        بن ز بن ع بر ا ند و  خوا

يت      توايش در حل باره ف عه »در مى  « مت عرتا   كرد و او   ا

گويد   اگر راست مى   »گفت:   ابن عباس  « منود.  را سرزنش مى  

ه « از مادرش بهرسد.   از مادرش پرسيد و پاسخ      عبدالّل

مى        ست  باس در بن ع بود.      شنيد: ا چنني  ين  يد آرى ا « گو

فت:     باس گ بن ع كه       »ا قريش را  مرداىن از  خبواهم،  گر  ا

يق آن   قت ]از طر مده     [ازدواج مو يا آ نام    به دن ند،  ا

  2«برم. مى

فت        ين گ كه ا ست  مت       بديهى ا مان حكو يد در ز ها با وگو

ه  شد، در آن             عبدالّل شده با قع  كه وا بري در م بن ز

احلرام برگزار     الّله  دوران كه مناز مجعه و مجاعت در بيت     

شد. و گمان قوى آن است كه اين گفت و شنودها در           مى 

مسلمانان  اوان خطبه مناز مجعه و در حضور بسيارى از       

بوده است. زيرا، به نظر ما ابن عباس خود را برتر            

مى  بد            از آن  ضور يا بري ح بن ز سخنراىن ا كه در  ست  دان

بور              لزم و جم ضور در آن م به ح كه  عه  مناز مج گر در  م

 بودند.

و نيز، كاماًل آشكار است كه ابن زبري و هيئت حاكمه            

 او، يعىن هئيت حاكمه خالفت، هيچ گونه مستندى از قول        

آله در   و عليه  اهلل و فعل و تقرير و تأييد رسول خدا صلى      

در دست نداشتند. چه، اگر داشتند در       « متعه »هنى از  

                                                 
1

؛ 595، ص 5تعـة؛ سـنن بيهقـى، ج    ، بـاب نكـاح امل  55، حـديث  7959. صحيح مسلم، ص 

 باشد. مى 595، ص 5عمره انصارى در مصنف عبدالرزاق، ج  احتجاج اىب
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 نكاح املتعة ... .. شرح معاىن اثثار، طحاوى، باب 
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متعه  »گفت:   برابر ابن عباس و برهان حمكم او كه مى         

« شده است   آله اجنام مى    و عليه  اهلل در زمان رسول خدا صلى    

 كردند. به آن استناد مى

متعه حج و   »ت كه در حترمي   وىل، برخالف هئيت حاكمه خالف    

ـ تا به امروز هم ـ بر منطق زور تكيه           « متعه نساء  

مى    گاه           كرده و  شه و هر يت مهي به حل قدان  ند، معت كن

ته    صت ياف خدا               فر سول  سنت ر به  ستناد  با ا ند  ا

آله با آهنا مقابله كرده و داليل خود را          و عليه  اهلل صلى 

 اند. بيان داشته

طيالسى و سنن بيهقى و     در صحيح مسلم و مسند امحد و    

نزد جابر   »نضرة روايت كنند كه گفت:        غري آهنا از اىب  

ه   بودم كه شخصى نزد او آمد و گفت: ابن            بن عبدالّل

باره        بري در بن ز باس و ا ساء      »ع عه ن حج و مت عه  « مت

كرده    ختالف  ند.  ا فت:    « ا مان    »جابر گ ما آن را در ز

هس عمر ما   دادمي س  آله اجنام مى    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

 1«را از آن باز داشت و ما ديگر اجنام ندادمي.

يد:      گرى گو يت دي بري         »در روا بن ز فتم: ا جابر گ به 

قت » ستور         « ازدواج مو به آن د باس  بن ع نوع و ا را مم

چرخد: ما در    حديث بر دست من مى     »جابر گفت:   « دهد.  مى 

 [ازدواج موقت ]آله متعه    و عليه  اهلل زمان رسول خدا صلى    

كردمي. دوران عمر بن خطاب كه شد، خطبه خواند و            مى 

ز و جل براى پيامربش هر چه خواست حالل         گفت: خداى ع   

فرمود، و قرآن در جايگاههاى خود فرود آمد. اكنون         

تان جدا كنيد، و از نكاح     «عمره »خودتان را از  « حج »

من                نزد  مردى را  گر  كه ا شيد  ست بك نان د ين ز با ا

كرده باشد، او را سنگسار    « ازدواج موقت »آوردند كه   

 2«خواهم كرد.

ست:         چنني ا قى  بارت بيه يت در ع ين روا مان   »ا ما در ز

كردمي.   مى « تعه م»بكر   آله و اىب  و عليه  اهلل رسول خدا صلى   

هنگامى كه عمر بن خطاب، به خالفت رسيد گفت: رسول             

آله و   و عليه  اهلل صلى   آله مهان رسول الّله     و عليه  اهلل خدا صلى  

                                                 
1

، بـا  55، ص 7، باب نكاح املتعة؛ مسـند امحـد، ج   7995، حديث 7958. صحيح مسلم، ص 
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ين دو           ست. و ا قرآن ا مهان  مى   ]قرآن  دو  [گومي  كه 

آله بر    و عليه  اهلل اند كه در زمان رسول خدا صلى      «متعه »

من      ند و  نون ]پا بود ن    [اك هنا را مم بر    آ كرده و  وع 

است،  « متعه نساء  »دهم: يكى از آهنا     اجنامشان كيفر مى   

به        كه زىن را  يامب  مردى را ب گر  قت  »ا قد مو ته  « ع گرف

باشد، او را سنگسار و در سنگها مدفون خواهم كرد.        

گرى   عه »دي مره       « مت تان را از ع حج خود ست.  تان   حج ا

كاملرت                مشا را  مره  حج و ع كار،  ين  كه ا يد  جدا كن

 1.«كند مى
 ب( اختالف ميان ابن عباس و ديگران

يد:      بدالرزاق گو صنف ع بن ]در م فت:    [ا ين  »صفوان گ ا

ابن عباس گفت:    « دهد.  مى « زنا »ابن عباس فتواى به      

منى       » نا  به ز تواى  يا     من ف هم، آ بن ]د صفوان، ام   [ا

اراكه را فراموش كرده است؟ به خدا سوگند كه فرزند          

است. آيا او كه مردى      [ازدواج موقت ]از متعه   آن زن

بىن  با وى     از  قت ]مجح  منوده       [ازدواج مو نا  كرده، ز

  2«است؟

در روايت ديگرى است كه طاوس گويد: ابن صفوان گفت:          

راوى گويد: ابن   « دهد!  ابن عباس فتواى به زنا مى       »

از  را نام برد. من   « متعه »عباس تعدادى از فرزندان    

ياد                  به  يه را  بن ام بد  نها مع مشرد ت بر  كه  هنا  آ

 3«آورم. مى
 معبد سلمة بن امية كيست؟

ــت:    ــاس گف ــن عب ــه اب ــدمي ك ــات دي ــى از رواي در يك

امرياملــؤمنني عمــر را كســى جــز ام اراكــه بــه ايــن »

العمل وادار نكرد. او در حال باردارى بريون آمد        عكس 

لت پرسيد. جواب داد: سلمة بن امية بن خلف          و عمر ع 

به   قت   »وى را  قد مو ست.   « ع بدين  « خويش درآورده ا

خاطر، هنگامى كه ابن صفوان نظر ابن عباس را ختطئه           

از »كرد و آن را ناپسند مشرد، ابن عباس به او گفت:        
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 1«عمويت بهرس!

ست:          مده ا حزم آ بن  ساب ا هره ان لف     »در مج بن خ ية  ام

فرزنداىن به نام على، صفوان، ربيعه، مسعود و         جحمى  

بن                سلمة  ين  ند ا سلمه فرز بن  بد  كه مع شت  سلمة دا

امية بن خلف است و مادرش ام اراكه بوده، سلمه در          

يا اىب     مر  فت ع به     دوران خال كر او را  قت   »ب قد مو « ع

ين           جه ا سلمة نتي بن  بد  ازدواج »خويش درآورد و مع

 2«بود.« موقت

به نظر ما صفوان بن اميه پدر مهني ابن           »مؤلف گويد:   

بود،   صفوان است و چون صفوان برادر سلمة بن اميه مى         

و نيز گفت:   « از عمويت بهرس!  »ابن عباس به او گفت:     

آيا ام اراكه را فراموش كرده؟ به خدا سوگند فرزند         

ـ فرزند    او ـ يعىن معبد بن سلمه پسرعموى ابن صفوان        

قت » چون         « ازدواج مو ست؟ و  كرده ا نا  يا او ز ست. آ ا

مده از        يا آ به دن ندان  عه »فرز ين    « مت مشرد، ا را بر

 «را از آنان دانست.« معبد»
 بن عمر با ابن عباس  ج( اختالف عبدالّله

ه     سيده از عبدالّل يات ر باره       روا مر در ازدواج »بن ع

 ت:گونه اس خمتلف است. برخى از آهنا بدين« موقت

عيم             بن ن بدالرمحان  خود از ع سند  بل در م بن حن محد  ا

كه                بودم  مر  بن ع نزد ا فت:  كه گ ند  يت ك جى روا اعر

باره     ساء   »مردى از او در عه ن قت ]« مت  [ازدواج مو

به خدا سوگند ما     »خشمگني شد و گفت:      پرسيد، عبدالّله  

آله، زنا كار و بدكار      و عليه  اهلل در زمان رسول خدا صلى    

 3...«نبودمي 

يد:      بدالرزاق گو صنف ع شد:        »در م ته  مر گف بن ع به ا

او گفت:  « دهد.  را اجازه مى   [ازدوج موقت ]بن عباس   ا

آرى به  »گفتند:  « گمان ندارم ابن عباس چنني بگويد.      »

                                                 
1

 . مهان.

 
2

 .799ـ  750ن حزم، ص . مجهره انساب، اب

 
3

، 5؛ جممع الزوائد، ج 5393، حديث 799، ص 5و ج  5909، حديث 05، ص 5. مسند امحد، ج 

، از ابن عمر روايت كند كـه: از او دربـاره متعـه    595، ص9. و نيز در ج888و885ص 

داند. او گفت:    اشكال مى   پرسيدند، او گفت: حرام است. گفته شد: ابن عباس آن را ىب        

د كه رسول خدا در فتح خيرب آن را ممنوع كرد، و ما          دان  به خدا سوگند ابن عباس مى      

زناكار نبودمي. صاحب جممع الزوائد گويد: طرباىن آن را روايت كرده كه در طريق آن             

صوربن  بن              من حديث ا كه او  ست  شكار ا يد: آ لف گو ست. مؤ ضعيف ا نار  يف    دي مر را حتر ع

 است. كرده

 



 359 

مى        چنني  سوگند  يد.  خدا  ه « گو فت:    عبدالّل گاه  »گ آ

توانست چنني    باشيد! به خدا سوگند او در زمان عمر منى       

داشت، و من    بگويد، و عمر شديدا مشا را از آن بازمى      

جز   نا »آن را  بن اىب    1«دامن. منى  «ز صنف ا شيبه و   در م

كه:        ند  يت كن سيوطى روا ثور،  ه »دراملن بن    از عبدالّل

باره     مر در ساء   »ع عه ن قت ]« مت سيدند،   [ازدوج مو پر

ابن عباس بر آن    »به او گفته شد:    « حرام است.  »گفت:  

مى    توا  هد.  ف فت:  « د مر آن را       »گ مان ع چرا در ز پس 

 2«كرد؟ هم منى« زمزمه»

عمر  »است گويد:   « حرام »در سنن بيهقى پس از عبارت     

مى            خاطر آن  به  سى را  گر ك طاب ا فت او را   بن خ گر

 3«كرد. سنگسار مى
 هاى بعد ا در دوره. تغيير موضع پيروان مكتب خلف9

« ازدواج موقت »چنانكه ديدمي منطق مكتب خلفا در حترمي       

تا زمان حكومت ابن زبري، بر حمور زور و قدرت بود.            

به             ند و  ضع داد غيري مو پس ت تب از آن  ين مك پريوان ا

هاىي از آن اشاره    جعل و حتريف روى آوردند كه به منونه      

 كنيم: مى

با          بن ع يد: ا قى گو سنن بيه لف( در  بر  ا ازدواج »س 

قت  مى  « مو توا  توا         ف ين ف بر ا لم او را  هل ع داد و ا

مى   ين         سرزنش  مدن در ا تاه آ باس از كو بن ع ند و ا كرد

مى      سرباز  باره          باره  شعرا در كى از  كه ي تا آن زد 

 فتواى او سرود:

                                                 
1

 .595، ص 5. مصنف عبدالرزاق، ج 

 
2

 .5393، حديث 799، ص 5. تفسري سيوطى، ج 508، ص 9شيبه، ج  . مصنف ابن اىب
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 .599، ص 5. سنن بيهقى، ج 
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يا صاِح َهل َلَك يف ُفْتيا »

 ابِن عّباٍس
َهل لَك يف ناعٍم ُخوٍد  

َبتَّلٍةُم

 «َتُكون َمثواَك حّتى َمصدُر الّناِس

يد:        بر           »گو شعار  ين ا شنيدن ا پس از  لم  هل ع ا

يزارى از     عه »شدت ب سندش     « مت سيار ناپ ند و ب افزود

 1«مشردند.

بدالرزاق از     صنف ع فت:         در م كه گ ند  يت ك هرى روا ز

هنگامى كه شاعر اين شعر را  سرود: )يا صاح هل لك           »

شمندان        باس(، دان بن ع يا ا قت »ىف فت را « ازدواج مو

 2«تر دانستند. زشت

كه:        مده  يت آ ين روا باره       »در ا گز در باس هر بن ع ا

و ازدواج موقت كوتاه نيامد، و سرزنش مردم       « حليت »

 «شعرا او را از اين كار بازنداشت.

بن           سعيد  قول  ند و از  يف كرد شته را حتر يت گذ ب( روا

ست:            ته ا كه او گف ند  يت منود چنني روا بن    »جبري  به ا

مى     فتم:  باس گ تواىي داده       ع چه ف كردى و  چه  اى؟  داىن 

اند و شاعران    فتوايت را سواران به دور دستها برده      

 « اند! اش شعرها سروده درباره

 اند:  گفته»گفتم: « اند؟ چه گفته»ت: گف

                                                 
1

 .595، ص 5. سنن بيهقى، ج 

 
2

 .598، ص 5. مصنف عبدالرزاق، ج 
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َقد ُقلُت ِللشَّيِخ ملا طاَل 

 َمجلَسُه
يا صاِح َهل َلَك يف ُفْتيا  

ابِن عّباِس

َهل َلَك يف ُرخصِة اأَلطراِف 

 آِنَسة
َتُكون َمثواَك حّتى َمصدُر  

«الّناِس

گفتم به شيخ زاندم كو 

 طول داد جمَلس

فتواى ابن عباس! آيا  

نباشدت بس؟

آيا رواست َعذرا سرمايه 

 واگذارد
تا ژرفنات گردد  

مهمانهذير هر كس؟

، به خدا   اّنا هلل و انا اليه راجعون    »ابن عباس گفت:    

سوگند من به اين فتوا ندادم و اين را قصد نكردم،           

عه »من از   كه         « مت ستم  حالل دان قدار را  مهان م نها  ت

ند از   خوك      »خداو شت  خون و گو ته و  موده    « مي حالل فر

 1«است.

يد: او برخا      مه گو بن قدا غىن ا ند و     در م سخن را ست و 

فت:   عه  »گ قت ]مت خون و     [ ازدواج مو مردار و  ند:  مهان

آله   و عليه  اهلل گوشت خوك است، اما اجازه رسول خدا صلى         

 2«، مسلما نسخ شده است.[در حليت متعه]
 اشكال اين روايت

در نقل اين روايت از قول سعيد      « حليت متعه  »خمالفان  

جبري    كه           بن  ند  موش كرد ند. و فرا شى گرفت هم پي بر   

3سعيد بن جبري مهان كسى است كه در مكه        
 [ازدواج موقت [ 

باس،              بن ع صحاب ا كه ا ند  موش كرد يز، فرا كرد. و ن

را بنابر مذهب   « ازدواج موقت »مكيان و ميانيان، مهگى    

و اگر ابن عباس از فتواى      4دانند.  ابن عباس، حالل مى    

طاوس و           طاء و  ند ع صحاب او مان بود، ا شته  خود بازگ

 5ماندند. ديگران بر آن باقى منى

پرده            حديث  ين  سىت ا ئد از نادر مع الزوا مى در جم هيث

د اين حديث حجاج بن ارطاة       در سن »برداشته و گويد:   

                                                 
1

 .595، ص 5. سنن بيهقى، ج 

 
2

 .558، ص 5. مغىن ابن قدامة، ج 

 
3

 .909، ص 5. مراجعه كنيد: مصنف عبدالرزاق، ج 

 
4
 .788، ص 5مراجعه كنيد: تفسري قرطىب، ج  .

 
5

 .557، ص 5. مراجعه كنيد: مغىن ابن قدامة، ج 
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ست.   كار ا حال او       1«فريب شرح  هذيب در  هتذيب الت و در 

او از حييى بن اىب كثري و مكحول ـ در حاىل كه         »گويد:  

شناسان   كند، و حديث   چيزى از آهنا نشنيده ـ روايت مى       

دانند كه، حديث بدون      بدان خاطر مدلِّس و فريبكارش مى     

 «يادت از او يافت نگردد.ز

كرد و براى ما     ابن مبارك گويد: حجاج فريبكارى مى       

 گفت. از عمرو بن شعيب از عزرمى مرتوك حديث مى

واهى و   [حجاج ]احاديث او  »شيبه گويد:    يعقوب بن اىب  

 2«سست و آشفته است.

حممد بن كعب    ج( ترمذى و بيهقى از موسى بن عبيدة از      

ست:            ته ا كه او گف ند  يت كن باس روا بن ع عه  »از ا مت

گونه:   تنها در اوايل اسالم بود. بدين      [ازدواج موقت ]

شد به مدتى كه قصد        مردى كه وارد سرزمني ناشناس مى      

كرد و وى كاال و اجناس     اقامت داشت با زىن ازدواج مى    

داد، تا آنكه    او را نگهدارى و زندگيش را سامان مى     

ين  شد:      ا نازل  يه  ْت       »آ ما َمَلَك ْم َأْو  لى َأْزواِجِه ِِاّل َع

ماُنُهم؛  شنت.          3َأْي يزان خوي يا كن سران  بر مه گر  بن  « م ا

 4«عباس گفت: هر دامىن جز اين دو، حرام است.
 اشكال اين حديث

هتذيب              در كه در  ست  يده ا بن عب سى  حديث مو ين  سند ا

يد:       باره او گو هذيب در يد:    »الت محد گو حديث او  »ا

ست.     شناخته ا كر و نا يت او        « من قل روا من ن ظر  به ن

 5«كند. جايز نيست. احاديث ناپسندى را روايت مى

اوايل   ازدواج موقت در »در منت اين حديث آمده است:       

شد:               نازل  يه  ين آ كه ا تا آن بود،  سالم  لى  ا ِِاّل َع

 «و هر دامىن جز اين دو حرام است. َأْزواِجِهْم ...

توامن فهميد؛ اگر اين سخن از ابن عباس است،          و من منى  

پس چرا بعد از نيم قرن كه از نزول اين آيه گذشته            

با عبداللّه      فت            بود،  صمه و خمال به خما بري،  بن ز

                                                 
1

 .595، ص 9. جممع الزوائد، ج 

 
2

 .703ـ 709، ص 5. هتذيب التهذيب، ج 

 
3

 .9. سوره مؤمنون، آيه 
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 .599، ص 5، باب نكاح املتعه؛ سنن بيهقى، ج 59، ص 5. سنن ترمذى، ج 

 
5

 .899ـ859، ص 79. هتذيب التهذيب، ج 
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مى  يزد  بر يت    خ بر حل قت »و  مى  « ازدواج مو شارد؟   پاى  ف

از مصاديق  « ازدواج موقت »بعالوه، مگر نكاح متعه و      

نيست؟ و نيز، اگر اين روايت صحيح باشد و        « ازدواج»

ابن عباس فتواى خود را پس از نزول اين آيه ـ در            

آله ـ رها كرده باشد، پس        و عليه  اهلل زمان رسول خدا صلى    

السالم به او ـ كه درباره           چه وقت امام على عليه     

تو مرد    »داد ـ فرمود:           نرمش نشان مى   « متعه »

 1«خودخواهى هسىت؟

ه    جابربن عبدالّل كرده     د( از  يت  فت:       روا كه گ ند  ا

هنا       » با آ كه  ناىن  قت »مهراه ز بودمي،   « ازدواج مو كرده 

خدا         سول  كه ر مدمي  يه  اهلل صلى  بريون آ مود:     و عل له فر آ

 «اند. اينها تا روز قيامت حرام»

خاطر،            بدين  ند، و  ما وداع كرد با  هنا  ين، آ پس از ا

پيش از آن           كه  حاىل  ند، در  جداىي ناميد حمل  حمل را  آن 

 2«حمل پيوند بود.
 اشكال اين حديث

ين روايت را طرباىن در اوسط آورده و      ا»هيثمى گويد:   

ه      است كه امحد بن حنبل         در سند آن، صدقة بن عبدالّل

يد:     باره او گو يث او        »در ندارد. احاد شى  هيچ ارز

درباره   [صاحب صحيح  ]و مسلم  « منكر و ناشناخته است.   

 3«حديث او منكر است.»او گويد: 

در منت حديث آمده است كه جابر از رسول        »مؤلف گويد:   

آله روايت كرده كه آن حضرت فرمود:         و عليه  اهلل خدا صلى  

حرام       » مت  تا روز قيا نها  ند.  اي كه در    « ا حاىل  در 

كه او           ند  يت كن جابر روا تواتر از  صحيح و م يث  احاد

ست:     ته ا صلى      »گف يامرب  مان پ يه  اهلل ما در ز له و   و عل آ

كردمي، تا آنكه عمر به       « ازدواج موقت »بكر و عمر،    اىب

 «خاطر اقدام عمرو بن حريث ما را از آن باز داشت.

ئد از          مع الزوا مى در جم خود و هيث سنن  قى در  ه( بيه

با رسول خدا    »هريره روايت كنند كه  گفته است:         اىب

يه  اهلل صلى  شدمي           و عل بريون  بوك  غزوه ت سوى  به  له  و در آ

لوداع  » ية ا صلى     « ثن يامرب  مدمي. پ يه  اهلل فرود آ له   و عل آ

                                                 
1

 آورمي. . اين روايت را به زودى در باب احاديث صحيح مى

 
2

 .89، ص 77؛ فتح البارى، ج 599، ص 9. جممع الزوائد، ج 
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مى        يه  كه گر يد  ناىن را د مود:    ز ند. فر چه   »كرد براى 

اند كه شوهرانشان     اينها زناىن  »گفته شد:   « گريند؟  مى 

كرده و سهس از آهنا    [ ازدواج موقت ]« متعه »آهنا را  

م حرّ »آله فرمود:    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   « اند.  جدا شده  

ملرياث؛           عدَّة و ا طالق و ال كاح و ال عة الن هدم املت او 

ازدواج و طالق و عده و مرياث متعه را حرام ـ يا            

 «نابود ـ كرده است.

ست:           چنني ا ئد  مع الزوا يت در جم ين روا خدا    »ا سول  ر

ــلى ــه اهلل ص ــه   و علي ــاىن را ك ــد و زن ــاىي دي ــه چراغه آل

 1«گريستند. مى
 اشكال اين حديث  

بدالرمحن            يل، ابوع بن امساع مل  حديث، مؤ ين  سند ا در 

وفـات كـرده و در    599يـا   595عدوى است كه در سـال  

يد:        خبارى گو يد:  هذيب گو كر و   »هتذيب الت حديث او من

ست.    شناخته ا ست:     « نا ته ا گرى گف هبايش را  »و دي كتا

كرد. و بدين    روايت مى  [ بدون نوشته  ]و بعد   دفن كرد  

اى كه   خاطر، خطا و اشتباه او بسيار است، به اندازه       

جب              لم وا هل ع بر ا حديث او  بر  قف در برا گاهى، تو

قول          شناخته را از  كر و نا يات من يرا او روا ست. ز ا

مى          قل  ماد ن مورد اعت قه و  ند،   شيوخ ث نان    ]ك به آ

ندد  مى  چ         [ب ست.  بدتر ا سيار  ين ب ين    و ا گر ا ه، ا

روايات منكر و ناشناخته از قول راويان ضعيف بود،         

 2«تراشيدمي. براى آن عذرى مى

آنان در ثنية   »در منت حديث آمده بود كه:       »گومي:   مى 

و ثنية الوداع چنانكه در معجم     «الوداع فرود آمدند.   

دينه كه هر كه     البلدان آمده، سنگالخى است مشرف بر م      

صحيح آن  »گذرد و گويد:    رود از آن مى  به سوى مكه مى    

و قدميى است،    [پيش از اسالم  ]است كه اين نامى جاهلى      

جنا             سافران در آ كه م ست  گذارى آن ا ين نام سبب ا و 

 3«كنند. وداع و خداحافظى مى

نگــامى كــه رســول خــدا مؤيــد آن ايــن اســت كــه، ه

آله از مكه به مدينه هجرت كردند، زنان          و عليه  اهلل صلى 
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 .58، ص 77؛ فتح البارى، ج 599، ص 9الزوائد، ج ؛ جممع 595، ص 5. سنن بيهقى، ج 
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مى        مده و  ضرت آ ستقبال آن ح به ا صار  ند:   ان لع  »گفت ط

مه در ثنيات الوداع     1البدر علينا ىف ثنيات الوداع؛    

نابراين،         مده. ب منودار آ ما  لوداع   ث»بر  ية ا از « ن

ست. و           بوده ا سافران  خداحافظى م حمل  يت  دوران جاهل

اين نامگذارى مربوط به قبل از اسالم است نه بعد از          

عه و ازدواج            نان مت نها ز چرا ت بر آن،  عالوه  آن. 

موقت براى خداحافظى بريون آمده و زنان ازدواج دامي        

نيامده بودند؟ علت گريه آهنا چه بوده؟ شوهران آهنا           

 رفتند؟ برگشت منى سفر ىبكه 

بن اىب    لى  قى از ع يه   و( بيه لب عل ند     طا يت ك سالم روا ال

ازدواج ]آله از متعه    و عليه  اهلل رسول خدا صلى   »كه گفت:   

قت  مود.    [مو يد:  « هنى فر سى     »گو براى ك قت  ازدواج مو

يافت و هنگامى كه حكم ازدواج و      منى [ زن دامي]بود كه   

مر        يان زن و  مرياث م عده و  كم     طالق و  شد، ح نازل  د 

 2«متعه نسخ گرديد.
 اشكال اين حديث

در سند اين حديث موسى بن ايوب است كه عقيلى او را          

آورده و حييى بن معني و ساجى وى را     « ضعفاء »در رديف  

 3اند. دانسته« منكر احلديث»

يه           مى  لى عل به ع حديث  ين  منت ا سبت    گومي: در  سالم ن ال

ست:           موده ا ضرت فر كه آن ح شده  خدا    »داده  سول  ر

، در حاىل كه آن   «را ممنوع كرد  « متعه »آله   و عليه  اهلل صلى 

مى   ضرت  يد:   ح مان        »فرما بود فر مر ن شته ع گر رأى گذ ا

كنند كه پس از آن    [ ازدواج موقت ]« متعه »دادم تا   مى 

 «كرد. منى« زنا»ت شقى خب هيچ كسى جز نگون

بن مسعود روايت كند كه گفت:          ز( بيهقى از عبدالّله  

مرياث           » عده و  يه و  طالق و مهر ست.  شده ا سوخ  عه من مت

 «اند. آن را نسخ كرده
 اشكال اين حديث

كم از            طاة از ح بن ار جاج  تها ح كى از رواي راوى ي

ه   صحاب عبدالّل باره او         ا شت و در عرىف او گذ كه م ست  ا

ــد:  ــث    »گفتن ــر احادي ــت و ب ــرتوك اس ــار و م فريبك

يد.  مى  منى     « افزا ما  بر آن،  ضافه  كم از از    ا نيم ح دا
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 روايت كرده است؟  كدام يك از اصحاب عبدالّله

برخى از اصحاب ما از    »و در روايت ديگرى آمده است:     

دانيم   و ما منى  « بن مسعود    حكم بن عتيبه از عبدالّله    

ين   صحاب  »ا خى ا بن   « بر كم  ند، و ح كه در    كيان به  عتي

هجرى( يا بعد آن از دنيا رفته و تنها شصت  778سال )

بن مسعود     و چند سال عمر داشته، چگونه از عبدالّله       

 1هجرى( وفات يافته، روايت كرده است؟ 85كه در سال )

ه             سلَّم عبدالّل ظر م با ن حديث  منت  بر آن،  ضافه  بن    ا

و قرائت و تفسري وى از آيه:    « حليت متعه  »مسعود در  

 2تناقض دارد. َفَما اْسَتْمَتْعُتْم ِبِه ِمْنُهنس إ اىل اجل إ

ديگر آنكه، در منت احاديث: )ه  ـ و ـ ز( آمده بود:         

را  [ازدواج موقت ]رياث، متعه  نكاح و طالق و عده و م    »

كرد.      نابود  يا  كه،        « حرام  ست  له آن ا ين مج ناى ا مع

و متعلقات آن،  « ازدواج دامي»پيش از  « ازدواج موقت »

تا تشريع   « ازدواج موقت »تشريع شده است، و اينكه،     

برقــرار بــوده و بــه وســيله آن نســخ « ازدواج دامي»

گرديــده اســت، و الزمــه ايــن ســخن آن اســت كــه مهــه  

آله و صحابه در ابتدا     و عليه  اهلل ازدواجهاى پيامرب صلى   

« ازدواج موقت »ـ تا هنگام نزول حكم ازدواج دامي ـ        

 «باشد!

ح( در جممع الزوائد از زيد بن خالد جهىن روايت كند          

با زىن در  « ازدواج موقت »من و رفيقم براى    »كه گفت:   

حال چانه زدن بودمي كه شخصى آمد و به ما خرب داد:            

صلى    » خدا  سول  يه  اهلل ر له   و عل قت »آ حرام  « ازدواج مو را 

شى ذى          يوان وح هر ح شت  خوردن گو يز،  موده، و ن ناب   فر

 3«و االغ اهلى را حرام كرده است. [دار نيش]
 اشكال اين حديث  

اين حديث را طرباىن روايت كرده، و در       »هيثمى گويد:   

و نظر ما    4«ضعيف است.  « ربذى  موسى بن عبيده  »سند آن 

 درباره ضعف او گذشت.
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مى           ست  به د چنني  حديث  ين  منت ا كه راوى آن،     از  يد  آ

گرى )روز             يت دي كه و روا فتح م هىن در  سربه ج يت  روا

خيــرب( را بــا هــم گــرد آورده، و حكــم حتــرمي خــوردن 

را بر آن افزوده و مهه را با سند       « ناب  ذى»حيوانات  

 يكسان تركيب و روايت كرده است.واحد و سياق 

ط( در جممع الزوائد از حارث بن غزية روايت كند كه          

فت:   بار            »گ سه  كه  فتح م يامرب در روز  كه پ شنيدم 

 فرمود:

 1«ازدواج موقت حرام است.»
 اشكال اين حديث

طرباىن آن را روايت كرده، و در سند آن     »هيثمى گويد:   

و ديگــر  2«روه اســت.فــ بــن اىب  اســحاق بــن عبدالّلــه

ته      باره او گف شمندان در ند:   دان كر و    »ا يث من احاد

كنند،   كند، به حديث او استناد منى      ناشناخته روايت مى   

اند. روايت كردن از او جايز نيست،        او را رها كرده  

 3...«شود و  حديث او نوشته منى

جممع الزوائد از كعب بن مالك روايت كنند كه           ى( در

فت:   صلى     »گ خدا  سول  يه  اهلل ر ساء       و عل عه ن له از مت آ

قت ] مود.   [ازدواج مو يد:   « هنى فر مى گو طرباىن آن  »هيث

و  4«را روايت كرده، و در سند آن حييى بن انيسه است.       

او ضعيف است، اهل    »اند:   او گفته دانشمندان درباره   

نويسند، او كّذاب است. حديث او      حديث رواياتش را منى   

 5...«مرتوك است 

ه          خود از عبدالّل كرباى  سنن  قى در  مر      ك( بيه بن ع

عمر بر فراز منرب شد، خداى را       »روايت كند كه گفت:     

 هاس و ثنا كرد و سهس گفت:س

كنند، در حاىل    شود مرداىن را كه ازدواج موقت مى      چه مى  

آهلاز آن هنى فرموده، آگاه       و عليه  اهلل كه رسول خدا صلى     

باشيد! هيچ كس را متعه كرده نزد من نياورند مگر            
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 1آنكه سنگسارش كنم.
 اشكال اين حديث  

نصور بن دينار است. حييى بن معني         در سند اين حديث م   

يد:    باره او گو ست.    »در ضعيف ا يد:   « حديثش  سائى گو ن

در حديث او جاى   »قوى نيست. خبارى گويد:       [حديث او ]

 2آورده است.« ضعفا»و عقيلى او را در رديف « حبث است

يف               سب تعر بر ح كه  حاديثى را آوردمي  جا ا تا اين

دانشمندان علم رجال، در سند آهنا ضعف و اشكال بود.         

مى        حاديثى را  نده، ا خبش آي شمندان     در  كه دان آورمي 

نام               به  هباىي  يا در كتا كه  خاطر  بدان  اـ  تب خلف مك

اند ـ بر      صحيح آمده و يا در درسىت آهنا اشكال نكرده       

 اند. ت آهنا توافق منودهصح

صنف          حديث اول:  قى و م سائى و بيه سنن ن سلم،  صحيح م در 

بدالرزاق  ه     3ع هرى از عبدالّل شهاب ز سران     از  سن پ و ح

حممد بن على از پدرشان روايت كنند كه او از على بن          

مى           اىب باس  بن ع به ا كه  شنيده  لب  فت:   طا مرد    »گ تو 

آهلدر فتح خيرب     و عليه  اهلل ! رسول خدا صلى   خودخواهى هسىت  

قت ]از آن  لى،       [ازدواج مو شت االغ اه خوردن گو و از 

 4«هنى فرمود.

ين روا  صحيح            ا ختالف، در  ندكى ا با ا سند،  مهني  با  يت 

داود، ابن ماجه، ترمذى و دارمى، موّطأ       خبارى، سنن اىب  

بن اىب    صّنف ا لك، م غري        ما سى و  محد و طيال سند ا شيبه، م

 5آهنا نيز، آمده است.

« ازدواج موقت »ذر روايت كنند كه گفت:      از اىبحديث دوم:  
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آله تنها سه     و عليه  اهلل براى ما، اصحاب رسول خدا صلى       

صلى        خدا  سول  سهس ر شد و  حالل  يه  اهلل روز  له از آن   و عل آ

ازدواج موقت براى ترس    »و اينكه گفت:    1«ى فرمود. هن 

 2«ما و جنگ ما بود.

جه،            حإإديث سإإوم: بن ما مى، ا سنن دار سلم،  صحيح م در 

با               اىب كه  فتح م كه در  هىن  سربه ج هنا از  غري آ داود و 

صلى     خدا  سول  يه  اهلل ر كه          و عل ند  يت كن بوده، روا له  آ

يد:   خدا       پان »گو سول  كردمي. ر مت  كه اقا زده روز در م

يه  اهلل صلى  تا            و عل ند  جازه داد ما ا به  له  ازدواج »آ

كنيم. من و مردى از خويشامن بريون رفتيم. من         « موقت 

تا حدودى زيبا و رفيقم اندكى بدقيافه بود. با هر           

بود. برد من كهنه و      [ردا]« ُبرد »يك از ما يك عدد     

موزاده   ب     برد ع تازه  نو و  باالى      ام  يا  پايني  به  ود. 

فراز روبروى ما     مكه رسيده بودمي كه زىن جوان و گردن       

قرار گرفت. به او گفتيم: آيا حاضرى با يكى از ما           

دهيد؟ هر يك      كىن؟ گفت: مهريه چه مى      « ازدواج موقت »

از ما برد خود را هپن كردمي. او شروع به بررسى كرد           

ن نو و  كه رفيقم به او گفت: برد اين كهنه و برد م          

تازه است. جواب شنيد: برد اين هيچ عيىب ندارد و سه           

با او               سهس  كرد.  كرار  بار، آن را ت يا دو  بار 

كردم. و از مكه بريون نشدمي مگر آنكه       « ازدواج موقت »

 3«آله آن را حترمي كردند. و عليه اهلل رسول خدا صلى

يد:      گرى گو يت دي صلى    »در روا خدا  سول  يه  اهلل ر له   و عل آ

اى مــردم! مــن خــود بــه مشــا اجــازه دادم »فرمــود: 

قت » تا روز       « ازدواج مو ند آن را  حال، خداو يد،  مناي

 4«قيامت حرام فرمود.

ــد:    ــرى گوي ــت ديگ ــدا   »و در رواي ــول خ ــدم رس دي

يه  اهلل صلى  كن      و عل بني ر له  به ]آ قام   [كع براهيم ]و م [ ا
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 1...«فرمود  ايستاده و مى

ه آل  و عليه  اهلل رسول خدا صلى   »و در روايت ديگرى گويد:    

در سال فتح، هنگامى كه داخل مكه شدمي به ما فرمان            

عه   قت ]مت بودمي       [ازدواج مو ته  بريون نرف نوز  داد و ه

 2«كه ما را از آن هنى فرمود.

يد:      گرى گو يت دي خدا       »و در روا سول  مان ر من در ز

يه  اهلل صلى  بىن     و عل با زىن از  له  قت »عامر   آ « ازدواج مو

سرخ    برد  خدا        كردم و دو  سول  سهس ر يه دادم.  فام مهر

يه  اهلل صلى  عه      و عل ما را از مت له  قت ]آ هنى   [ازدواج مو

 3«فرمود.

آله در   و عليه  اهلل رسول خدا صلى   »در روايت ديگرى گويد:    

 4«هنى فرمود.[ ج موقتازدوا]« متعه نساء»فتح مكه از 

گر:     يت دي صلى    »و در روا خدا  سول  يه  اهلل ر له از   و عل آ

متعه از امروزتان تا روز    »هنى كرد و فرمود:    « متعه »

 5«قيامت حرام است.

سنن اىب  بن        و در  يع  غري آن دو از رب قى و  داود و بيه

فت:         كه گ ند  يت كن مى  »سربه روا پدرم      گواهى  كه  هم  د

حجة  »آله در   و عليه  اهلل كرد كه، رسول خدا صلى       حديث مى  

 6«متعه را ممنوع كرد.« الوداع

شيبه، مسند امحد     در صحيح مسلم، مصنف ابن اىب     حديث چهارم:

فت:               كه گ ند  يت كن كوع روا بن ا سلمة  هنا از  غري آ و 

صلى    » خدا  سول  يه  اهلل ر سال    و عل له در  طاس »آ ازدواج « او

 7«موقت را، سه روز، آزاد و سهس آن را ممنوع فرمود.
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 . اشكاالت اين احاديث71

السالم كه مهمرتين كتاهبـاى   . در حديث امام على عليه7

حديث اعم از صحاح و مسانيد و سنن و مصنفات، آن را       

كر   يت  جع آن را        دهروا هارده مر يق چ ما از طر ند، و  ا

ــدا     ــول خ ــه رس ــود ك ــده ب ــريح ش آوردمي، در آن تص

يه  اهلل صلى  يرب       و عل غزوه خ له در  يز »آ حرام  « دو چ را 

عه       كاح مت مود: الف(ن قت ]فر خوردن  [ازدواج مو ؛ ب( 

 گوشت االغهاى اهلى.

حترمي    قت »سند  حديث       « ازدواج مو يك  مهني  نها  يرب، ت در خ

كه سند حترمي گوشت االغهاى اهلى در خيرب،         است، در حاىل  

در روايات متعدد ديگرى آمده، و در هيچ يك از آهنا         

شاره  حترمي     ا به  قت »اى  خبش     « ازدواج مو ست. در  شده ا ن

قرار              سى  مورد برر حترمي را  نوع از  ين دو  نده ا آي

 دهيم: مى
 الف( حترمي ازدواج موقت در خيرب

وى رســول خــدا در خيــرب، از ســ« ازدواج موقــت»حتــرمي 

يه  اهلل صلى  منى       و عل تارخيى آن روز  يت  با واقع له،  سازد.   آ

عده   كه  بر آن        چنان قيم  بن  ند ا شمندان مان اى از دان

 اند. تصريح كرده

خبش:      قيم در  بن  قت    »ا حترمي ازدواج مو مان  تاب  « ز در ك

در فتح خيرب هيچ يك از صحابه      »زاد املعاد خود گويد:    

هودى      نان ي قت »با ز ين     «ازدواج مو ند، و در ا نكرد

آله اجازه خنواستند، و     و عليه  اهلل باره از رسول خدا صلى    

كرده            يت ن يرب روا غزوه خ باره  كس آن را در هيچ  گز  هر

يادى از         هيچ روى  به  غزوه  ست، و در آن  عه »ا و « مت

 1«اجنام و حترمي آن نبوده است.

در خيرب زن مسلمان نبود، و زنان موجود در      »گويد:  و 

آن يهودى بودند، و جواز ازدواج با زنان اهل كتاب         

تا آن روز ثابت نيست، تنها پس از فتح خيرب بود كه           

خداوند ازدواج با آهنا را حالل كرد و در سوره مائده        

 ( فرمود:5)آيه 

ِمنإاِت َو  ٔاْلُمإو  اْلَيْوَم ُأِحلس َلُكإم ... َو اْلُمْحَصإناُت ِمإنَ   

 اْلُمْحَصناُت ِمَن السذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن َقْبِلُكْم  ...؛

هل              كدامن ا نان پا شد ... و ز حالل  مشا  براى  مروز  ا

 كتاب پيش از  مشا ...

« حجة الوداع  »و اين حليت در ساهلاى پاياىن و پس از       
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هل             نان ا با ز جواز ازدواج  پس  بود.  سال  يا در آن 

 1...«مان فتح خيرب ثابت نيست كتاب در ز

باره          مذكور، در حديث  شرح  جر در  بن ح يرب  »ا « غزوه خ

يد:   جاى       »گو يرب  فتح خ مان  قت »ز بوده  « ازدواج مو ن

عه و ازدواج           نه مت هيچ گو يرب  غزوه خ يرا، در  ست. ز ا

 2«موقىت صورت نگرفته است.

ــاب   ــديث در ب ــني ح ــرح مه ــدا  »وى در ش ــول خ ــع رس من

از « آله از ازدواج موقت در ساهلاى آخرين     و عليه  اهلل صلى 

اشكال اين حديث آن است      »سهيلى نقل كند كه گويد:       

در زمان فتح خيرب    « ازدواج موقت »گويد: منع از    كه مى  

نويسان و   ريهبوده، و اين چيزى است كه هيچ يك از س          

 3«شناسند. راويان حديث آن را به رمسيت منى

ـ نقل    ابن حجر مهچنني سخن ابن قيم را ـ كه اخريا گذشت          

 4كرده است.

در زمان فتح   « حترمي متعه  »اين چيزى بود كه درباره       

 اند.  خيرب آورده
 اى اهلى در خيربب( حترمي گوشت االغه

حالل              براى  كه او  ند  يت ك باس روا بن ع جر از ا بن ح ا

شت     لى »بودن گو كرده        « االغ اه ستدالل  يه ا ين آ به ا

 است:

 ُقْل ال َأِجُد يف ما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّمًا ...؛

 5بينم ... بگو در آنچه كه به من وحى شده، حرامى منى

آله از   و عليه  اهلل مؤلف گويد: ممكن است هنى رسول خدا صلى        

لى            هاى اه صوص االغ نها خم لى، ت هاى اه شت االغ خوردن گو

خيرب، و به خاطر يكى از علتهاىي بوده كه در روايات          

 زير آمده است:

خبارى از اىب    صحيح  فت:         در  كه گ ند  يت ك در »اوىف روا

حاىل          شدمي، و در  سنگى  چار گر يرب د ها    غزوه خ كه ديگ  

جوشيد و برخى گوشتها قريب پخنت بود، جارچى رسول           مى 
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صلى   يه  اهلل خدا  ندا داد:    و عل له  خران     »آ ين  شت ا از گو

يد.          به دور ريز مهه را  يد و  بن اىب « هيچ خنور اوىف  ا

ــد:  ــدا   »گوي ــول خ ــى رس ــه هن ــد ك ــرب دادن ــا خ ــه م ب

يه  اهلل صلى  جدا             و عل هنا را  مخس آ كه  بود  براى آن  له  آ

رســول خــدا »انــد:  ودنــد. برخــى هــم گفتــهنكــرده ب

خوار بودند،    آله به خاطر آنكه آهنا جناست       و عليه  اهلل صلى 

 1«از خوردن گوشتشان هنى فرمود.

بوداود در              كه ا ست  يزى ا حترمي، چ سبب  شايد  يز،  و ن

باب          خود،  سنن  خراج  تاب  شري ا »ك مة   تع از « هل الذ

روايت كرده كه او گفته است:       2عربا  بن ساريه سلمى    

ــدا  » ــول خـ ــحاب رسـ ــدمي و اصـ ــرود آمـ ــرب فـ در خيـ

يه  اهلل صلى  مردى            و عل كه  يرب  صاحب خ ند.  با او بود له  آ

ــدا       ــول خ ــوى رس ــه س ــود، رو ب ــدخو ب ــركش و ب س

د! آيا براى مشا    اى حمم »آله كرد و گفت:     و عليه  اهلل صلى 

يوه           يد، م بح كن ما را ذ هاى  كه االغ ست  ميان را   روا ها

ــد؟   ــان را بزنيـ ــد و زنامنـ ــدا  « خبوريـ ــول خـ رسـ

اى پسـر عـوف!   »خشمگني شـد و فرمـود:    آله و عليه اهلل صلى

كه:          بزن  جار  شو و  سوار  سبت را  كه     »ا شيد  گاه با آ

اين كشتزار براى هيچ مؤمىن حالل نيست، و اينكه، مهه           

مهه مجع شدند. رسول     »گويد:  « ز گرد هم آيند.   براى منا  

صلى    يه  اهلل خدا  سهس            و عل گزارد و  مناز  نان  با آ له  آ

گاه خويش    برخاست و فرمود: آيا برخى از مشا به تكيه        

پندارد خداوند چيزى را ـ جز آنچه در        تكيه زده و مى  

اين قرآن است ـ حرام نكرده است؟ آگاه باشيد كه من            

زهاىي امر و هنى كردم كه مهانند        موعظه منودم و به چي   

قرآن يا بيش از آن است. خداوند به مشا اجازه نداده          

هاى اهل كتاب شويد مگر با اجازه آهنا،          تا وارد خانه  

يوه         يد و م شان را بزن يد زنان حق ندار شان را   و  هاي

قوق                يات و ح كه مال ماىن  تا ز كم  ين ح يد. و ا خبور

 3«است. پردازند، برقرار واجبشان را به مشا مى
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اوىف روايت كرده، اصحاب رسول خدا       بنابر آنچه ابن اىب   

يه  اهلل صلى  شت            و عل خوردن گو ضرت از  هنى آن ح سبب  له  آ

اند. برخى    االغهاى اهلى در آن روزها را، بيان داشته     

بوده          يان  شاهد جر خود  كه  نان  ته    از آ ند، گف ند:   ا ا

مخ      » كه  بوده  هنى آن  لت  ند.   ع ته بود هنا را نهرداخ « س آ

باره        كه در ياتى  ضوع را روا ين مو نت  »ا لول و خيا « غ

كنــد. يــا آنكــه هنــى رســول خــدا  رســيده تأييــد مــى

آله هنى از غارت اموال ديگران بوده است.         و عليه  اهلل صلى 

 چنانكه در حديث زير است:

داود از مردى انصارى روايت كند كه گفت:         در سنن اىب 

آله به سفرى رفتيم و مردم       و عليه  اهلل لىبا رسول خدا ص    »

سفنداىن           شدند. گو ند  ند و نيازم محت افتاد به ز شديدا 

ما           غذاى  هاى  ند. ديگ غارت كرد هنا را  ند و آ را يافت

آله كمان به دست      و عليه  اهلل جوشيد كه رسول خدا صلى       مى 

كرد.            گون  ميان را واژ خود ديگها مان  با ك سيد و  سرر

خاك د       با  شتها را  مود:    سهس گو خت و فر غارت  »رآمي

 1«تر از مردار نيست. كردن حالل

هنى از خوردن    »ديگران هم ـ چنانكه گذشت ـ گفتند:          

خوار   گوشت االغهاى اهلى بدان سبب بود كه آهنا جناست           

 «بودند.

حترمي        ضوع  ست مو چنني ا عه   »مه كاح مت ق ]« ن  [تازدواج مو

زيرا، عربا  بن ساريه روايت كرد كه آن يهودى سركش          

آله شكايت كرد و گفت:      و عليه  اهلل بدخو به رسول خدا صلى     

آيــا بــر مشــا رواســت كــه خــران مــا را بكشــيد و  »

يوه  يد؟      م منان را بزن يد و زنا ميان را خبور سول  « ها و ر

آله مهه را گرد آورد و به آنان گفت:        و عليه  اهلل خدا صلى  

نه     براى  » خل خا ست دا شويد       مشا روا ني تاب  هل ك هاى ا

مگر با اجازه آهنا. و حق نداريد زنانشان را بزنيد          

هايشان را خبوريد. اين حكم تا زماىن كه آهنا            و ميوه 

پردازند،   ماليات و حقوقى را كه بر عهده دارند، مى        

 «برقرار است.

بنابراين، هنى رسول خدا در اين باره هم، تنها هنى            

كه        از زدن ز بوده  تاىب  هل ك يات   »نان ا يه و مال « جز

عه       مى  كاح مت هنى از ن ند و  قت ]داد بوده   [ازدواج مو ن

 است.
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داستان غزوه خيرب چنني بود كه گذشت. جز آنكه يكى از           

قول          لق و آن را از  يىت را خ عه، روا حترمي مت قان  مواف

يه       نواده  لى عل مام ع سبت        هاى ا ضرت ن به آن ح سالم  ال

تو مرد   »موافِق متعه فرموده:     داده كه به ابن عباسِ    

سىت    خواهى ه خدا        «خود سول  كه ر خرب داده  ، و او را 

« متعــه نســاء»آلــه در غــزوه خيــرب از  و عليــه اهلل صــلى

قت ] خران         [ازدواج مو شت  خوردن گو موده، و از  هنى فر

اهلى نيز، اين مبتكر خالق فراموش كرده كه امام على           

اگر عمر از   » فرمود:  السالم مهان كسى است كه مى        عليه 

كرد مگر    ازدواج موقت منع نكرده بود هيچ كس زنا منى         

 1«خبت شقى. نگون

نواده        شگفت  قول  جا از  نان در اين كه، اي هاى   آور آن

يه     لى عل مام ع حترمي      ا يت  سالم روا قت »ال را « ازدواج مو

سبت داده     ضرت ن سندى،         به آن ح يب  مهني ترك با  ند، و  ا

ــه  ــاخته و گفت ــرى س ــت ديگ ــد:  رواي ــى »ان ــام عل ام

جدا  « عمره »را از « حج »السالم دستور فرمود تا      عليه 

و بعيد نيست كه خالق و مبتكر هر دو روايت        « سازند! 

 يكى باشد.

اند:  . مهچنني است حال آنچه كه از ابوذر روايت كرده5

اينان ـ چنانكه گذشت ـ از ابوذر روايت كردند كه             

آله   و عليه  اهلل تعه حج ويژه اصحاب حممد صلى      م»گفته است:   

ما        بود از آِن  صىت  ين رخ باره  « بود. و ا عه  »و در مت

اند كه گفته     نيز، روايت كرده    [ازدواج موقت ]« نساء 

  ازدواج موقت تنها براى ما اصحاب رسول الّله        »است:  

آله، به مدت سه روز، حالل شد و سهس رسول          و عليه  اهلل صلى 

و اينكه گفته   « آله از آن هنى فرمود.    و ليه ع اهلل خدا صلى  

ازدواج موقت به خاطر بودن ما در خوف و جنگ         »است:  

 «بود.

جا و           بوذر در اين يِت ا هر دو روا كه، در  شگفت آن و 

آجنا، در هر دو طريق، ابراهيم تيمى و عبدالرمحن بن         

اسود قرار دارند، و حاِل اين دو روايت از جهت سند          

السالم   است كه به امام على عليه       حال مهان دو روايىت    

 نسبت دادند.

. اما روايت سربه جهىن، صحيح آن مهان است كه در 9و  8

قى              سنن بيه محد و  سند ا سلم و م صحيح م حبث از  اول 
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آله به آنان اجازه      و عليه  اهلل رسول خدا صلى   »آوردمي كه:  

او با زىن از  »، و اينكه  «كنند « ازدواج موقت »فرمود  

داد « مهريه »بست و رداى خود را   « موقت  عقد »عامر   بىن 

هر كس   »و سه روز با وى بود، سهس رسول خدا فرمود:         

نان     ين ز يزى از ا شده  »چ عه  نان    « مت خود دارد آ نزد 

آله آنان    و عليه  اهلل يعىن: رسول خدا صلى    « را آزاد منايد. 

نان           با آ كه  ناىن  تا از ز مود  قت »را فر « ازدواج مو

پس  « ه خروج از مكه باشند.   اند، جدا شده و آماد     كرده 

وارد صحنه  « كنندگان كار خليفه عمر     توجيه »از چندى  

له:            ند و مج يف كرد يت را حتر ين روا بارات ا شدند و ع

سبيلها؛   » خل  گذارد      لي باز ب نان را  به  « راه آ را 

له:   مة؛            »مج يوم القيا هذا اىل  يومكم  من  حرام  هنا  ا

شدند          حرام  مت،  تا روز قيا تان  نها از امروز و « اي

كه           ند  شان ده تا ن ند  بديل كرد ثال آن، ت ازدواج »ام

. اما  [نه توسط خليفه   ]در فتح مكه حرام شده     « موقت 

حرمت  »چون اين روايت با روايات ديگرى كه درباره           

دارند، تناقص دارد، ـ رواياتى كه برخى از         « متعه 

« فتح مكه  »پيش از  « حترمي »گويند كه    آهنا با صراحت مى    

گويند: جواز    بوده، و برخى مى    «فتح خيرب  »و در زمان  

و حرمت هر دو پس از فتح مكه بوده ـ و چون خود را           

مى              لزم  يات م ين روا مهه ا سىت  صحت و در ند،   به  دان

جواىب            شكار،  ناقض آ ين ت براى ا تا  شدند  ند آن  نيازم

شريعت              به  يزى را  خاطر، چ بدين  ند و  پا كن ست و  د

مقدس اسالم    آله نسبت دادند كه ساحت      و عليه  اهلل حممدى صلى  

ند:           ست، و گفت يزار ا برى و ب ين  »شديدا از آن  ا

ست          يده ا سخ گرد بار ن ند  عه چ چنني     « واق شرح آن  كه 

 است:
 . نسخ حكم ازدواج موقت بيش از يك بار77

نام:         به  نواىن دارد  خود ع صحيح  سلم در  كاح   »م باب ن

متعه و بيان اينكه، حالل شد و نسخ گرديد، سهس حالل           

يد، و      سخ گرد تا روز         شد و ن سخ  كم ن پس از آن، ح

 «قيامت باقى ماند.

يد:       سريش گو كثري در تف بن  ما     »ا هى از عل شافعى و گرو

برآنند كه: ازدواج موقت حالل شد و نسخ گرديد، سهس          

 1«حالل شد و دوباره نسخ گرديد.
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عرىب   بن  يد:   1ا كم  »گو قت »ح چار   « ازدواج مو بار د دو 

 «شد و سهس حرام گرديد.« نسخ»

 2زخمشرى نيز در كشاف به آن اشاره كرده است.

ته   گران گف ند:   و دي شده        »ا قع  بار وا بيش از دو سخ  ن

 3«است.

« نسخ »و حق با اين گروه اخري است. چه، اگر تكرار            

هذيرمي،            يث ب ناقض احاد فع ت خاطر ر به  كم را  يك ح در 

بناچار بايد بگوييم كه تكرار نسخ به تعداد احاديِث          

 متناقض است. 

بنابراين، آنچه قرطىب پس از آوردن سخن ابن عرىب نقل         

مى      مى  ست. او  صحيح ا ند  يد:   ك كه     دان»گو گرى  شمند دي

يث    قت »طرق احاد ست:      « ازدواج مو ته ا كرده گف مجع  را 

« ازدواج موقت »مقتضاى اين احاديث آن است كه حكم        »

مره               بن ع يرا، ا شد. ز شده با حرام  حالل و  بار  فت  ه

روايت كرده كه اين حكم در اوايل اسالم بوده است و           

فتح                 سال  به  بوط  كه مر ند  يت ك كوع روا بن ا سلمة 

ــاس» ــت « اوط ــات اس ــه ]و از رواي ــوب ب ــى  [منس عل

يه  سالمربمى  عل كه در    ال يد  يرب  »آ يت   « فتح خ بوده و روا

سربة      بن  يع  يت »رب به  « حل كه   »آن را  بوط  « فتح م مر

كند. طرق اين روايات مهه در صحيح مسلم آمده است.           مى 

يه         لى عل قول ع سلم از  صحيح م غري  يت    و در  سالم روا ال

ست.            بوده ا بوك  غزوه ت هنى آن در  كه  ند  سنن   ك در 

هنى از آن             كه  ند  يت ك سربة روا بن  يع  بوداود از رب ا

قت ] بن           [ازدواج مو ست، و ا بوده ا لوداع  جة ا در ح

صحيح      خري را  يت ا ين روا باب       داود ا ين  يات ا ترين روا

داند. و عمرو از حسن روايت كند كه، پيش از آن و         مى 

حالل نشده است. اين سخن از       [حجة الوداع  ]بعد از آن  

ي     سربه ن ضعى         قول  فت مو نها ه ست. و اي شده ا يت  ز روا

در آهنا حالل و سهس     [ازدواج موقت ]« متعه »هستند كه   

 4.«حرام شده است ... 
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*** 

گونه، التزام پريوان مكتب خلفا به صحت احاديث           بدين 

ته        صحيح ياف نام  كه  هباىي  جود در كتا نان را    مو ند، آ ا

 [ازدواج موقت ]حكم متعه   »ه بگويند:  بداجنا كشاند ك   

و چه نيكوست   « در شرع اسالم بارها نسخ گرديده است.       

يقينا چنني   »گويد:   سخن ابن قيم در اين باره، كه مى        

شريعت ىب    سخى در  سالم        ن ند آن در ا ست، و مهان سابقه ا

 1«نشدىن است.

ن باره گويد:   و چه سخيف است سخن ابن عرىب كه در اي         

با وضوح و استحكام متام در     [ نسخ مكرر  ]اما اين باب    »

ين             يب ا ست. و از عجا بت ا كام ثا سوخ اح سخ و من نا

 2....«گردد  در آن واقع مى« نسخ مكرر»شريعت آنكه 

توان حىت يكى     دامن چگونه مى   اضافه بر آنچه آوردمي، منى    

يح دانســت، در حاليكــه بــه از ايــن روايــات را صــح

كرده     « تواتر » قل  مر ن ست:        از ع ته ا كه او گف ند  ا

ه         سول الّل هد ر لى ع تا ع تان كان يه  اهلل صلى   متع له   و عل آ

أنا أهنى عنهما: متعة النساء و متعة احلج؛ دو متعه          

صلى       خدا  سول  مان ر يه  اهلل در ز من        و عل كه  بود  جارى  آهل

 [ازدواج موقت ]ء كنم: متعه نسا    از آهنا هنى مى    [اكنون ]

و احرِّمهما؛ و  »و متعه حج. و در عبارت ديگرى گويد:      

 3«كنم. آن دو را حرام مى

مى   نه  شد         چگو صحيح با يات  ين روا كى از ا ، در شود، ي

ما در زمان   »حاىل كه در روايت صحيح از جابر گويد:        

 ازدواج موقت ]رسول خدا و ابوبكر و عمر متعه      

 «كردمي؟ مى[

تا آنكه اواخر خالفت عمر       »و در روايت ديگرى گويد:    

 ...«شد و 

يد:       گر گو يت دي خدا        »و در روا سول  مان ر ما در ز

يه  اهلل صلى  له و اىب  و عل ما و آ       آ قدارى خر با م كر  رد، ب

كردمي، تا آنكه عمر به خاطر اقدام عمرو            مى « متعه »
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 1«بن حريث آن را ممنوع كرد.

و چگونه ممكن است يكى از اين روايات صحيح باشد، و          

شخص عمر و هيچ يك از صحابه و تابعني، تا زمان ابن           

شنيده   بري، آن را ن سلمانان       ز يك از م هيچ  شند؟ و  با

در طول اين دوران از آن باخرب نشده باشد؟ چه، اگر         

كردند، و به آن    داشت، عمر را از آن آگاه مى     وجود مى  

منودند و هيئت حاكمه خالفت تا دوران ابن         استشهاد مى  

مى         ستناد  به آن ا ساخته و  شر  بري آن را منت ند.   ز كرد

حترمي       خمالفني  ضني و  كه معار باس و    بويژه  بن ع ند ا ، مان

ستناد           با ا شان را  گران، اي سعود و دي بن م جابر و ا

صلى          خدا  سول  سنت ر يه  اهلل به  كوم       و عل جماب و حم له  آ

مى       مى  گواه  بر آن  گران را  ند، و دي ند و از   كرد گرفت

كردند و على    كساىن مانند امساء مادر ابن زبري سؤال مى        

اگر عمر    »گفتند:   السالم و ابن عباس آشكارا مى       عليه 

خبت    هنى نكرده بود هيچ كس جز نگون        « ازدواج موقت »از 

و هيچ كس هم نگفت كه رسول خدا         « كرد.  شقى، زنا منى   

 آله از آن هنى فرموده است. و عليه اهلل صلى

مى       قدار را  ين م له، ا يث        ب نه احاد كه اينگو پذيرمي 

ين             مر در ا فه ع ضع خلي تا مو يد  عل گرد نه ج خريخواها

اشكاالت وارد بر او را دفع منايد.      باره را تأييد و   

مهان گونه كه احاديث جداسازى حج از عمره و برگزارى         

حج تنها نيز براى خريخواهى و دفع ايرادات وارد بر          

او وضع گرديد. و اين مهانند آن احاديثى است كه در         

سوره    ندن  ضيلت خوا ثواب        ف خواهى و  براى خري قرآن  هاى 

 جعل و وضع كردند!

سازان چند    جاعالن و حديث  »خود گويد:    2بنواوى در تقري 

ساىن         هنا ك بارترين آ ناكرتين و زيان كه خطر ند  ند   گروه ا

يث را             ستند و احاد يا ه ترك دن هد و  به ز سوب  كه من

مى      ثواب  خواهى و  ساخته     براى خري مردم  هاى   سازند، و 

 «پذيرند. ر ايشان مىآهنا را به خاطر اعتماد ب

هاى آنچه براى خريخواهى      از منونه »و در شرح آن گويد:   

و ثواب ساخته شده، روايىت است كه حاكم با سند خود            

تا ابوعمار مروزى روايت كند كه، به ابوعصمت، نوح           

تو چگونه از قول عكرمه از ابن      « مرمي گفته شد    بن اىب 
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تك          ضيلت  يت را  در ف مهه روا ين  باس ا سو    ع هاى   رهتك 

ست آورده     به د هنا          قرآن  يك از آ هيچ  كه  حاىل  اى، در 

من ديدم مردم از    »او گفت:  « نزد اصحاب عكرمه نيست؟    

قه اىب        به ف شده و   گردان  غازى     قرآن روى  فه و م حني

سحاق روى آورده   بن ا يث        ا ين احاد خاطر، ا بدين  ند،  ا

 1....«را  براى ثواب و خريخواهى جعل كردم 

هنى از           مر در  ضع ع يد مو شده در تأي ساخته  يث  و احاد

ساء     » عه ن حج و مت عه  بويژه      « مت ست.  يل ا ين قب از ا

آله از متعه    و عليه  اهلل هنى رسول خدا صلى    »آنچه درباره   

روايت شده كه به نظر ما، بعد از        [ ازدواج موقت ]

تدوين        صر  پيش از ع بري و  بن ز ساخته     دوران ا حديث، 

قرن            يل  قرن اول و اوا خر  هنا در اوا عىن آ ست، ي شده ا

 دوم هجرى براى توجيه كار عمر جعل گرديده است.

فت:         ساخت و گ حديثى  نان  كى از آ خدا   »بارى، ي سول  ر

« متعــه نســاء»آلــه در غــزوه خيــرب از  و عليــه اهلل صــلى

رسول خدا   »و ديگرى گفت:   « هنى فرمود.   [ازدواج موقت ]

يه  اهلل صلى  حرام          و عل حالل و  ضيه  مره ق له آن را در ع آ

بوده  « فتح مكه  »اين حكم در   »و سومى گويد:   « فرمود. 

ست.  يد:   « ا هارمى گو فتح   »و چ سال  طاس »در  بوده  « او

ست.  يد:    « ا مى گو شده        »و پنج قع  بوك وا غزوه ت در 

 2«الوداع بود. در حجه»و ششمني گفته است: « است.

بدين  مى        و  نان  يك از آ هر  نه،  كه:      گو يد  هد بگو خوا

خاص و در            » كان  مان و م هم در ز با  مت،  يت و حر حل

آله واقع گرديده، و حترمي      و عليه  اهلل دوران رسول خدا صلى   

 «عمر نيز بدين خاطر بوده است.

و دانشمندان  آرى، اين احاديث با هم تناقض دارند،        

ند، وىل             ناقض برآمد ين ت فع ا بال ر به دن فا  تب خل مك

ست                  سالمى ا شريعت ا قص  جب ن كه مو چه  جز آن عذرى 

صلى         خدا  سول  به ر پس، آن را  ند.  يه  اهلل نيافت له   و عل آ

بستند و با آنكه افرتاى بر شرع حممدى بود، بدان متسك           

اين حكم دو بار حالل و دو بار نسخ       »جستند و گفتند:   

يد  ند:  .« گرد ين       »و گفت بيش از ا سخ آن  شدن و ن حالل 

 «بوده و تا هفت بار تكرار شده است!

و اينان تا آنگاه كه به صحت اينگونه احاديث ملتزم          
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بوده و بر اين سخن خويش حمافظت كنند، توهني به اسالم           

 را فاجعه بزرگ و ويرانگر ندانند!

 [ازدواج موقت ]علماى مكتب خلفا در تأييد حترمي متعه       

برده          سودها  يث  ين احاد سيله ا چه      به و مثاًل آن ند.  ا

كثم      بن ا يى  يان حي يا             1م هل دن يا و ا قت دن چه و

گردند، در حاىل كه قاضى القضات مسلمني لواط          اصالح مى  

ضى         مى  ست: قا ته ا باره او گف گرى در ند. و دي كه   ك اى 

كار نزد    داند، وىل بر لواط    زنا را موجب حد شرعى مى      

هجرى وفات كرد. وفيات  795ست. وى در سال او باكى ني

 .578ـ  705، ص 5األعيان، ج 

                                                 
1

. ابو حممد، حييى بن اكثم مروزى، از فرزندان اكثم بن صيفى اسدى بود كه متوكل 

خبشيده و اداره امور مملكت اسالمى را بدو سهرد. منسوب « قاضى القضات»او را مقام 

 فته است:به عمل قوم لوط بوده و شاعر درباره او گ
مىت تصلح الدنيا و يصلح أهلها     و قاضى القضات املسلمني يلوط

 


