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  ٣              اساس مذهب و فقه امامیه 

  
  ي:   كه با تفكّر و تدبر در آيه تقديم به آنان

  
شْر  " بَ ادِ  فَ َّذِينَ  عِبَ ونَ  ال عُ مِ ْستَ ْولَ  َ ونَ  اْلقَ تَّبِعُ يَ " فَ ُ نَ   أَْحسَ

  
جـا  تعصب بی و برای تقلید و اند گشته برخوردار پذیری ی حق روحیه از

  ارزشی قائل نیستند. 

ب ما  و  اساس    ه ه 

اسـاس  ی نظـر خـود را دربـاره یتو باد! از من خواسته بـود سالم بر یگرام دوست
درخواسـت تـورا  نـکی. اسـمیاجمـال بنو به طور هیفقه امام نیهمچن و هیّ مذهب امام

خود مرا از هرگونـه  میکنم که به فضل عظ از خداوند متعال مسألت می اجابت کردم، و
کوشم تا گفتـارم  یم د، ویمند فرما هانصاف بهر و رتیتعصب جاهالنه باز دارد و از بص

  . الّتکالن هیوهللا املستعان وعل موجز باشد.
اصل استوار است کـه  نیبرا یمذاهب اسالم گریدر برابر د هیّ مذهب امام انیبن -١

به  (ص)رسول اکرم لهیوسه ب یخداوند تعال یسو فرزندش از ازدهی و (ع)یحضرت عل
 یانصـار بـرا و نیمهـاجر یآن حضرت انتخاب شده، پـس شـورا تیخالفت و وصا
ی  ادعـا بـا نامـه نیـباطل بوده اسـت! امـا ا نامشروع و نیامام مسلم و فهیانتخاب خل

مخالفـت دارد، چنانکـه در  انـد نقـل کرده (ع)یاز علـ هیّ امام ی فرقه که خود یحیصر
القـوم  یعنیانّـه بـا« صورت گزارش شـده اسـت: نیبد (ع)یاز عل یا البالغه نامه نهج
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 ختـاریللّشـاهد ان  کنیفلم  هیهم عل عویما با یأبابکر و عمر و عثامن و عل عوایبا نیالذّ 
رجـٍل سـّموه  یو األنصـار فـان اجتمعـوا علـ نیللمهاجر یامّنا الّشور  و رّد،یوال للغائب ان 

 ما خرج منهَ  یفان خرج عن امرهم خارُج بطعن أو بدعة رّدوه ال یاماماً کان ذلک هلل رض
  ) البالغه نهجنامه ششم ( »....نیاملؤمن لیسب ریاتّباعه غ یقاتلوه عل یفان أب
بـا مـن  قیـهمـان طره کردند بـ عتیکه با ابوبکر و عمر و عثمان ب یگروه« :یعنی

 بیـکه غا یکس را انتخاب کند، و یگرید دیبوده نبا که شاهد یکردند، پس کس عتیب
انصـار  و نیمهـاجر از آِن  یکه شور ستین نیجز ا منتخب آنان را رد کند، و دیبوده نبا

کـار موجـب  نیـدنـد، ایامـام نام ااتفاق کردنـد و او ر یمرد اگر آنها بر نیاست، بنابرا
رفـت اورا  رونیـب شـانیکه بسبب طعن و بـدعت از امـر ا یخداست. پس کس یرضا
مؤمنـان را  راه ریـجنگنـد کـه غ نمـود بـا او می یاز برگشت خوددار گردانند، اگر یبرم
   .»کرده است یرویپ

 شـود یم دهید زین عهیش میاز کتب معتبر و قد یکی در البالغه نهج نامه عالوه بر نیا
 یهجر ۴١٢ ی سنه در یمتوف ینصربن مزاحم منقر فی) تألالصفین ةوقعآن کتاب ( که
نامـه  نیآن همـ ٢٩ ی چاپ شده کـه در صـفحه دیتجد رانیا در راً یاست که اخ یقمر

توبـه  ی فهیشـر ی در سـوره ، کـهسـازد می زیـن میآمده، مفاد نامه مزبـور بـا قـرآن کـر
ابِقُونَ  : دیفرما می السَّ َوَّلُونَ  وَ ينَ  مِـنَ  ال رِ اجِ ـَ ـارِ  وَ  اْلمُ صَ ْ َ َّـذِينَ  وَ  اْل ْم  ال ُ ـو عُ َّبَ ـاٍن  ات ِْحسَ  بِ

يَ  ِ ُْم  اهللاُ  رَ ْن وا وَ  عَ ضُ ُ  رَ ْن ـدَّ  وَ  عَ ْم  أَعَ ـُ ّـَاٍت  لَ ن ْجـرِی جَ َـا تَ ْحتَ ارُ  تَ ـَ َْن ينَ  اْل دِ ـِ ال َـا خَ ا فِي بَـدً  أَ
ِكَ  ل ْوزُ  ذَ يمُ  اْلفَ ظِ     )١٠٠(توبه/اْلعَ
 لهیبوسـ کـهی کسـان و و انصـار نیاز مهـاجر نینخسـت رنـدگانیگ یشـیپ و«: یعنی

خـدا  از زیـن و آنهـا شـده یکردند خـدا از همـه آنـان راضـ یرویپ شانیاز ا یکوکارین
آنهـا روان  درختـان ریـاز ز فرموده که نهرهـا ایمهّ  ییباغستانها شانیا یو برا خشنودند
   .»است یگبزر یرستگار نیا و ماند آنجا خواهند در شهیاست و هم
مهـاجر و  رنـدگانیگ یشیبه پ حاً یصر مهیکر ی هیآ نیا در شود یمالحظه م که چنان
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م امـور آنهـا فرمـود اسـت: ی درباره زین بهشت داده است، و ی وعده انصار  وامـر
ميب یشور    .»شود برگزار می یآنها به شور انیکارشان م و«: یعنی ).٣٨ی(شور ن
 ایـکننـد، آ نییتع شوایعنوان په را ب یکس و دننیبه شورا بنش یبهشت یا اگر عده نکیا

) ؟ی(کـان ذلـک هلل رضـ (ع)یقول حضرت عله ب ایخداست؟  یکار مخالفت رضا نیا
 یکـاف توّجـه کننـد یمـ تیروا (ع)ینه به آنچه خودشان از عل هیّ امام ی شگفتا که فرقه

هللا مـا  و« فرمـود: (ع)یعلـ سد،ینو یم البالغه نهج در قرآن! حیصر اتینه به آ و دارند
 یحملتمـون و هـایإل یلکـّنکم دعومتـون أربـه و هیالوال یال ف من الخالفه رغبه و یکانت لِ 

  ) ١٩۶ ی (خطبه. »هایعل
 من نبـود در تیبه وال یازین به خالفت نداشتم و یمن رغبت خداه سوگند ب« :یعنی

   .»دیکرد مرا بدان وادار و دیخالفت خواند یسوه شما مرا ب
و رغبـت  لیشده بود چرا م نییتع تیوال خالفت و یخدا برا یسو از (ع)یعل اگر

هـم بـه نبـّوت و رسـالت خـود  (ص)رسول اکـرم ایگردان بود؟ آ یآن رو از نداشت و
  و رغبت بود؟ ! لیم یب

 (رضـی)عمر و (رضـی)خدا انتخاب شده بود چرا بـا ابوبکر یاز سو (ع)یعل اگر
 یکتاب غارات ثقفـ در (و شده است؟ حیبدان تصر عهیکرد؟ چنانکه در کتب ش عتیب
   آمده). هیّ امام کتب گرید و البالغه نهجمستدرک  و

: میخـوان ) مییهجر٢٨٣ی(متوف یابوإسحاق ثقف (الغارات) اثر نمونه در نبه عنوا
خود در مصر نوشت، ضمن  ارانیبه  یا نامه بکر یپس از قتل محّمد ابن اب (ع)یکه عل

 بکـر یابـ یعند ذلک ال تیفمش« :سدینو یم کرده ادی (رضی)آن نامه از خالفت ابوبکر
او  رفتم و بـا ابوبکر به سویآن هنگام  در«: یعنی) ٢٠۴اول، صفحه (الغارات، جزء »عتهیفبا
 رهیالسـ یکان مرضـ و األمور عمر یتولّ «: سدینو می (رضی)عمر درباره و .»کردم عتیب
خالفـت را بعهـده  یکارها عمر«: یعنی) ٢٠٧صاّول (الغارات جزء  »بـهیالنق مونیم
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   .»و فرخنده نفس بود رتیس دهیگرفت و پسند
   کان مبارک النفس). به، إذایالنق مونیالصحاح: فالن م یف ی(قال الجوهر  
آنهـا را نقـل  عهیاهل سّنت خود ش است که عالوه بر (ع)یعل یها مضون نامه نهایا

   اند. نموده حیبدانها تصر هیّ امام یکرده و قدما
 یاز سـو (رضی)خالفت ابوبکره ب عتیب ایکند؟ آ یم عتیغاصب ب با (ع)یعل ایآ
 از ظـالم و (ع)یعلـ ایاست؟ آ حیکرده است صح فهیکه خداوند متعال او را خل یکس

 شـمارد؟! و فرخنده نفس می رتیس دهیاو را پسند و دینما می دیف و تمجیغاصب تعر
  کنند؟  ینم شهیترسند و انصاف پ میپس چرا از خدا ن

 و (رضـی)ابوبکر ی دربـاره (ع)ی) آمـده کـه علـ۲۱۰ص -الصـفین ةوقعـ( کتاب در
 و داشـتند کـوین آن دو رفتار«: یعنی »األّمه یوعدالف رهیاحسنا الس« گفت: (رضی)عمر
   ».عدالت رفتار کردنده اّمت ب انیم در

فاطمـه زهـرا را  یظالم بودنـد، پهلـو : آن دو غاصب وندیگو می هیّ ی امام عهیش اّما
  شکستند!!

 نیمهـاجر ی قرآن دربـاره مینیب می میرا به قرآن عرضه کن هیامام عهیش یادعا اگر اّما
 و دهنـد می زکـات و دارند یم ینماز برپا میقدرت ده نیزم آنها در به اگر«: دیفرما می

  ) ۴١و۴٠(حج »ندینما از منکر می یامر به معروف و نه
را غصـب  (ع)یقـدرت داد، خالفـت علـ شـانیخدا به ا چون دیگو می عهیش یول
 :دیـفرما می حـج ی سـوره خداوند متعـال در و ظلم نمودند و فاطمه را آزردند! کردند

 ََّذِين وا ال ُْخرِجُ ِْم  مِـن أ ارِ يـَ ـرِ  دِ ْ ٍ  بِغَ ـقّ ا حَ ّـَ ِل وا أَن إ قُولـُ ـا َ ُّنَ ب َّـذِينَ   . . . اهللاُ  رَ ْم  إِن ال ُ ا ّـَ  ِـي مَّكَّن
َْرضِ  وا اْلــ ــامُ ــلَوہ أَقَ ا الصَّ ــوُ آتَ ــوہ وَ وا الزَّكَ ــرُ أَمَ وفِ  وَ ْعرُ ــاْلمَ َــْوا بِ نَ ــنِ  وَ ــرِ  عَ نكَ ِهَّلِل اْلمُ ــةُ  وَ اقِبَ  عَ

ُمُ    ) ۴١و۴٠(الحج ورِ اْل
و آن  نیـا یو اّدعاها میقرآن بردار یها هیآ و (ع)یموثق عل یها ما دست از نامه ایآ

 م؟ مگـرینـدازیراه ب یبـاز فرقـه و یانـداز اّمت اسـالم اختالف اتیدر م و میرا باور کن
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قوا: دیفرما یخداوند نم رّ فَ َ لـاَ البالغـه  نهـج در (ع)یعلـ مگـر .»دیپراکنده نشو وَ
از « :یعنـی »والتفرقـه اکمیّ مع الجامعه وا دهللایفان  ظموالزموا السواداألع«: نگفته است

تفرقـه از  دست خدا با جماعت است و دکهیمسلمانان جدا نشو تیسواد اعظم و اکثر
  ) ١٢٧(خطبه .»دیزیبپره

 بـا آن کـه خواسـتند و ختنـدیر (ع)یعلـ ی بـه در خانـه منیکه مسل روز آن شگفتا
 دیـرها کن مرا«: یعنی »یر یوالتمسواغ یدُعون« به خالفت، فرمود : کنند عتیحضرت ب

  ) ٩١(خطبه »دیبخواه نکاریا یرا برا من ریغ و
 نیا اگر خدا او را به خالفت انتخاب کرده بود ایشد، آ یراض ادیز با اصرار سرانجام
 حیگرفت؟ چرا بتصـر یخود را بعهده نم ییخدا ی فهیچه بود و چرا وظ یاستنکاف برا

 :سـدینوی) معهیدر (وسـائل الّشـ خواند؟ چنانکـه ینماز م خلفاء پشت سر عهیکتب ش
 »السـالم) وراءهـم هیـ(عل یّ علـ ی، وصلّ  وسلم) و آله هیهللا عل یقدأنکح رسول هللا (صل«
 و (رضـی)(دختـر ابوبکر (خلفـا) مناکحـت نمـود شـانیبا ا (ص)رسول الله«: یعنی

آنها  پشت سر (ع)یعل داد و (رضی)را گرفت و دو دختر خود را به عثمان (رضی)عمر
  )  531، صةالصال ، كتابيچاپ سنگ عهي(وسائل الش »نماز خواند

 عهیکه از بزرگان و اعـالم شـ یموسو نیشرف اّلد نیعبدالحس دیّ مرحوم عّالمه س و
 (ع)یٍّ اّمـا صـلوُه علـ« : سـدینو می »جارهللا یاجوبه موس«بودند در کتاب  ریدر قرن اخ

 یعیللشـ جـوزُ یو  هیعبادتُه تق جعلیإذ حاشا االمام أن  هیتق ستیبکٍر و عمَر فل یوراَء أب
 نبوده، هیّ از راه تق پشت سر ابوبکر و عمر، (ع)یاّما نماز عل« : یعنی »یبالّسنّ  یقتدیأن 

 زیانجـام دهـد و جـا هّیـتق به طورعبادت خود را   این کهچون امام منّزه و دور است از 
  »اقتدا کند. یدر نمازش به سنّ  یعیاست که ش

 ایـآ کـرد یمـ دییـگذاران را تأ بدعت ظالمان و ستمگران و هیّ بقول امام (ع)یعل چرا
  اسالم بود؟ !! تیتقو یبرا نهایا ی همه
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از اصـحاب کهـف و  یولـ سـتین یچرا از دوازده امام در قرآن نام و وصف یوانگه
 دیـبا تیکتاب هـدا ایسخن آمده است؟ آ لیبتفص .رهیغ هارون و لقمان و و نیذوالقرن
گذشـتگان سـخن  ی دربـاره شـود فروگـذارد و اختالف اّمـت می هیرا که قرنها ما آنچه
  انصاف شما کجا رفت؟  د؟ آخریبگو

 ریغـد ثیبـه حـد الحـّق) یالـ ی(هـداهم هللا تعـال هّیـامام یکه علما میا دهید بارها
کـه  یحـال خالفـت انتخـاب شـده در به امبریپ یاز سو (ع)یکه عل کنند یم استشهاد

راه نـه  انیـدر م ١بودندکرده  دایپ (ع)یبا عل یا که عده یمناسبت اختالفه رسول خدا ب
ایـن  به دلیلسخن گفت نه از خالفت او!  از محبت او یعنی تیوال نه، ازیمد مکه و در
اللهـم وال مـن وااله و « آورده: نهیسپس قر »مواله یمن کنت مواله فهذا عل«: فرمود  که

را دوسـت دارد و دشـمن  یکه علـ یبدار کس دوست ایخدا بار«: یعنی »عاد من عاداه
  ».داردیرا دشمن م یکه عل یبدار کس
او را  دیـاست کـه با یکس یبمعنا یبه خالفت دارد؟ مول یچه ربط یاری و یدوست

َافَعل آمـده  یازکجا ثابت شده که َمفَعل بمعنا . اساساً یو وص فهینه خل میدوست بدار
ِن...: میاست؟ مگر در خود قرآن ندار )ی(اول یبه معنا )یتا معلوم شود (مول َّـْم  فَ  ل

                                                            
از  یا (عده شانیا|: «سدینو یکرده و م انیاختالف را ب نیعلت ا یابوالفتوح راز عهیش یعلما انیم در -١

(ع) را با رسول (ص) کردند از آنچه دردلشان بود. رسول خدا (ص)  یعل تی) شکاالوداع ةحجحاضران در 
رسول الله (ص)  نکردند! یر(ع) خوددا ینسبت به عل یبددل و نهیک چون آنان از صواب کرد و یفرمود: عل

ارفعوا السنتکم عن علی فانه خشن فی ذات هللا غیرمداهن |« :فرمود یا خطبه یبه خبر برآمد و ط
خدا  نید در به ذات خدا و مانیا است در یکه مرد درشت دیکوتاه کن یعل (زبانتان از یعنی »فی دینه

کردند. چون رسول (ص) حج  کوتاهزبان  دندیبد او ی مبالغه مداهنه نکند) . مردمان چون خشم رسول و
و تمام  مردم خواند یبرا غیبل یا خطبه ند،یخم گو ریکه آن را غد دیرس ییراه به جا و برگشت در بگذارد

من کنت مواله |«ثیکرد و در آن خطبه حد دیو تاک بود دوباره بازگو دهیاحکام خدا را که قبال به مردم رسان
رفع  یمتن گذشت) برا اش در (که ترجمه »فهذا علی مواله، اللّهم وال من وااله وعاد من عاداه

  )١٩١مائده ص  ی ابوالفتوح سوره ریفرمود. (تفس انیدر قلب مسلمانان ب محبت او جادیکدورت و غرض و ا
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وا ْعلَمُ ْم  تَ ُ انُكُ  آبَاء ِْخوَ ْم  الدينِ  ِي ْم فَ ِيكُ ال ـوَ مَ  شـانیپدران ا اگر«: یعنی )۵(احزاب ...و وَ
 میتحـر ی سـوره در مگـر »دیـبدان شیخـو یمـوال و ینـیرا برادران د آنها دیرا نشناخت

ِنَّ   ...  :امدهین وَ  اهللاَ  فَ اہُ  ُ ْولَ يلُ  مَ ْبرِ جِ ِحُ  وَ ال صَ نَ  وَ ـْؤمِنِ  :یعنـی) ۴ی هیآ میتحر( ...و اْلمُ
  ».ندیاو اوری ستهیمؤمنان شا و لیجبرئ زین و امبراستیپ یخدا موال«

  امبرند؟ یمؤمنان سرپرست پ سرپرست آمده و ی) به معنی(مول ایآ
 را یمفهوم نیکلمات بودند چن نیکه مخاطب ا (ص)غمبریپ ی چرا صحابه شگفتا
 یعنـی (ع)یعلـ ی نواده عساکر از دند، ابنینفهم ریغد ی ادعا دارند از خطبه هیّ که امام

مواله؟  یمن کنت مواله فهذا عل (ص)رسول هللا قلی: أمل لیق« نقل کرده که: یحسن مثن
بذلک االماره والسلطان ولو أراد ذلـک ألفصـح  (ص)رسول هللا عنیمل  !ولکن هللایفقال بل

:  (ص)ل، لقــالیــولوکــان االمــرکام ق نیکــان أنصــح املســلم (ص)لهــم بــه فــان رســول هللا
لـنئ کـان  عـوا، وهللایله وأط عوافاسم یمن بعد کمیأمرکم والقائم عل یهذا ول هاالناسیاأی

أمـرهللا  یّ من بعده، ثم ترک عل نیاالمر وجعله القائم للمسلم لهذا اً یّ هللا ورسوله اختارا عل
 لیـعـن نق خـهیتار ی(رواه الحافظ ابن عساکر ف »من ترک أمرهللا ورسولهاّول  یّ رسوله لکان عل و

  بن مرزوق عن الحسن بن الحسن) 
: مـن نگفـت غمبـریپ ایـ: آدندیپرس (ع)یفرزند حسن بن عل یحسن مثن از«: یعنی

سـخن  نیا از امبریمواله؟ پاسخ داد، چرا اما سوگند بخدا قصد پ یکنت مواله فهذا عل
کـه  رایـکـرد، ز با کمال وضوح آنرا ادا می بود نیسلطنت نبود اگر مقصودش ا امارت و

 اگـر مـرادش خالفـت و بود نافراد نسبت به مسلمانا نیخواه تر ریخ (ص)رسول خدا
مـن اسـت.  از شما بعد امور قائم بر شما و فرماندار یعل نیمردم ا یا فرمود: می بود،

 (ص)رسـول و قسـم اگـر خـدا د، بخـدایـاطاعـت کن یازو و دیرا بشنو پس سخن او
 و نمودنـد، می نیحکومت انتخاب کرده بودند و او را زمامدار مسـلم یرا برا (ع)یعل

آن  در نمـود) عـت مییبـا خلفـاء ب (و فرمان خدا و رسول را ترک کـرده (ع)یسپس عل
  »او بود. رسول امر خدا و گناهکار و نافرمان از نیصورت نخست
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و  یاز عل یگروه آنوقت کند، و یچگونه قضاوت م یخود عل ی نواده دیمالحظه کن
 بردند و می لیبه تأو اند که خودشان نقل کرده او را یها نامه افتند، و فرزندانش جلو می
 یکنند! تا آراء خود را به کرس یتوجه نم زندانشبه آثارفر کنند و می فیسخنانش را تحر

از  ایـاز صـدر اسـالم تـاکنون بدهنـد. آ نیمسـلم تیبنشانند و نسبت ضاللت به اکثر
  ترسند؟ ! مین امتیق در ییپاسخگو
: فرمـود (ص)امبریـآمده است کـه پ یبخار حیکنند که در صح استدالل می یگاه

و کاغـذ  دوات«ی عنـی »ابـداً  یبدواٍه و قرطاس أکتب لکم کتاباً لن تضـلّوا بعـد یتونیا«
آنگـاه  .»دیمن گمراه نشـو پس از که هرگز سمیشما بنو یبرا یزیتا چ دیاوریمن ب یبرا
 یما کـاف یکتاب خدا برا«: یعنی )کتاب هللا حسبنا( چون عمر بن خطاب گفت ندیگو

 (ص)رسـول خـدا هّیـبنظـر امام کـهی حال کرد. در نوشتن صرفنظر از امبریپ و .»است
  !. سدیبنو یزیچ یخالفت عل ی قصد داشت درباره

 تیـروا نیا در ینوشت ول یخط نم بود و یامّ  (ص): اوًالرسول خدا  این کهپاسخ 
 گـرانید میبگـو کـه بـوداگر مقصود آن  ) ، وسمیشما بنو یتا برا –(أکتب لکم  آمده:
  شما امال کنم.)  یبرا؛ کمیعل ی(أمل فرمود: سند، مییشما بنو یبرا

اّمـتش  انیـم تا ابـد در را یگمراه ی هیپا –معاذالله  -امبریپ تیروا نیطبق ا ًابریثان
ـْومَ  اسـت: فرمـوده دیـقرآن مج  این کهبا  ننوشت! هرگز و سمیبنو فرمود راینهاد ز  اْليَ

لْتُ  ْم  أَْكمَ كُ ْم  لَ كُ ْمتُ  دِينَ أَْتمَ ْم  وَ لَْيكُ ِي عَ شـما را  نیـد امـروز«: یعنی) ٣(مائده ...نِْعمَ
  .»شما تمام نمودم نعمت خود را بر کامل کردم و

را به  خدا دستور امبریگفت که پ شود دستور خدا بود، چگونه میه امر ب نیاگر ا ثالثا
  ترک کرد؟! (رضی)خاطر مخالفت عمر

هـر صـورت ه بـدون اشـکال باشـد بـ و حیکـامًال صـح ثیبنـابر آنکـه حـد رابعاً 
 یسـرکار چرا بر هیّ امام ی نکرد، پس فرقه نییتع ینیجانش ننوشت و یزیچ (ص)امبریپ
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و  ینسـبت گمراهـ نیریبـه سـا به مخالفت برخاسته و هیکه انجام نشده با اّمت اسالم
  !دهند؟  یظاللت م

نوشت، دوازه  می یا که نامه یدر صورت (ص)اکرم امبریکه پ دانند یکجا م از خامساً 
 یاز ما ف دارند و بیعلم غ شانیا فرمود مگر می نییامامت تع یامام از خاندانش را برا

گاهند؟ ! (ص)رسول خدا ریالضم   آ
را کـه  ثیحـد نیـاعتمـاد دارنـد پـس چـرا ا یبخـار حیبه صح انیسادسًا اگر آقا

 کوه احد رفتند و یبه باال (رضی)عثمان و (رضی)عمر و (رضی)بوبکربا ا (ص)امبریپ
 حیصـح( »دانیو شـه قیو صـد یإال نبـ کیعل سیفل« رسول خدا اشاره به کوه فرمودند:

  ) ١٩الجزء الخامس، کتاب الفضائل صفحه یبخار
 دیدو شـه راست کـردار و راسـت گفتـار و قیصد و غمبریتو جز پ یباال بر«: یعنی
 نـدیگو یمـ !رنـد؟یپذ مـین »ستین گرید یرسند) کس که در راه خدا بقتل می ی(کسان
ی  دربـاره :میی. گـومیکن تیاز آنها تبع دیکه با میدار یاریبس اتیروا (ع)یی عل درباره

 نیـا کـرد، و تیـآن دو را تبع دیبا  این که بر یآمده مبن اریبس اتیروا زیعمر ن ابوبکر و
اسـت  یمرو (ص)رسول خدا مثل آنچه از باهم ندارند یقابل جمعند و منافات اتیروا

و  پس از مـن بـه ابـوبکر«: یعنی »بکر و عمر یأب یمن بعد نیاقتدوا بالّلذ« که فرمود:
 و ،یمـن بعـد نیفاقتـدوا باللـذ کمیف یما بقائ یال أدر  یإن«: فرمود ای .»دیکن عمر اقتدا

 مانم پس از شما می انیم در که چند روز دانم یمن نم«: یعنی »بکر وعمـر یأب یأشارإل
در  یرا ترمـذ ثیحد نیا .»عمر اشاره فرمود به ابوبکر و و دیدو تن اقتدا کن نیمن به ا
   اند. اسناد گوناگون نقل کرده به زین گرانید خود آورده و حیصح

بـر  (ع)یعلـ یتـربر یحتـ و میکن یرا انکار نم تیاهل ب و (ع)یالبته ما فضائل عل
 یخـدا بـرا ی. امـا موضـوع انتخـاب آن حضـرت از سـومیینمـا یرا رد نم خلفا گرید

 هّیـامام ی عهیشـ قیـاز طر (ع)یعلـ آثـار موّثـق خـود است که بـا گرید یخالفت امر
   اند. کرده تیروا اهل سّنتکه  یسازد، تا چه رسدبه آثار ینم
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را ازخـود  او هیـماما یکـه علمـا ی(عالوه برآنچه گفته شد) مسعودبه عنوان نمونه 
 یدخـل علـ«: سـدینو یم ۴١٣صفحه  کتاب مروج الذهب در از دّوم  جزء در دانند یم

 عیالنفقـدک انبـا ان فقـدناک و تیـأرا نیراملـؤمنیأم ایـ فقـالوا سـئلونه،یالّنـاس  (ع)یٍّ عل
  »انتم أبرص أنهاکم و ال آمرکم و ال قال : الحسن؟
ضربت خوردن آن حضرت)، بـر  پس از و (ع)یزمان خالفت عل مردم (در« :یعنی
 م، ویـده که اگـر تـرا از دسـت داد خبر به ما رمؤمنانیام ی: ادندیوارد شدند و پرس یو

فرمود: من نه بـه  (ع)یعل م؟یکن عتیحسن فرزندت ب با ایآ م،یدستت نده کند از خدا
شما بـه کـار خـود  .مینما می ینه رنکایشما را از انه  و دیکن عتیکه ب کنم یامر م شما
   .»دیناتریب

 ن؟یاملـؤمن ریـأم ایتعهد أال« گفتند: (ع)یبه عل سد، مردمینو می ۴١۴صفحه  در باز
عهد خالفت  ایمؤمنان آ ریام یا«: یعنی .»(ص)اترکهم کام ترکهم رسـول هللا یولکنّ  :قال

کـه   هـم چنـان کـنم یترک مـ را شانیا کنیل نه و  :؟ فرمودیکن ینم واگذار یرا به کس
   .»را به خالفت نگماشت) یکس آنها را ترک کرد (و (ص)رسول خدا

 (ع)یاز علـ خـود ثیحـد و خیکتـب تـار در هّیـامام ی عهیاست کـه شـ یآثار نیا
 اند. حضرت نقل کرده آن از زین هیدیز عهیش و اهل سّنتآثار را  نیهم رینظا و اند. آورده
ده اسـت کـه رآو ١٠٧٨رقم ١٣٠ ی صفحه ١ جلد مسند بن حنبل درآنچه احمد  مانند

 نزد شانیحّجت ما برا آنند قلنا هیّ که خود امام آثار نیهم و کند، مضمون ما را بازگو می
 یبحـار االنـوار مجلسـ و عهیوسـائل الشـ مسـتدرک، ماننـد آنچـه در پروردگار است.

بعدما  نیاملسلم یحکم هللا وحکم اإلسالم عل یف والواجب«فرمود:  (ع)یاند که عل آورده
کان اوظاملاً، حالل الـدم او حـرام الـدم  اً، مظلوماً یضاالًکان او مهتد قتلیإمامهم او  موتی

 ختـاروایقبـل ان  یبشـ بـدوایاو رجـالً وال  داً یـ قدموایحدثاً وال حدثوایعمالًوال عملویان ال
(کتـاب  »فاًعاملاًوعارفاًبالقضاءوالسـنهیعف امـرهم) امامـاً  عیلجم-بحاراالنوار یف -ألنفسهم 
  ) ۵١٣، صیچاپ کمپانر ، بحا١٨، چاپ نجف و جلد ١۶١س، صیمسلم بن ق
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امامشان ُمرد   این کهپس از  نیمسلم اسالم واجب است بر حکم خدا و در« :یعنی
 ایـظالم، خونش حالل باشد  ایباشد  افته، مظلومیراه  ایکشته شد، خواه گمراه باشد  ای

نکننـد  یانجام ندهند و کار یعمل چیه نیهر صورت واجب است که مسلم حرام، در
 از شیمگـر آنکـه پـ نکننـد شـروعرا  یو عملـ ننهند شیفراپ یو دست بجلو نبرند و پا

گاه از فیکه عف ندیانتخاب نما یخودشان امام یهرکار برا سّنت  قضا و و دانشمند و آ
   .»باشد
 یو انتخــاب یاریــاخت یامامــت را امــر (ع)یعلــ شــود هــم مالحظــه می نجــایا در
  شده از جانب خدا.  نییتع و ینه انتصاب شمرد می

 (ع)یعلـ که دندیفهم خم ریتن در غد ٧٠٠٠٠ هیّ بقول امام گذاشته چطور نهایا از
خالفـت  همـه سـکوت کردنـد و یانتخـاب شـده ولـ امبریـخالفت په خدا ب یاز سو
  ماه؟ ! از دو گذشت کمتر ازآن هم پس  !رفتند؟یرا پذ (رضی)ابوبکر
بهشت به آنهـا داده  ی وعده )١٠٠/ی هی(آ توبه ی سوره که خدا در هیاول نیمهاجر ایآ

نصب رسول  امر خدا و مرتد گشتند، و -معاذالله -نیکه مهاجر رمیگ همه کافرشدند؟!
از آنان انتخـاب نشـد،  فهیو خل نبردند انیآن م از یکه سود انصار ایگرفتند، آ دهیرا ناد

 عـتیب (ع)ینرفتنـد و بـا علـ (ص)سـولبـه حکـم خـدا و ر چرا سکوت کردند و چرا
نمودنـد،  قـومش قصـد جـان او  این کـه از پس را امبرینان نبودند که پآننمودند؟ مگر 

 ی خدا دربـاره راه اسالم نکردند؟ مگر در یآن همه جانفشان شانیدادند؟ مگر ا شیاری
َّـذِينَ قرآن نفرمود:  در شانیا ال نُـواْ  وَ واْ  آمَ رُ ـاجَ َ واْ  وَ ـدُ َ ا جَ ـبِيلِ  ِـي وَ ِ  سَ ـّ َّـذِينَ  الل ال واْ  وَ  آوَ

واْ  رُ صَ َ ئِكَ  وَّ ُولَ مُ  أ ْؤمِنُونَ  ُ ً  اْلمُ قّا ُم حَ َّ ٌہ  ل ْزٌق  مَّْغفِرَ رِ يٌم  وَ رِ  یکسـان« :یعنـی )٧۴(انفال كَ
 یکردند حقًا مؤمن هستند و بـرا یاریرا  شانیو مسکن دادند و ا یمأو نیکه به مهاجر

   .»آخرت) مقرر شده است (در یا دهیپسند یآمرزش و روز شانیا
فرمـان خـدا و  و آخـرت، ایبدون نفع دن و لیبدون دل یهمگ یقیمؤمنان حق نیا ایآ
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واضح را  لیدال نیا ی توان همه می ایآ کنارگذاشتند؟! (ع)یبرخالفت عل یرسول را مبن
  انگاشت؟ !! دهیناد

  من ترک العنادا؟ !)  نیولکن ا  (لقد وضح املقال ان استفادوا 
کجاسـت  کنیاستفاده کننـد لـ روشن است اگرگوش دهند و گفتار یراسته ب :یعنی

  را ترک کند.  جایتعصب ب و یدشمن آنکه لجاجت و
هرگونه سهو و خطـا  از (ع)امبریپ تیآنست که اهل ب هیّ امام ی عهیشدّوم  یاّدعا -٢

 نیلـذا مسـلم راه نـدارد، و شـانیا یآرا وجه اشتباه در چیهه اند و ب معصوم یفراموش و
 ثیکتب حد آنها که در جز به آثار کنند و تیتبع شانیا از یریتفس و یفقه امور در دیبا

  متمّسک نشوند.  یگرید زیآمده به چ هیّ امام
 قیتصـده کـه بـ (ص)اسـالم امبریـآنکـه پاّول  خطا است:  جهت چند از زیادعا ن نیا

خاندانش مقام باالتر داشت، از اشتباه و خطـا مصـون نبـود،  ی از همه گرانید و هیّ امام
 امبرشیـخطـاب بـه پ یتعـال یخـدا شود، موضوع اثبات می نینقل قرآن اه که ب چنان
ِمَ  ... :دیفرما می ُْم  أَذِنتَ  ل باز  »!؟یاداجازه د شانیچرا به ا«: یعنی) ۴٣التوبـه( ...لَ
ا يَا: دیفرما یم ـَ ُّ ي يُّ  أَ َّبـِ مَ  الن ـِ ـرمُ  ل ـا تُحَ ـلَّ  مَ غِـي لَـكَ  اهللاُ  أَحَ ْبتَ ـاتَ  تَ ْرضَ ـكَ  مَ اجِ   ...و أَْزوَ

  ) ١می(التحر
تـو حـالل کـرده اسـت برخـود حـرام  یرا که خدا بـرا یزیچ چرا امبریپ ی: ایعنی
  ؟ ییجو یهمسرانت را م یراه خشنود نیاز ا و یکن یم

دچار اشتباه هـم  یگاه (ص)امبریدهند که پ نشان می دیدر قرآن مج اتیآ لیقب نیا
 یرضـا بـه خـاطر ایـاجازه داده که از جنـگ تخلـف کننـد  یشده است و به کسان می

خــود را محــروم  یحاللــ از امــر افکنــده اســت و می یهمســرانش خــود را بــه ســخت
از را  سـبحان او یداکه خ بود نیا در گرانیبا د (ص)امبریفرق پ یساخته است. ول می

گاه م  ریخدا و غ انینوع ارتباط م نیا داد، اّما به اصالح دستور می و فرمود یاشتباهش آ
 ی لهیخدا آنها را بوس اّما چون مقام نبوت نداشتند کردند . لذا آنها اشتباه مینبود غمبریپ
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 یو اشـتباهات شـدند حکـم می نیشامل همـ هم امبریپ خاندان و کرد یمّطلع نم یوح
  نقل شده که خواهد آمد.  اآنه از خیدرتار

بـه رسـول  یو فراموشـ انیآمده که نسبت نس دیقرآن مج در حیصر یاتیآنکه آ دّوم 
َّـكَ  اْذكُـر وَ  ...  :لیـقب دهـد، از یمـ (ص)خدا ا رَّب ِذَ ـيتَ  إ سِ َ... )یعنـی )٢۴/کهـف :

   .»یشد یکن چون دچار فراموش ادیرا  تیخدا«
بـه مشـرکان مکـه کـه  (ص)مفّسران رسول خـدابه اتفاق  در سوره کهف آمده و که
 یوحـ کیـاز پ اصحاب کهف سؤال کرده بودند، وعده داد فردا پاسخ شـما را ی درباره

رسـول  تیـترب یبـرا یالهـ یبـرد، و وحـ ادیـرا از  »إن شـاءهللا« گفـتن یولـ رمیگ یم
ا نازل شدکه: نیرچنیو پس از تأخ امدین یمدت )ص(خدا لَ قُولَنَّ  وَ ـاْیٍء  َ ِشَ ـي ل ِ اعِـٌل  إ  فَ

ِكَ  ل ً  ذَ دا َّا * غَ ِل اءَ  أَن إ شَ اْذكُر اهللاُ  َ َّكَ  وَ ا رَّب ِذَ يتَ  إ سِ َ... ٢٣، ٢۴/(کهف (  
 اگـر :ییآنکه بگو مگر دهم یرا فردا انجام م که من آن مگو یمورد چیه در«: یعنی

 تیـصورت اهل ب نیا در .»یآور چون فراموش کرد ادیخود را ب یخدا خدا بخواهد و
بـه  یتعال یخدا اشتباه مصون بودند؟ مگر ای یهمه نوع فراموش چگونه از (ص)امبریپ
ــپ ــود: امبرشی ــا  . . . نفرم ِمَّ إ َّكَ  وَ ن ــيَ ُنسِ انُ  ي ــْيطَ لــاَ  الشَّ ــْد  فَ ْقعُ ــدَ  َ ى بَْع ــذْكرَ ــعَ  ال ــْومِ  مَ  اْلقَ

نَ  ِمِ ـال از  دل تـو فرامـوش کـرد بعـد مـرا از ادیـ طانیشـ اگـر«: یعنی )۶٨(انعام الظَّ
   .»نیبا ظالمان منش گریمن، د مجدد یادآوری

آمـده  یمـ شیپـ یاشتباهات تیاهل ب یکه برا دهد ینشان م یخیکه آثار تار آن سوم
 از یا البالغـه نامـه نهـج چه در احکام، به عنـوان نمونـه در است چه در موضوعات و

اسـت،  نوشته، یعبد منذربن جارود یعنی رازیخود در ش (ع) آمده که به فرمانداریعل
منک وطننت أنک تتبع  یغرّن کیبعد، فإن صالح أب اما« :سدینو نامه می نیا (ع) دریعل
  )  ٧١شماره ی (نامه »لهیو تسلک سب هیهد
او  تیگمان کردم که دنبال هدا و داد بیتو فر ی پدرت مرا درباره یستگیشا«: یعنی
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بود که  یکس جارود بن منذر و .»یشو که پدرت رفت رهسپار می یقیو از طر یرو می
درهم  ۴٠٠٠ هم که او فرستاد رازیرا به حکومت ش اشتباه کرد او یو ی درباره (ع)یعل
 البالغـه نهج نیکـه شـارح (چنـان ختیگر هیالمال را تصرف کرده به نزد معاو تیب از

   اند). نوشته
(ع) ینـازل نفرمـود و بـه علـ یا فرشـته خداوند یرخ داده ول یاشتباه که دینیب یم
 ،یو ختنیگـر نـداد بلکـه پـس از خبـر منـذربن جـارود انتینکرد و او را از خ یوح
گاه شد. شاهد د حال او و (ع) ازیعل  بیست که در تهـذا آن گریبه تاراج رفتن اموال آ

(چـاپ  ۴٠ ی جـزء سـوم صـفحه اسـت، در عهیکه از کتـب شـ یطوس خیاالحکام ش
کانـت الظهـر ثّـم دخـل،  و طهـر ریغ یالناس عل ی(ع) علیعل یصلّ «: سدینو نجف) می
  »الغائب الشاهد بلّغیفل دوایفأع طهر ریغ یعل یصلّ  نیاملؤمن ریان ام : هیفخرج مناد

 یپس داخل منزل شد، آنگاه مناد ظهر را بدون وضو خواند و (ع) نمازیعل«: یعنی
نمازتـان را  مؤمنان بدون وضو نماز خوانده وریکه ام آمد و اعالم کرد رونیآن حضرت ب

   .»به غائب ابالغ کند و حاضر دیاعاده کن
  راه داشته است.  تیاهل ب ینیاعمال د در یسهو حت و یفراموش نیبنابرا

از کتاب السـرائر  ۴٨۴ ی در صفحه هیّ امام ی عهیاز اعالم ش یحل سیادر بن محمد
مـن ذلـک  فلـتیالّسـهو فقـال و (ع)عبدهللا یألب ذکرت« کرده است که: تیاز فضل روا

ابوعبداللـه  نـزد«: یعنـی »یصـلوات یعلـ حفـظی یحتـ یأحد؟ رمبا أقعدت الخـادم خلفـ
کنار بمانـد؟  بر سهو از یممکن است کس سخن گفتم، فرمود: مگر سهو از (ع)صادق
نشانم تـا حسـاب نمـاز مـرا نگـاه  را پشت سرم می خود که من خدمتکار شود بسا می
   .»دارد

 پـدر مضبوط است، که امـام حسـن(ع) بـا هیّ امام ی عهیش خیعلماء و توار کتب در
حق با امام حسن(ع)  مییاختالف داشت، اگربگو ینیو د یاسیمسائل س بزرگوارش در
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 حـق بـا پـدر میاگر گفت کرده و (ع) اشتباه مییامام عل یعنیآن صورت پدرش  بود، در
ــر ــوده، ، پس ــرده اســت. ا ب ــا ک ــکیخط ــل روا ن ــه نق ــب ــه کن تی ــتوج ــورید: دی  ین

جنـگ  یبرا (ع)یمناسبت حرکت عله کتاب (اخبارالطوال) ب ) دریهجر٢٨٢ی(متوف
أبـت أرشُت  ایـفدنا منه الحسن فقـال «: سدینو کتاب خود می از ١٢۵صفحه  جمل در

اال تقلبـه  و سألوک أن تقـوم بهـذا االمـر غدوا و کیقتل عثامن وراح الناس إل نیح کیعل
 یفـ ریـبلغـک خـروج الزب نیحـ کیاآلفاق وأرشُت عل یالناس ف عیطاعه جم کیأتی یحت

 رصحو  نیح کیعل تک، أرشتیب یف میفتق نهیاملد یالبرصه أن ترجع ءل یال شهیطلحه بعا
مـن  ءیشـ یفـ یـیأنت غائب فلـم تقبـل رأ فأن ُقِتل، ُقِتل. و نهیأن تخرج من املد عثامن
کـه  یهنگـام پـدر یگفـت: ا شـد و کی(ع) نزدیامام حسن(ع) به عل«: یعنی !»ذلک

تـو آمدنـد و از تـو درخواسـت کردندکـه  بـه سـویو مردم صـبحگاه  عثمان کشته شد
 مـردم در ی تا همـه یاشاره کردم که قبول نکن تو یمن به سو یریخالفت را برعهده بگ

بـه  شـهیعا و ریـخروج طلحـه و زب که خبر یهنگام زین تو اطاعت کنند و تمام آفاق از
 ، وینیات بنشـ خانـه و در یبـازگرد نـهیکردم کـه بـه مد د، اشارهیرس بصره به تو سوی
خـارج  نـهیمد محاصره شد، به تو اشاره نمـودم از (رضی)که عثمان یهنگام نیهمچن
 کی چیه در تو و ینبود نهیمد کشته شده که تو در یحال در او کشته شد پس اگر یشو
  .»یمرا قبول نکرد یامور رأ نیا از

(ع) یعلـ نیمعصوم بوده و با وجود ا ییخطا هر از (ع)امام حسن توان گفت می ایآ
فقـال « دهـد: پاسخ می نی(ع) به او چنی! لذا علریاست؟ البته خ رفتهیپذ یاو را نم یرأ
ال تکـون اّال ملـن  عـهیاآلفـاق، فـأن الب عیالناس من جم عیطاعه جم یأما انتظار »(ع)یعل

النـاس الرضـا  عیجم یوجب علسلموا  األنصار فإذا رضوا و و نیمن املهاجر نیالحرم حرض
لو رجعت کان غدراً باألمـه  یفان رجوع هیالجلوس ف و تیب یال یأما رجوع . ومیالتسل و
 فیعثامن فک حورص نیح یأما خروج مل آمن إن تقع الفرقه وتتصّدع عصا هذه األمه و و

عام أنـا أعلـم  یبن ایکام احاطوا بعثامن فاکفف  یقدکان الناس أحاطوا ب و ذلک؟ یأمکنن
  .»به منک
تمـام آفـاق  مـردم در ی انتظار من که همـه ی (ع) پاسخ داد: اما دربارهیعل«: یعنی
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 (مکـه و نیحرم انصار که در و نیمهاجر است از یتنها حق کسان عتیاطاعتم کنند، ب
مـردم  ی واجب است کـه همـه شدند میتسل و یچون آنان راض و دارند ) حضورنهیمد
را اگـر  کـار نیـه، اخانـ نشستنم در خانه وه بازگشت من ب اّما گردند. و میو تسل یراض

نبـودم  اّمت انجام داده بودم و آسوده خاطر نیا ی درباره یمکر و رنگین دادم یانجام م
اّما خروج من از  شود، و لیتبد یاّمت وحدتشان به پراکندگ نیا و فتدیتفرقه ب  این کهاز 
 کـهی حال من امکان داشت در یکه عثمان محاصره شده بود چگونه برا یهنگام نهیمد
جـانم  پسـر یپـس ا (مانند عثمان مورد احاطه قرارگرفته بـودم). ودمب محاصره زیمن ن
اعتـراض  دانـاترم بـازدار (و تـو کـه مـن بـه آن از یامر ی سخن گفتن درباره را از خود

   .»مکن)
آمـده  حیبه تصر زین هیّ امام ی عهیو جواب در مصادر ش سؤال اعتراض و نیهم رینظ

 ٣۵٣ ی صـفحه ٨ (جلـد یمجلسـ بحاراالنوار و دیمف خیکتاب مجالس ش چنانکه در
اعتزل فـإن  و نهیمن املد اخرج«گفت:  (ع)رمؤمنانیبه ام (ع)که: امام حسن میخوان یم

الرجل و أنـت  هذا قتلیولو کنت بصنعاء أخاف أن  أتونکیإنهم ل الناس البدَّ لهم منک و
 زیکن پس مردم نـاگر یریگ از مردم کناره برو و رونیب نهیمد از پدر یا«: یعنی .»حارضه

مـن  و ی) باشـمـنی صنعا (مرکز تو در چند آمد، هر خواهند سراغ توه ب و تو هستند از
 ) حاضـرنـهیمقتل او (مد در تو که یحال مرد (عثمان) کشته شود، در نیترسم که ا می
  جواب فرمود:  (ع) دری!. عل»یباش

: یعنـی »هـذا القـول؟ ! یّ علـ جـرتءُ ی أحداً  أظن ما ؟ ویهجرت ءأخرج من دار یبن ای«
جـرأت  یکـنم کسـ میروم؟ گمان ن رونیهجرت خود ب یسرا من از ایآ ،پسرجان یا«

   .»ام) (که موجب کشتن عثمان شده من بزند،ه ب یتهمت نیچن کند
تهمـت نـاروا  نیمتأسفانه ا و باره اصابت به واقع نکرد نیا در (ع)یظن عل میدید و

 در هیـامام نیاز اسـاط یطوسـ خیشـ یامـال را در اثـر نیهمـ هیشـب را به او زدند!. بـاز
 تیـاهـل ب اشـتباه در خطـا و  ایـن کـه همه داللت دارند بر و میخوان می ۵١ ی صفحه
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  است.  افتهی راه می (ص)غمبریپ
کتـب  اسـت کـه در یمعنا گواه است آثـار متناقضـ نیا که بر یا ادّله از گرید یکی
از آنهـا را  یکـی اند نتوانسـته کـه یبه طوراز ائّمه نقل شده است،  هیّ امام ی عهیش یفقه

از مخالفـان باشـد،  هیتق هراس و و میب ی هینبوده که ما یزیچ رایز بکنند. هیتق حمل بر
از فرزنـدش امـام  یگـرید و (ع)صـادق امام جعفـر از یکیخبر متناقض که  مانند دو

 حـّر  خیاز شـ عهیالطهاره از وسـائل الشـ درکتاب: رینقل شده است بشرح ز (ع)یموس
بـن  یعلـ از یکلبـ عقـوبیبـن  محمد ) آمده است:یچاپ سنگ٢١٠(صفحه یعامل
عبداللـه  یبن دراج از اب لیجم از یبن البختر حفص از ریعم یپدرش از اب از میابراه

بکم فـإذاغبتم اسـتو  أنسونی إنهم«که گفت:  اند کرده تیقبور روا ارتیز (الصادق) در
صـفوان ابـن  از ) به اسـنادهی(ابن بابو نیبن حس یبن عل : محمدگرید تیروا .»حشوا

إن املـؤمن إذا أتـاه  یبـن الجعفـر: بلغنـ یالحسـن موسـ یألبـ قلـت«کـه گفـت:  ییحی
   .»ستوحشیالزائرانس به فإذا انرصف عنه استوحش فقال ال

 دیـرو قبـور می ارتیـشـما بـه ز یتقامام صادق گفتندکه و  این کهاّول  تیروا مفاد
شـده)  ینهـ آنها یدعا برا کفار و قبور ارتیکه از ز قبور مؤمنان است چرا داری(مراد د

مفـاد  و افتنـد!. وحشـت میه بـ دیشـد بیآنها غا از یو وقت رندیگ آنها به شما انس می
 نیقبـور مـؤمن ارتیـاز ز چـونگفتنـد:  بـن جعفـر یآنست که: امام موسـ دّوم تیروا

 یکـه أئّمـه آرا رسـاند مجموعًا می اتیروا لیقب نیا افتند! میوحشت نه ب آنها دیبرگشت
  باشند.  حیتواند صح یآنها نم یآرا ی داشتند پس خواه ناخواه همه یمتضاد گوناگون و
 هیـصلح با معاو یسر ماجرا بر (ع)با امام حسن (ع)نیاختالفات امام حس داستان

آن دو  از یکـیاشـتباه  بـر آمده و نیقیکتب فر در معروف است و یسنّ  و عهیش انیم در



 اساس مذهب و فقه امامیه            ٢٠

   ٢داللت دارد. بزرگوار
ـا... :کـه ریـتطه ی فهیشـر ی هیـآ به کنند یاستدالل م هیّ امام ی عهیش نجایا در َّمَ ِن  إ

يدُ  ُرِ ِبَ  اهللاُ  ي ِيُْذ مُ  ل نكُ لَ  الرْجسَ  عَ ْ ْيتِ  أَ كُْم  اْلبَ رَ ُطَ ي ً  وَ را ِ ْط   .)٣٣(احزاب تَ
 یاز هـر نـوع خطـا و اشـتباه (ص)امبریپ تیاهل ب هیآ نیا لیدل هدارند که ب اّدعا و 

اشـتباه  ینص قـرآن گـاهه رسول خدا ب خود اوالً  ست که:ا اند ، جواب آن مصون بوده
   اند؟ افتاده از او جلو تشیچگونه اهل ب کرد می

اشـتباه  و خطـا و دیـگو سخن می تیاهل ب ی درباره یدیرفع پلمزبور از  ی هیآ اً یثان
  . دیآ می دیپد تیمعص از گناه و یدیپل ست، وین یدیپل

نه از  دیگو یسخن م تیاهل ب یدیخدا در رفع پل یعیتشر ی مزبور از اراده هیآ ثالثاً 
عمـوم  ی طهـارت دربـاره ینـوع اراده بـرا نیـا . ودیحق که جبر الزم آ ینیتکو ی اراده

: دیفرما که می ندارد. چنان (ص)امبریپ تیآمده است و اختصاص به اهل ب زیمؤمنان ن
...  َكِن و يدُ  لَ ُرِ َّرَ  ي ِيُطَ  و »پاک کند اما خدا اراده دارد شما را«: یعنی) ۶مائده( ...كُْم ل
   اند. شده خطا برکنار و انیسهو و نس گناه و مؤمنان از ی که همه ستین لیدل نیا

تمـام  انـد، و دور نبوده خطـا مردم از سـهو و گریهم مانند د تیآنکه اهل ب خالصه
ّـَكَ ...، خدا بوده است تیعنا حفظ و سخنانشان مانند سخن رسول اکرم که در ِن  فَ

ا َْعيُنِنَ خدا  کردند یغفلت م بودند که چون سهو و اءیأنب .ستی) حّجت ن۴٨(الطور ...بِ
 بـه دلیـلبرمردم تمام شده است  (ع)اءیانب ی لهیوسه آورد و حّجت خدا ب می ادشانیبه 
َّ  ... : ی فهیشر ی هیآ لا ِئَ ونَ  ل َّاسِ  يَكُ ِلن َى ل ِ  عَ ّ جٌَّة  الل لِ  بَْعدَ  حُ سُ  از تا بعـد«: یعنی ...الرُّ
  ) ١۶۵/(نساء .»نباشد یخدا حّجت مردم را بر امبرانیپ

                                                            
آنجـا  موضـوع در نیـا اتیمراجعه شود (روا یلیخل یمحمد عل اثر (ع) ، نیامام حس یبه کتاب زندگان -٢

  گرده آورده است)
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 فرمـوده: (ص)آن است که چون رسول خـدا شانیا یاّدعا هیّ مورد فقه امام در – ٣
 »أبـداً  یمـاإن متّسـکتم بهـا لـن تضـلّوا بعـد ی: کتـاب هللا وعرتتـنیالثقل کمیتارُک ف یإن«

  گرفت.  دیبا تیاهل ب قیرا تنها از طر یفقه اسالم نیبنابرا
 (کتاب الله و اتیروا از یبعض در ث، چونیفرض قبول حده است که ب نیا جواب

 از دیـرا فقهـا با یکند کـه فقـه اسـالم یوجه افاده نم چیبه ه ثیحد نیآمده، ا )یسنت
ده اسـت: وفرمـ دیـقـرآن مج میدان کـه مـی خصـوصه رند، بـیتنها بگ تیاهل ب قیطر
 َلَْولا رَ  فَ فَ ة كُل  مِن َ ُْم  فِْرقَ ٌة  مْن ِفَ Òآ ُواْ  طَ َّ ق فَ تَ واْ  الدينِ  ِي ليَ ِيُنذِرُ ل ُْم  وَ ْومَ ا قَ ِذَ واْ  إ عُ جَ ِْم  رَ ـْي ِلَ  إ

ُْم  َّ ل عَ ونَ  لَ رُ   ) ١٢٢(توبه يَْحذَ
 فقـه و لیتحص یرا برا کنند (رنج سفر یکوچ نم یا دسته یا فرقه چرا از هر«: یعنی

قـوم خـود را  و خدا تفقه کنند و سـپس برگردنـد نید در کنند) تا یتحمل نم ینیعلوم د
  ».ندیانذار نما

منتقل به مردم  تیاهل ب ی لهیکه فقه اسالم تنها بوس رساند یبه صراحت م هیآ نیا و
 نزد رسول خدا(ص) و کردند آمدند و تفّقه می می یا عده یا طائفه هر شده بلکه از ینم

احکـام خـدا  آنهـا را از مخالفـت بـا دادند و می میقوم خود بازگشته تعل انیسپس به م
  داشتند.  یم برحذر

 میتعلـ یاصحابشـان را بـرا مکـّرر (ص)خداآمده است که رسول  خیدر تار بعالوه
 در عیحادثه بئر معونه و رج و (رضی)مانند (معاذ بن جبل فرستاد آنها می به سویاقوام 
قرآن و احکام  میتعل یرا برا یا عّده (ص)است که رسول اکرم معروف و مشهور خیتار

   کشتند). و اعراب آنها را فرستاد
تـا مـردم موظـف  شـد ینمـ غیـتبل تیاهل ب ی لهیوسه خدا تنها ب نیآنکه د خالصه

بودنـد و رسـول  نیـمبّلـغ د زیـکبـار صـحابه ن و اخذ کننـد شانیاز ا باشند فقه را تنها
 حاضر«: یعنیالشاهدالغائب)  بلّغی(فل فرمود : می یگاه شیها پس از خطبه (ص)خدا
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مـن مل  یاداهـا الـ فوعاها و یمقالت ععبداً سم هللا نرضَّ «: فرمود یم و .»به غائب برساند
: یعنـی .»افقـه منـه مـن هـو یو ُرُب حامل فقـه الـ هیبفق سیفرُّب حامل فقه ل سمعهای

 دهیکـه شـن یو آن را حفـظ کـرد و بـه کسـ دیرا که سخن مـن را شـن یخداوند بنده ا«
 هیـرا بـه فق سـخن ،ی. ولـسـتین هیکه خود فق یچه بسا کس د، کهیگردان خّرم ،دیرسان
   .»رساند از خود می تر هیاست به فق هیکه فق یو چه بسا کس رساند می

بـه آثـار صـحابه کـه در کتـب  یشناخت فقـه اسـالم یبرا میموظف هست نیبنابرا
 ثیـاحاد کـه م، چنانیو آنها را فقه بنام میمراجعه کن زیصحاح اهل سّنت آمده است ن

و  میو آنها را نقد کنـ مینیآمده است الزم است بب هیوامام هیدیرا که در کتب ز تیاهل ب
  . میینما یرسفقه اسالم را به طور جامع األطراف بر

 و اورد،یـب رونیب یمشکل اساس کی را از هیّ فقه امام تواند یاهل سّنت م و هیدیز فقه
واحـد را حّجـت  خبـر فقهـاء معاصـر معمـوالً  هّیـاست که در فقه امام نیآن مشکل ا

واحـد بـه قـول  خبـر تّیـزنند و حّج  می صیرا باآن تخص میقرآن کر یحت دانند، و یم
ندارند کـه علـم بـه احکـام  یچون راه یعنی حال انسداد باب علم است، خودشان در

 اوالً آنکه:  به دلیل است! یکه خبر واحد ّظن رایز آورند. می یناچار به ظّن رو کنند دایپ
او،  ییکامـل براسـتگو نـانیدروغ نگفته و به فـرض اطم یراو میکن نیقی میتوان میما ن
را ائمـه اجـازه  ثیـخصوص که احاده خطا نکرده باشد، ب و سانیسهو و ن میندار نیقی

چند نفـر بـه  از ثیحد کیشود و در طول چند قرن انتقال  یداده بودند که نقل به معن
 و هیـدیشده است اما اگر ما به فقه ز جادیمفاد آن ا در یراتییتغ یبه احتمال قو گریکدی

 میدیـاز طـرق گونـاگون و بـا اسـناد متفـاوت د تیـروا کی و میرجوع کرد سّنتاهل 
  . میکن می دایو علم بصدور آنها پ نانیاطم

راه بحمداللـه  نیـو ا شود که باب علم منسّد باشد. حّجت می یخبر واحد وقت پس
 فیضع تیراه وارد شوند وبه همان روا نیاز ا خواهندیم هیامام یفقها یول ستیبسته ن
 رسـند! می بیو غر بیبه احکام عج کنند و خود که اخبارواحده است اکتفا می یو ّظن
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 هیـغالبـًا در تّق  عّبـاس و یبنـ و هّیـام یبن یلفااز ترس خ (ع)تیاهل ب ی که ائمه ژهیوه ب
  کردند.  یم در احکام کمتر حیبودند و اظهار نظر صر

 یروائـ و ینمانده اسـت و کتـب فقهـ یدر فقه باق شانیاز ا یکتب معروف عالوهه ب
گشـته اسـت  یگـردآور میو سق حیاز اخبار صح شده و نیپس از عصر ائمه تدو عهیش

در دسـت  دیـالمسـند را از امـام ز ای یکه کتاب المجموع الفقه یدیبعکس مذهب ز
 بـوده اسـت. و دیاست که شاگرد امام ز یخالد واسط ابو ی او و نوشته یدارند که أمال

 ایـ ،یشـافع اثـر مّ االُ  ایـمانند الموطأ امام مالـک،  یکتب اهل سّنت یاز فقها نیچن هم
دردسـت  یکتـاب فقهـ عهیاز امامان شـ یالمسند اثر احمد ابن حنبل موجود است ول

 انـد ، کرده یآور جمـع گـرانید مختلف آنها را در قرون بعد، و متضاد تیروا و ستین
   ).هیالفق حضرهیال من استبصار، ب،یتهذ ،یمانند کتب اربعه (کاف

 گریمذاهب د اتیرا با فقه و روا هیمنصف الزم است که آثار امام یعلما بر نیبنابرا
لاَ  :دیفرما که خداوند می ندیشرکت نما یکنند واز راه علم قیتطب ْقفُ  وَ ا َ ْيسَ  مَ  لَـكَ  لَ

 ِ     )٣۶هی(اسراءآ »مکن یرویپ یرا به بدان علم ندار یزیچ«: یعنی . . .عِلٌْم  بِ
   (والسالُم علی َمِن اتَّبع الُهدی و اجَتَنَب الَهوی)

 ی(راه حضرت محمد و خلفـا یکه از راه راست اسالم باد یدرود برکسان و سالم«
   .»گرفتند یدور جا یکردند و از آرزوها و تعصبات ب یرویپ نیراشد

  
 حیدر علی قلمداران استاد:

  


