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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 1آقاي حاج احمد عابديني حجةاالسالمفاضل ارجمند و استاد معظم جناب 

 سالم عليکم

صوحح   07در « ي مربوو  بو  اماموض ح ورض ع(و    ها آيو »از شما با عنووا  اي  جزوهاحتراماً 

روزي در شهريورماه ب  دستم رسيد. ابتدا سيري اجمال  در جزوه داشتم تا بحمدهللا چند  1931تيرماه 

فرصت  دسض داد و جزوه را با دقض خواندم و يادداشت  را بر آ  نگاشوتم. از ييو  از دوسوتا  مو زم 

ي شوما ررسويدم ايشوا  دو روز ببود بو  مو  ا و   دادنود آو  جنوا  آقواي ها شما درباره ارزيواب  ديودهاه

آونم   مو  ي ايشوا  بو  هرمو  اسوت با هوا يادداشوض زبنده ريشاريش از نويسنده تشير و ا :اند عابدين  هحت 

خرسند شدم و م البم را تنظيم آردم. ابتدا مبان  شما در تحسير آياض مذآور را بر اساس آ  چ  آ  در 

دهوم مبوان  شوما  مو  آنم و سرس در چند محور م ال  شما را مورد ارزيواب  قورار م  جزوه آمده ذآر

 عبارتند از:

رد و آنها را فهميد و رس از آ   رواياض را ب  آيواض قورآ  ارجوا  او  بايد در آياض قرآ  دقض آ .1

آيواض قورآ    رواياض  اص  دانست  شوند و بر  بو  آ آ   اي آنها را مبنا آرد ن    داد و در ساية آياض

  11 ص .تأوي  شوند

البتو  در صوورت  آو  مخوال  بوا  ؛يوا متوواتر مبنووي مبتبرنود. رواياض صحيح يوا متوواتر اجموال  2

  07 ص  .آتا  خدا نباشد

  07 ص  .در سوره مائده مربو  ب  واليض امام ع(     اسض 70و  55  9. هر س  آي  9

در آيو  سووم سووره مائوده  مسوت    «اليوم يئس الذي  آحروا... و ر يض ليم االس م ديناً ». بخش 4

  2 ص  .از ساير اجزاي آي  اسض

  07 ص  .آ  عي  وح  اسض. الحاظ قر5

 

 محور اول: ارزيابي روش شما در تفسير آيات واليت

آم سو  م (و  را  دسوضبو   وور من  و  بايود   مح    آ  در صدد تحسوير مو ووع  از قورآ  اسوض

رواياض آ  را است صا و ب  لحاظ  ثانياً:آياض درباره آ  مو و  را ببيند؛  ةهم اوالً:مدنظر داشت  باشد 

ي رقيو  ها اهر نظرية جديدي درباره آ  مو و  دارد بايد نظريو  ثالثاً: ؛اعتبارسنج  آند  سند و مت 

خوود دربواره آيواض مربوو  بو  اماموض ح ورض  را م رح و آنها را ن د آند. شوما در تحسوير مو ووع   

ع(     ـ آ  مو وع  حساس و با رشتوان  چند قر  اسض ـ در هر س  محور ناقص عمو  آرديود بو  

 آ   آ  نتايج شما ناقص و فاقد اعتبار اسض. تو يح   همي  دلي

  در ايوو  بحووم چشووم 53چوورا شووما هموو  آيوواض از جم(وو  از آيوو  ا اعووض از اولوو  االموور  نسووا   يکک :

خواهيود  مو  توانيود عوذر تحسوير ترتيبو  از سووره مائوده را م ورح آنيود چوو  شوما نمو    شومايودا روشيده

 روايواض دربواره  آ افوزو  بور  .ض قرآ  اظهار نظر آنيددرباره امامض ح رض ع(     بر اساس آيا

  در ايو  490-452  ص9مصدا  اول  االمر در مصادر شيب  متواترنود  ر.:: آنزالودقائ    تبيي  

را بر غير اه  بيوض ت بيو  آورده باشود  و  «اول  االمر»آنيد آ   نم  ض حت  يک حديم هم ريداارواي

را را بوو  مبنوواي  غيوور از اهوو  بيووض دانسووت  باشوود  تووا اهوو  بيووض « اولوو  االموور»  تر بوو  عبووارض درسووض

                                                 
1
آوردم و از ايشوا  خواسوتم رسوا  بورای ايشوا  ا 89آيواض واليوض اسوض آو  در اواخور شوهريور   د ديدهاه آقای عابدينی در تحسويرن  اي  مت  

آرد. بنده آ  را منتشر ساختم توا اهو  فو   ندچاپ خواهدر آنار نوشت  ای از خود اي  ن د را   م  تشير هحتند در اواخر آبا  . ايشا راسخ دهند

  najarzadegan@ut.ac.irآهاه شوند و اهر ن دی بر نظر بنده دارند ب  اي  آدرس ارسا  فرمايند:  های اي  ديدهاهاز لغزش 
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هموي  سووره را بور  19در آيو  « اول  االمر»مصدا  أتّم اول  االمر بدانيم  هرچند اميا  دارد تببير 

روايوض  5نيوز ايود  اه  بيض از با  مصدا  أتّم بدانيم  در مت  روايات  آ  شما در اي  جوزوه ن و  آرده

باره اول  االمر وجود دارد  از جم(و  روايوض صوحيح السوند آتوا  آواف  آو  شوما نيوز آ  را صوحيح در

 .ايد دانيد و مت  آ  را در بحم رواي  آية تب(يغ ن   آرده السند م 

ي}فرمايود:  مو  اسوض و 55آي  همراه سوره مائده آ   57 ي چرا آي  دو: کولَول َوالَّللاک   َ َوَرسل َن َوَمکن  َيَتکَولَّللا هللاَّللا

مل ال َغال بلونَ  َب هللاَّللا  هل در تحسير شما درباره آياض واليض  محغو  مانده اسض  چو  چ  بسوا از  {آَمنلوا َفإ نَّللا ح ز 

اينوا  را نروذيرد واليوض هور سو  را نرذيرفتو  و نيوز  زاي  آي  بتوا  استحاده آرد هور آوس واليوض ييو  ا

هرچنود  .در آيو  قبو  عنووا  مشوير اسوض« اآبو و هم ر»شاهدي ـ تنها در حد شاهد ـ بر اي  باشد آ  

 ادل  براي اثباض اي  ادعا هسض آ  خواهيد ديد.

آي  اآما  و آي  تب(يغ  زقب  امائده   57و  55 آي  چرا شما در بحم تحسير ب  نزو  اي  دو آي   سو:

اتحا  محسرا  و رواياض شيب  و نيز نظور خودتوا   ب(يو  صوراحض روايوض   بآ   آ  ايد با توج  نيرده

هرچنود بور ايو  اسواس   .اند از آ  آيواض نواز  شوده   رويش57و  55اي  دو آي   ـ ب  اذعا  شما ـ مبتبر 

توانيود بورخ   مبنواي  نمو  رسويد مو  ايد اما ب  آياض واليوض در سووره مائوده آو  شما تحسير ترتيب  هحت 

شما در ايو    ب  عبارض ديگر .بايد قرآ  را با قرآ  تحسير آرد ـ و آ  را فهميد ـ عم  آنيد خودتا  آ 

جزوه تحسير مو ووع  دربواره آيواض واليوض مربوو  بو  اموام ع(و     داريود نو  تحسوير ترتيبو  و رايوة 

م(و  تحسير آياض درباره واليض امام ع(     بو  دليو  اعتبواري و براسواس روايواض صوحيح السوند  از ج

آ   آ  رس ابتدا بايد ب  جاي .ايد و ب  صحض آ  اذعا  داريد  اي  دو آي  اسض روايت  آ  خودتا  آورده

آرديد و سرس آي  اآما  و رس از آ  ب  تحسير  م  از آي  اآما  شرو  آنيد تحسير اي  دو آي  را م رح

 ررداختيد. م  آي  تب(يغ

ينَ }فرمايد:  م   باز چرا شما ب  فراز آخر آي  تب(يغ آ چهار: َم ال َكاف ر  ي ال َقو  د  َ اَل َيه 
توج  نيرده { أَنَّللا هللاَّللا

در تحسوير محواد ايو  آيو  بو   وور   ايد؟! آيوا ايو  فوراز ن شو و آ  را ب  آ(  در تحسير خوود فورو هذاشوت 

م  ررسيم ب  اذعا  شما و ه م  خاص و آياض واليض ب   ور عام ندارد؟! اهر دارد آ  ق باً چني  اسض

آوافري وجوود داشوت  آو  حجوةالودا  در  انواز  شوده اسوض آيوحجوةالودا  انديشمندا  شويب  ايو  آيو  در 

ينَ }فرمايوود  موو  خداونوود َكککاف ر  َم ال  َقککو  ي ال  ککد  َ اَل َيه 
؟! رووس البوود مووراد از آووافرا   مناف اننوود چووو  ق بوواً {أَنَّللا هللاَّللا

 خداونود فرموود آنوا  را بو  سور منوز  م صووددر سر آنوا  بووده آو  اي  مناف   آافر اسض؛ رس آيا ن ش 

ي ديگوري آو  دربواره ها عدم هدايض  هدايض ثانويو  اسوض  و بواالخره ررسوش زرساند  چو  مراد ا نم 

هوييود:  مو  تووا  از آنهوا چشوم روشويد. جالو  اسوض آو  شوما نمو  اي  تببير در آي  تب(يوغ م ورح اسوض و

دارد و تنهوا در دو جوا در قورآ  در سووره  مو  بوراز اهميض مو و  ررده « يا ايها الرسو »خ ا  »

  يي  از آنها در صدر آي  تب(يغ  عصمض  اسض رس بو  ديگوري نيوز اشواره 47 ص  «مائده آمده اسض

کَن }فرمايد:  م  آنيد آ  درباره مناف ا   آافر اسض و کر  م  ف  وَن ف کي ال كل عل يَن يلَسکار  کَا الَّللاک   ن  زل کولل اَل َيح  سل َهکا الرَّللا َيا أَيُّ

ن  قلللککوبلهلم   م  م  َولَککم  تلککب  ه  َواه  ککا ب ککَِف  يَن َقککاللوا آَمنَّللا ککنَ الَّللاکک   ينَ  َوم  وا...ها الَّللاکک      در هوور صووورض هرهووز41 مائووده  {دل

در ي آنووا  ها توووا  ح ووور مناف ووا  را در صوو  اصووحا  ريووامبر خوودا ناديووده هرفووض و از تو ئوو  نموو 

 ب  ساده  هذشض.و غير آ   حجةالودا 

دانيم ـ دربواره  م آ   آ  شيب  و ب  تبع آ  هيچ آس از محسرا  اجتهادي شيب  ـ تا هيچ روايض پنج:

  هويوود ح وورض رسووو  بوور جووا  خودشووا  ترسوويدند ب(يوو  هموو نموو  «وهللا يبصوومک موو  النوواس»مبنوواي 

ايود  ع(وض خوو  بو   هويند بر سر امر تب(يغ واليض خو  داشتند و در روايات  آ  شما نيز ن   آرده م 

آنيود آو  ح ورض رسوو  از  مو    شده اسض ولو  شوما تنهوا بور ايو  امور متحو  ع(يو  تأآيودصراحض بيا
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نظر افرادي آ  درباره ع(ض خو  آ  در اي  باره بحث  نيسض رس بايد شما  آ  با ؛ترسيدند نم  جانشا 

 آرديد. م  ب   ور آام  ن   و سرس اب ا را اند  ريامبر تو يح داده

از جم(و  در ن و  قوو  تحسوير الميوزا  و  .ايود دقوض نحرموده هوا ن و  قو البت  در برخ  موارد نيز در 

آنند رواياض در شأ  نوزو   م  تسنيم درباره رخداد تصد  انگشتر توس  امام ع(     آ  هر دو ادعا

هوينود واليوض  نم  ايد ول  برخ   ادعاي شما متواتر اسض آ  شما هم رذيرفت  آي  درباره امام ع(    

متواتر اسض  هرچند اي  ادعا در جاي خود درسوض اسوض  ن ودهاي روشو  ديگور بو   ح رض ع(    

 هذريم. م  اي  بخش از آ م شما هسض آ  از آنها

دربواره ايو   چرا شوما تنهوا برخو  از روايواض رام (  دوم در ن د روش شما درباره رواياض اسض 

چوو  بسووا روايتوو  هرچنوود آوو   آ  بووا ؟!هوييوود سوواير روايوواض تيوورار ميوورر اسووض موو  ايوود و آيوواض ن وو  آرده

 بي  السند بتواند شاهدي براي در: محاد رواياض صحيح شود و از سوي ديگر چرا رواياض را در 

را در ايو  مو وو  « خوانواده حوديم»آنيود يوا بو  تببيور برخو   نمو  يک نظام بو  هوم ريوسوت  بررسو 

ياض نيز مانند آياض ييديگر را تحسوير و روا شود  يتحص هاي  از رواياض قدر متي  تا دهيد  نم  تشيي 

 آنند تا اهر ابهام  هسض بر ر  شود.

آنيود ماننود  مو  در ن   نظري  رقي  درباره اي  آيواض جسوت  و هريختو چرا  اوالً:درباره م (  سوم 

  47  93  9 آي  اآما  و تب(يغ آ  بخشو  از آنهوا را در صوحح محاد ن   نظر ع م   با باي  درباره 

آنيد. بنده در مباحم ببدي تح(ي  ع م  را درباره  نم  چرا آ  را ن د و اب ا  ثانياً:ايد  آورده 49و  42

اي  آياض ب  ويژه درباره ع(ض خو  ريامبر خدا ن   خواهم آرد تا مشخص شود ايو  نظريو  در درو  

هماهنو  اسوض اد رواياض در اي  بواره با محآام ً مخال  نيسض و نيز با آياض قرآ   ؛خود تهافض ندارد

آنيد و تنها چند بار اي  جم(  را دربارة د  نگران  ريوامبر خودا بوراي  نم  ب  اي  نظري  اعتنا امول  ش

و بر اساس « تر اسض امر توحيد خ يرتر و مهم زآيا امر واليض ا»آنيد آ   م  واليض تيرارامر تب(يغ 

امر واليض بوده را مردود و ب  جاي آ  نظري  ص(ح و س(م « (ِّغب«هويد: متب(   م  آ   روايات  را آ 

روش منصوحان  و من  و  بحوم ايو  بوود آو  تح(يو  ع مو  و امثوا  وي را ـ بو  آو   آ  با .هذاريد م  را

 بو   وور آامو  ذآوربووده در امر تب(يوغ واليوض آ  عنوا  نظري  رقي  ـ درباره د  نگران  ريامبر خدا 

 .هذاشتيد و ب  جاي آ  نظري  ص(ح و س(م را م  ا ن دآرديد و سرس آ  ر م 

 

 محور دوم: غفلت شما از جايگاه و مفاد روايات

  1زنيد  ص م  ريوند حجةالودا ي ريامبر خدا در ها   را ب  هم  خ ب 70شما آي  تب(يغ  مائده  الف:

و  1دانيود  ص مو  حجةالودا يشا  در ها اآما  دي  را ب  تب(يغ ريامبر خدا در خ ب    و همي   ور41

هيريد: آ  چ  آ  ريامبر در س  خ بو  منو  رعرفو ع  عيود قربوا  و مسوجد خيو   م    و سرس نتيج 41

اي  اسض آ  اس م دي  س(م و ص(ح اسض... رس اتمام نبمض ب  اي  اسض آ  هرچو  هسوض اند  بيا  آرده

مسئ(  تب(يغ ص(ح و س(م و امثا  آ  مب(وم شد آ  هوييد:  م   و 42  3در ساي  ص(ح و آشت  اسض  ص

   42  3م رح بوده و مجري چني  ص(ح و س(م  ح رض ع(     اسض.  ص

در آيو  « ب(ِّوغ»اي  نظري  ب  دلي  غح(ض شما از چند امر اسض از جم(   اوالً: ح رتبال  ب  متب(و  

يش از ايو  بور توو نواز  روآ  چو  آو  « ب(ِّغ موا انوز  اليوک»فرمايد:  م  ايد آ  خداوند تب(يغ توج  نيرده

يا ب  قو  شما  دربواره مبنواي تب(يوغ  محواد آ  را بسويار رسوا و روشو  سواز. آيوا نبايود  .ايم برسا  آرده

بررسيم چ  امري قب ً بر ريامبر خدا ناز  شده بود آ  خداوند آ  را سربست  و مجم   ب  اعترا  شما 

آ  را روش  سازد آيا آ  امر  دعوض ب  ص(ح  خواهد محاد م    ناز  آرده و اآنو  از ريامبرش47ص
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ب  ترتي  نزو  اي  آياض  آياض واليض  آنها  يد ياانديشيد م  و س(م بوده اسض؟ اهر شما در همي  ررسش

خوواهيم هحوض  يوا ب  آنها اشاره آرديم و رس از آ  نيوز بو  تحصوي  ترتي  ب  فرموديد  آ   م  را تحسير

آرديود  مو  ايود  دقوض الزم روايتو  آو  خودتوا  در ايو  بواره ن و  آرده الاق  در يي  از رواياض از چنود

شوديد؛ در تموام روايواض آو  ادعواي توواتر آنهوا در خصووص تبيوي   نم  هرهز از اي  نيت  آ(يدي غاف 

ل } 57و  55هموووا  آيووواض « موووا انوووز  اليوووک»هوينووود:  مووو  هزافووو  نيسوووض « ب(ِّوووغ»متب(ووو  
مل هللاَّللا كل َمکککا َول کککيُّ إ نَّللا

ککولل  در ايوو  دو آيوو  را تبيووي  آننوود و بسوويار « واليووض»اسووض و ح وورض رسووو  موظوو  شوودند  {...ول َوَرسل

  بوا 99از جم(  اي  روايواض  روايوض آواف  بوا سوند صوحيح بو  اعتورا  شوما  ص .روش  سازند  رسا 

 آند:  م  ح ور برخ  از اج ي اصحا  صادقي  در سند اسض آ  چني  ن  

يَم َعن   َراه  نل إ ب  کن   َعل يُّ ب  کر  ب  کن  َيَسکاٍر َو بلَكي  ل  ب  َراَرَو َو ال فلَضکي  َنکَة َعکن  زل َ ي 
کن  أل َمَر ب  ٍر َعن  عل َمي  ن  أَب ي عل أَب يو  َعن  اب 

َفٍر عليو السال يعاً َعن  أَب ي َجع  ود  َجم  َيَة َو أَب ي ال َجارل َعاو  ن  مل د  ب  ل ٍم َو بلَري  ن  ملس  د  ب  َحمَّللا َيَن َو مل ل َعکزَّللا َو  م َقالَ:أَع 
أََمَر هللاَّللا

و   َزلَ َعلَي  ولَول ب َواَلَية  َعل يٍّ َو أَن  تلکوَن » ،َجلَّللا َرسل کالَو َو يلب  کوَن الةَّللا يَن يلق يمل يَن آَمنلکوا الَّللاک   وللول َو الَّللا   ل َو َرسل
مل هللاَّللا كل إ نَّللاما َول يُّ

كاوَ  ونَ  الزَّللا عل م  َراك  َم  هللال َفَرَض « َوهل داً ةلی هللا علَواَلَيَة ألول ي اْل  َحمَّللا ل مل
َي َفََِمَر هللاَّللا وا َما ه  رل و و آلکو و سکلم ير  َفلَم  َيد 

َم َو ال َحکجَّللا  کو  َكاَو َو الةَّللا اَلَو َو الزَّللا َر لَهلمل الةَّللا َر لَهلمل ال َواَلَيَة َكَما َفسَّللا رل ، أَن  يلَفسِّ   َضکاَذ ب کَ ل َا َةکد 
کَن هللاَّللا کا أََتکاهل َ ل کَا م  َفلَمَّللا

ول   کول يهللاَّللا  ةلی هللا علَرسل هل َو َراَجکَب َربَّللا رل بلوهل َفَضکاَذ َةکد  م  َو أَن  يلَكک ِّ يکن ه  وا َعن  د  َتدُّ َف أَن  َير  و و آلو و سلم َو َتَخوَّللا

کو   ل َعکزَّللا َو َجککلَّللا إ لَي 
َحه هللاَّللا کاَ » :َعکزَّللا َو َجکلَّللا َفکَِو  لَ إ لَي  کز  ن 

کولل َبلِّکک   مکا أل سل َهکا الرَّللا کک  يکا أَيُّ کن  َربِّ ککَت م  َعکل  َفمکا َبلَّللاغ  َا َو إ ن  لَکم  َتف 

َن النَّللااس   َا م  مل ة  ل َيع 
سالََتول َو هللاَّللا هل « ر  کرل ك  ر  هللاَّللا  َتَعکالَه    ََ ب کَِم  کمٍّ يکَفَقکاَم ب َواَلَيکة  َعل کيٍّ عل ،َفَةکَد ير  خل َم َغکد  و السکالم َيکو 

اَس أَن  يلَبلِّ  َعًة َو أََمَر النَّللا اَلَو َجام  دل ال َغائ بَ َفَناَدى الةَّللا اه     .َ  الشَّللا
َنةَ  نل ألَ ي  َمرل ب  َفکٍر عل ،َقالَ عل ود  َو َقالَ أَبلو َجع  َر أَب ي ال َجارل يعاً َغي  کَد يکَقاللوا َجم  لل َبع  کز  يَضکةل َتن  و السکالم َو َكاَنکت  ال َفر 

َرى لخ  يَضة  اْل  ل َعزَّللا َو َجلَ  ،ال َفر 
َزلَ هللاَّللا م  » ، َو َكاَنت  ال َواَلَيةل آخ َر ال َفَرائ ض  َفَِن  يکَنكل کم  د  َمل تل لَكل َم أَك  م    ال َيو  كل کتل َعلَکي  َمم  َو أَت 

َمت ککي َفککٍر عل« ن ع  ه  يککَقککالَ أَبلککو َجع  ککَد َهکک   م  َبع  كل لل َعلَککي  ککز  ن 
ل َعککزَّللا َو َجککلَّللا اَل أل

ککمل  و السککالم َيقلککولل هللاَّللا ککتل لَكل َمل  يَضککًة َقککد  أَك  َفر 

الجوارود از  ؛ عمر ب  اُذين  از زراره  ف ي   بيير  محمد ب  مس(م  بريد ب  مباويو  و ابو «ال َفَرائ ضَ 

َمکا }خوداي عزوجو  رسوولش را بو  واليوض ع(و     امور آورد و »امام باقر    ن   آرده آ  فرموود:  إ نَّللا

وللول  ل َوَرسل
مل هللاَّللا كل واليض اول  االمر را نيز واج  آورد روس موردم ندانسوتند آو   را بر او ناز  آرد. {...َول يُّ

رواليضع چيسض. رس خدا ب  محمود ص  دسوتور داد آو  واليوض را برايشوا  تحسوير آنود هموا  هونو  آو  

نماز  روزه و حوج را تحسوير آورده اسوض. وقتو  چنوي  فرموان  آمود  بور رسوو  خودا ص  هورا  آمود و 

دي  برهردند و تيذيبش آنند. رس بر اي  امر دلتن  شد و ب  رروردهارش مراجبو   ترسيد آ  مردم از

اي ريامبر آنچ  را از جان  رروردهارض بور توو نواز  شوده تب(يوغ آو  و »آرد. خدا ب  او وح  آرد آ  

دارد... روس بو  امور خودا آنچو  را  مو  و خدا از مردم توو را نگو اي  اهر نيردي رسالتش را انجام نداده

مور بود فاش آرد رس در روز غدير ب  واليض ع(     قيام و اقدام آورد و فراخووا  عمووم  داد و مأ

 «.ب  مردم دستور داد آ  شاهد ب  غائ  خبر دهد

از اب  الجارود در ادام  روايض چني  هحتند: اموام بواقر    عمر ب  اذين  هحض: هم  راويا  ب  غير 

َم }شد و واليض آخري  فري   بود. رس خداوند آي   م   فرمود: و فري   رس از فري   ديگر ناز ال َيو 

م   يککَنكل ککم  د  ککتل لَكل َمل   را نوواز  آوورد ربووازع امووام بوواقر    فرمووود: خداونوود عووّز وجووّ  ربووا نووزو  آيوو  اآمووا ع  {أَك 

چوو  فورائد ديو  شوما  .آونم نم  ي ديگري ناز  هويد: رس از اي  فري   رفري   واليضع فري   م 

 «.را آام  آردم

  چشوم روشويد. شوما حتو  يوک آ  توا  از اي  روايوض صوحيح السوند و موت  روشو  م  آيا ب  ساده 

ي ها را تموام خ بو «  ما انز  اليک» يا هما  « ب(ِّغ»آنيد آ  متب(   نم  روايض  بي  السند هم ريدا

موظو   حجوةالودا رسوو  خودا در  بتوا  هحوض:  دانست  باشد تا بر اساس آ  حجةالودا رسو  خدا در 
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 تب(يغ آنند.« ب(غ ما انز  اليک»را بنا ب  آي  « س(م و ص(ح»شدند مو و  

ع(  ب  ابراهيم براي تو يح آي  تب(يغ از خ ب  ريامبر در منو  شورو  آورد و »هوييد:  شما م  ب:

اي اسوض  هنو  نيسوض و رروسو يک اسم هما« اع م آ »با « تب(يغ آ »دهد آ  فرما   همي  نشا  م 

روايض  قول   آ  از تحسير اي  متأسحان  شما در   40 ص« روز  و  آشيده اسض 17تا  1آ  حداق  

مشمو    حجةالودا ي ريامبر خدا در ها ايد تا شاهدي اقام  آنيد آ  تمام خ ب  قم  در اي  باره ن   آرده

حوديم  رغم روش خود در اي  رژوهش آو  سوند   ع(   از يک سوايد چو   دقض نحرمودهآي  تب(يغ اسض  

سند  آنيد  مانند اعتبارسنج  االحتجا   برس   در اي  بحم از بررس    م  و اعتبار منبع را ارزياب 

ع(  ب  ابراهيم از روايض اي  ايد و از سوي ديگر  در محاد  قم  و اعتبار منبع تحسير قم  چشم روشيده

چنووي  اسووتحاده آنيوود: تووا بتوانيوود بووراي اثبوواض نظريوو  خووود از آ  د ايوو قموو  نيووز دقووض آوواف  مبووذو  نيرده

آوو  او مناسوو  اسووض مووت  خ بوو  ريووامبر در آخووري  حووج ن وو  و ترجموو  شووود تووا دوري مووا از اسوو م  »

 چوو  روايوض قمو  نيوز بو  صوراحض تموام  49 ص« مبرف  آرده و با آ  دي  آام  شد  روشو  شوود

نص عبوارض  ؛ي ديگر ح رض نداردها غدير اسض و رب   ب  خ ب تنها خ ب  « ب(ِّغ»هويد متب(   م 

کولل َبلِّک   َمکا}و قولکو »  ايو  اسوض: 49-40 صايود  ع(  ب  ابراهيم آ  شوما نيوز آ  را آورده سل َهکا الرَّللا  َيکا أَيُّ

ن  َربِّاَ  َا م  لَ إ لَي  ز  ن 
َسکالََتول }قال: نزلت في علي  {أل َت ر  َعل  َفَما َبلَّللاغ  کاس   َوإ ن  لَم  َتف  کَن النَّللا کَا م  قکال: نزلکت هک ه ا يکة  {مل

و حّج رسول هللا ةلي هللا عليو وآلو حجةالوداَ لتمام عشر حجکج مکن  في منةرف رسول هللا من حجةالوداَ

يا ايها الناس اسکمعوا قکولي... فلّمکا  کان »َمقَدمو المدينة؛ فکان من قولو بمني أن حمد هللا و اثني عليو ثم قال 

حتي نکزل منکزالً م التشريذ انزل هللا ا ا جاء نةر هللا... فخرج رسول هللا من مکّة يريد المدينة اخر يوم من ايا

کهم و أو يقال لو غدير خم تلو  زَ عَ و قد َعلَّللاَم الناس َمناس  ولل َبلِّک   } ا  نزلت عليو ه ه ا يةاليهم وةيَّللا سل َها الرَّللا َيا أَيُّ

َا  ن  َربِّ َا م  لَ إ لَي  ز  ن 
َعل   لَم   َوإ ن  َما أل نزلکت هويود:  مو  آورد و مو    آيو  رابحم ع(  ب  ابراهيم در آغاز. {...َتف 

و »هويود:  مو و  آنود مو  حرا تشري حجةالودا سرس ...« ه ه ا ية في منةرف رسول هللا من حجةالوداَ

آورد  مو  ي ح ورض را در منوا و جاهواي ديگورها خ بو  ي  ازهوا بخشدر ر  آ  و « حّج رسو  هللا...

آ  هواه در تحسوير « ...فخرج رسول هللا من مکّة يريکد المدينکة... ا  نزلکت عليکو هک ه ا يکة»نويسد  م  سرس

هکل تعلمکون مکن  عليو ثم قال ايهکا النکاسفقام رسول هللا فقال بعد ان حمدهللا و اثني »آورد:  م  اي  آي  چني 

بکککم مککن انفسکککم قککالوا بلککي... ثککم اخکک  بيککد  ولککّيکم فقککالوا: نعککم هللا ورسککولو ثککم قککال ألسککتم تعلمککون انککي اولککي

أاٰل مککن  نککت مککواله فهکک ا علککّي مککواله... فقککال اللهککم أشککهد علککيهم و انککا مککن قککال عهککا... ثککم: فاميرالمککبمنين فر

از نظور ع(و  توا  هحوض: ايو  آيو   م  مت  باز هم   آيا با اي  صراحض  104 1 تحسير قم   « الشاهدين

 ؟!ير ناز  شده اسضدر غير از خ ب  غدب  ابراهيم 

اسض و در ساير در صدد تو يح آي  تب(يغ در بخش رايان  عبارض خود ع(  ب  ابراهيم آ   نتيج  آ 

 و رب   ب  آي  تب(يغ ندارد. اسض. حجةالودا در صدد بيا  برخ  از رخدادها در ها  بخش

 حجوةالودا هويد آي  تب(يغ در  م  در هر صورض بايد بگوييم: در هيچ منبع رواي  شيب  و سن  آ 

آ  نشا  دهد دستور اي  آي  درباره قب  از غدير يبن  عرف   من  و يا قب  از اي  ناز  شده  هيچ نشان 

ي ح رض رسو  را در مسجد خي   عرف   عيد قربا  و منا روشوش ها آنهاسض  وجود ندارد تا خ ب 

ي قبو  ها ض: هرهز ريامبر خدا براي بيا  خ ب شود اي  اس م  . نتيج  مهم  آ  از اي  بحم هرفت دهد

تنها بايد در محواد خ بو  غودير  رس تنها واز غدير درباره ص(ح و عدم خونريزي و... نگران  نداشتند 

ا  لم تحبو  فموا ب(غوض »  «ما انز  اليک»  «ب(ِّغ»تبابير آي  از  و محاد ب  ريامبر خدا تأم  آرد تا مبنا

آشويار هوردد چوو  ايو  آيو  « ا  هللا اليهدي ال ووم اليوافري »و « الناسوهللا يبصمک م  »  «رسالت 

 ف   مربو  ب  خ ب  غدير اسض.

باز متأسحان  ح رتبال  در محاد رواياض متبدد ـ دسض آوم مسوتحيد آو  ادعواي توواتر مبنووي آنهوا 
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يوض هزا  نيسض ـ در مصادر شويب  آو  برخو  از آنهوا صوحيح السوند بو  اعتورا  شماسوض  ماننود روا

هويند:  م  ايد چو  هم  اي  رواياض آ(ين  ساب  الذآر  و نيز برخ  از مصادر اه  سنض دقض نحرموده

نزو  آي  اآما  در عرف   يا من   و يا در غودير تنهوا و تنهوا مربوو  بو  امور واليوض اسوض و بو  سواير 

  آنيود آو  در آ  نمو  ب  عبارض ديگر شما هيچ روايض شيب  ريدا .ي ريامبر خدا ارتبا   نداردها خ ب 

هرچنود ايو  روايواض  ؛ع(ض نزو  آي  اآما  را ذآر آرده باشد و آ  را غير از امر واليض دانست  باشود

ي اآمووا  را در  برخو  از ايو  روايوواض زموا  نووزو  آيو  دربواره زموا  نووزو  آيو  اآمووا  اخوت   دارنوود

داننود ولو  جم(گو  ع(وض  مو  ر غديرعرف   آ  سند قّوي ندارد  و برخ  با اسناد صحيح نزو  آ  را د

آ  اي  جاسض چگونگ  وج  جمع بي  اي  دو اي  تنها نيت  اند. نزو  را ف   واليض امام ع(     دانست 

اسض آو  بنوا بو  شوواهد و قوراي  ـ و ن  ع(ض نزو  آ  ـ دست  از رواياض درباره زما  نزو  آي  اآما  

 و موا نيوز در تحسوير انود  لميوزا  نيوز آنهوا را آوردهراه ح  مناس  عرف  براي آ  هسض و ع مو  در ا

 ايم  تري آورده ب  نحو مبسو  111-113  ص2ت بي     

حتو  يوک روايوض صوحيح در  :هوييود مو  آ  چرا شومااسض بس  تبج  جاي بر اي  اساس  انصافاً 

اليووم »هويود  مو  روايتو  آو » :هوييود مو    و0اي  باره  نزو  آي  اآموا  در غودير  وجوود نودارد  ص

 «اآم(ض ليم دينيم  در هيجدهم ذي الحج  نواز  شوده نيوز از ابووهريره اسوض و اعتبواري بو  آ  نيسوض

  البت  ما آاري ب  حديم ابوهريره نداريم  هرچند سند آ  بنا ب  بررس  ع م  امينو  نسوبض بو  5 ص

 .سض  ر.:: الغودير   بر اساس مبيارهاي اه  تسن  مبتبر و غير قاب  انيار اـ تک تک رجا  سند 

اما آيا روايض صحيح السند آتا  آاف  ريش هحت  آ  خود شما هم ن   آرده   731-734  ص1جديد   

نويسويد: ع(و  بو  ابوراهيم روايوض صوحيح را ن و   مو    در اي  باره آاف  نيسض. بواز شوما921ايد  ص

آورا  النبوويم  وادي در اسوض آوو  خودا نواز  آورد و سوورس خودا در اي    وآورده آو  واليوض  آخووري  فري

م  }حوال  جحح  آ  حادث  غدير در آ  جا رخ داد   يَنكل م  د  َمل تل لَكل َم أَك  را ناز  آرد آيا اي  روايوض در  {ال َيو 

حتو  يوک »نويسويد:  مو  ادهود؟! روس چور نمو  آاف   زما  نزو  آي  اآما  را نشوا آتا  جن  روايض 

ا  موتووانيم ز نمو  رسويم و نمو  از راه روايواض بو  جواي روايض صحيح در ايو  بواره وجوود نودارد... و 

اتمام نبمض ايو  اسوض: بو  هووش »ايد  هحت آ   اي  م ال   اي   بر اساس 7 ص« نزو  آي  را ريدا آنيم

 0 ص« مردم رسيد آ  اس م دي  ص(ح اسض... و مب(وم شد هر چ  هسض در ساي  ص(ح و آشت  اسض

 بازد. م    رن 1و 

بگويم هيچ آس منير جايگاه ص(ح و س(م و ريوند برادري و والي  بي  مؤمنا  و نيز البت  همي  جا 

آميز جامب  مؤمنا  با ديگرا  نيسض؛ هرچند مس(مانا   عصور ميو  بوا آحوار صو(ح   همزيست  مسالمض

آوردند ول  همي  آّحار در عصور مدينو  از  نداشتند چو  اساساً آّحار و مشرآا   آنا  را ب  حسا  نم 

 ب  و ناچاري ب  صو(ح حديبيو  تو  دادنود؛ ريوامبر عزيوز اسو م نيوز از سور قودرض و نو  از سور  سر

هوا  بوا اقتودار و قوّوض   ب   ص(ح را رذيرفتند و درس  براي ما شد تا ما نيز در ص(ح بوا غيور خودي

م راي: وإْ  هُ »وارد شويم تا دشم   مع نيند.  ب  ن    ريامبر اآرم ب  ريک قريش در حديبي  فرمود: 

دهد مبادا از سر  وب  و  قرآ  نيز دستور م « أمري... َع(   الذّي نحس  بيده الُقات (َنَّهم  اَفو قريشع أبو

ککل م  }سسووت  در اموور جهوواد  دشووم  را بوو  صوو(ح و سووازش دعوووض آنيوود:  وا إ لَککه السَّللا عل نلککوا َوَتککد   {...َفککاَل َته 

  95 محمد 

توانيم در خصوص تحسير اي  آياض  از رواياض چشم  نم  ما هرهزهرديم  ب  هر روي ب  بحم برم 

چوو  چو  بسوا در  .تيرار ميورراض بودانيمرا اياض را ذآر آنيم و ب ي  وروشيم يا مانند شما برخ  از ر

را بو   و سواير روايواض باشد آ  بتووا  بور رايوة آ  محواد آيواضاي  ـ هرچند  بي  السند ـ اشارهرواياض 
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از اي  رواياض بتوا  ب  تواتر اجمال  يا حت  مبنوي رسيد آو  بور اسواس و چ  بسا درست  در: آرد 

توانيم بخش  از يک روايض را آ  با مبيارهاي ما صحيح السند اسض  نم آ   مبناي شما مبتبرند چ  اي 

اهور روايتو  در مودار: اهو  سونض توانيم  نم  و باز .برذيريم و بخش  ديگر را بدو  دلي  ناديده هيريم

ماننود حوديم ابووهريره ـ سون  اسوض واهوذاريم آو   آ  ا ديودهاه موا مخوال  اسوض آ  را بو  دليو اسوض و بو

اسوض آ  را بروذيريم و از موا و اهور موافو  ـ درباره نزو  آي  اآموا  در غودير خوم آو  آ  را نرذيرفتيود 

 ماننوود روايووض صووحيح السووند قموو  و آ(ينوو  آوو  .روايوواض صووحيح السووند در منووابع خودمووا  چشووم روشوويم

آخوري    در جاي خوود بيوا  شود»نويسيد:  م  ناز  شده اسض ول  شما فري ةهويند: واليض آخري   م 

تلوَناَ }آية احيام  َتف   ورح را م آ لوةفري و  ارم     ايو  آيو 1 ص .«در آخر سوره نسا  اسوض {...َوَيس 

و در هيچ آدام سخ  از آخري  آي  يوا اسض ول  ده و در ذي  آ  دوازده حديم از اه  بيض ن   شده آر

  و 542-551  ص9احيام نيسض  ر.:: بورازش  تحسوير اهو  بيوض    ي يا آخري  آي  فري ةآخري  

ب ره آخري  آي  نواز  اسوض از ابو  عبواس و در مودار: سون   211هويد آي   م  همي   ور روايت  آ 

ب  اي  رواياض صحيح شما آ   اي هم   تر از جال  .اسض آ  در برخ  از مدار: شيب  راه يافت  اسض

اعتنواي   بو  آنود ـ مو  السند ـ آ  شواهد متبدد روايو  و تواريخ  ديگور فو  الجم(و  م وامي  آ  را تأييود

آند تح(ي  ع  ي  رشوض قصو  اسوض يبنو  اموام يوا  م  نگارنده هما »: نويسيد م و سرس چني  آنيد  م 

ع(ما اند  را مشخص آنند و خواست « اليوم»اي  دو اند  واست خ نم  ريامبر مس(ماً  ريامبر يا صحاب  خو   

ي دور ريش نيايد... رس اهر امام يا ريامبر  و محسرا  با ع   خود ب  نتيج  رسند تا براي مخالحا  شبه 

در آ  نخواهوود اي  تحسووير آيوو  را مسوويوض بگذارنوود تووا ع وو  بووا ع وو  خووود آ  را تشووخيص دهنوود شووائب 

توانسوتيد تشوخيص دهيود ايو  آيواض در  م  شماآيا اهر رواياض نبود اساساً ررسم  م  بنده از شما« بود...

و يوا بگوييود هور سو  آيو   اآموا  و تب(يوغ و واليوض   ؟!ناز  شده و ترتي  آنها چگون  اسوض حجةالودا 

  و رآو  ب  مبناي اصو  ح  خوم شود  در نمواز 11 ص ؟!ع(     اسض مربو  ب  واليض ح رض

آنند؟ آيا در آياض ديگر نيز آو  مربوو   نم  جوي  ا مخالحا  در اي  جا شبه  دور و بهان و... آي ؟!اسض

جوي  و  ب  اه  بيض اسض مانند آي  مباه(   آياض سووره دهور و... و حتو  آيو  ت هيور  آو  اميوا  بهانو 

آيد؟ آيا  نم  تر اسض چو  در مت  آياض مربو  ب  زنا  ريامبر خداسض  اي  شبه  رديد شبه  در آ  قوي

آيند و اي  شوائب   م  خو  ديگري در آينده ي دانستند آ  صحاب  نم  مبصوما  با ع   خودشا  اي  را

رس بايد راه را براي آنا  نمايا  سوازند؟! بواز روس چورا از اند  در جسض و جوي ح ي ض ب(ي را ندارند 

دانوم  نمو  ه اسض؟! واقباً مشخص شد« اليوم»خو  ريامبر خدا اي  دو  ي برخ  از مبصوما  و صحاب 

 هذاريد براي چيسض؟! م  آ  نام آ  را تح(ي  ع  ي  ها اي  استحسا 

و اسوض آتوا  آواف  از نظور سوند صوحيح از در هر صورض  شما م حظ  آنيود روايوض رويش هحتو  

ـ برخ  از اج ي اصحا  ائم  در آ  ح ور دارند  تبابير و محاد آ  نيز ف  الجم(  با رواياض متبدد 

باز  .شود م  هرچند  بي  السند و نيز شواهد ديگر تأييدايد ـ  آ  برخ  از آنها را خود شما هم آورده

تبوارد فو  بوا آ  ايض صحيح السوندي وهيچ روايت  از شيب  با م امي  آ  تبارد بالجم(  و هيچ ر

ر قابو  جموع اهر هم در بخش  تبارد هسض  آ  تنها زموا  نوزو  آيو  اآموا  اسوض  غيو .الجم(  ندارد

آ   ها و ابهام ها نيسض؛ همي   ور هيچ يک از بندهاي اي  روايض مخال  آتا  خدا نيسض و از اشيا 

شود مصو  اسض. شما  م  مبر خدا  بيا  متب(  ب(ِّغ و... م رحخو  ريا اآما  دي   ع(ض   درباره ع(ض  

ديود آنهووا وارد نيسوض ب(يوو  برخوو  ايد بو  محوواد ايوو  روايوض ايراداتوو  وارد آنيود امووا خواهيوود  نيوز خواسووت 

توانيود از ايو  روايوض بوا ايو  اوصواف  آو   روس  نم ي خود شوما تنواقد دارد. ها ايراداض شما با ديدهاه

شود ولو  مبنواي  م  ممي  اسض بگوييد در اي  صورض  تحسير آياض  روايض محورهحتيم چشم روشيد. 
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  اسوض چوو  هموا   وور آو  ذآور شود در قرآ  محور اسض  راسوخ بو  ايو  مناقشو  روشو  ما در تحسير

توانستيد بگوييد آي  اآما   نم  اهر رواياض نبود هرهز شما هم اوالً:خصوص مو و  واليض در قرآ  

نواز  شوده اسوض  چوو  ترتيو  آنهوا در قورآ  بودي  صوورض  55رس از آي  تب(يوغ و هور دو روس از آيو  

 اهوور روايوواض نبووود ووور ا  دارد و همووي  دانسووتيم ايوو  آيوواض چوو  رب وو  بوو  حجووةالود نموو  نيسووض و بوواز

را بوو  مبنوواي خووم شوود  در نموواز  رآوووو   55در آيوو  « وهووم راآبووو »در « رآووو »توانسووتيد  نموو 

 اص  ح   مبنا آنيد و آي  را درباره تصّد  امام ع(     در رآو  بدانيد.

(يغ و واليض  مربو  ب  ايد آ  از ديد م  هر س  آي   اآما   تب بر اساس رواياض هحت  شما نيز ثانياً:

هوييود قورآ  را بايود بوا قورآ  تحسوير آورد و فهميود  مو آو   آ  هرچنود بوا .واليض ح رض ع(و     اسوض

ـ ايو  خو  مشو  آو   آ  ايود بوا   از تحسوير آيو  تب(يوغ بوراي تحسوير آيو  واليوض بهوره آواف  نگرفت 11 ص

 هسووض و اهوور در محوواد آنهووا دقووضدر روايوواض هيووري از آيوواض واليووض بووراي تحسووير آيوو  تب(يووغ ـ  بهره

از اي  آرديود و ديودهاه شوما از رواره مو  فرموديد  با همي  خ  مش  اي  س  آي  را با ييديگر تحسوير م 

 ماند. م  مصو  ها اشيا 

منود و  آونم شوما در تحسوير ايو  آيواض  روايواض را نظام مو  همي  جا اي  نيت  را آ  قب ً هحوتم تيورار

 ي آ  اشاره خواهيم آرد.ها ب  نمون بداً بايد آ   جام  نديدهسان

 

 محور سوم: ابطال ادعاي شما بر عدم نةب

آيوا خداونود هموا  هونو  »هوييود  مو  آنيد آ  اهر دلي(  بر نص  داريد اراي  آنيد... و م  شما تحدي

  ... سرس 22 ص «آ  ابراهيم را امام قرار داد ح رض ع(  را امام قرار داد اهر هسض آدرس دهيد

با هذشض زما  و عاقو  شود  موردم در »هوييد:  م مردم ع (  اساس نظري  خودتا  درباره تيام   بر

کوا }ا امور ارشوادي بوزما  ريامبر اآرم  مردم مدين  خودشا  ح رض را حاآم قرار دادنود و خودا  يعل َوأَط 

ولَ  سل موردم در هوذر  درباره نظري  شوما در موورد عاقو  شود ببداً   22 ص« آارشا  را تأييد آرد {الرَّللا

توا  با چنود دليو  راسوخ داد بنوده در ايو  جوا تنهوا بو   م نيز  تحدي شما را ؛خواهيم آرداي  زما  اشاره

 اوالً:تحدي شما ب  ايو  دليو  اسوض آو   :هوييم م  .ايد رردازم آ  خود شما ب  آنها اشاره داشت  م  اي ادل 

  در مو وو  53از آي  ا اعض از اول  االمر  نسوا  بدو  عذر هما  هون  آ  ريش از اي  هحتيم شما 

اولو  االمور در  آو  با آ ايد  مورد بحم شما آ  بررس  آياض مربو  ب  امام ع(     اسض چشم روشيده

تنهوا اهو  آو  دهود  مو  همسو با سيا  آي  از عصمض اول  االمر خبر  اي  آي  بر اساس رواياض متواتر

شما نيوز حوداق   ذي  آي   490-452  ص9ند  ر.:: آنزالدقائ    و هيچ مصدا  ديگري نداراند  بيض

ايد آ  برخ  از آنها نيز ب  اذعا  شما صحيح السوند  روايض در همي  جزوه درباره اي  آي  ن   آرده 5

روايض آاف  ريش هحتو   هرچنود بو  اشوتباه در م وام ن ود دربواره حوديم صودو  در آتوا  نيز هستند  ما 

« انود اسام  تمام اماما  را بيا  آرده  شود آ  ريامبر م  در اي  حديم روش »د: ينويس م  آما  الدي 

هويود ح ورض   نمو  بحم از تب(يم و مبناي اول  االمر اسض و در حديم ؛ول  ظاهر حديم اي  نيسض

 اسام  آنها را رس از امام حسي  برشمردند.

را اموام قورار داد اهو  بيوض را هوم اموام آري خداوند هما  هون  آ  ح رض ابراهيم  :هوييم مي ثانياً:

للَا ل لنَّللااس  إ َماًمکا... }خداوند فرمود:  ؛قرار داد ح رض ابوراهيم از خودا خواسوض اماموض در رس  {إ نِّي َجاع 

ت ي}او استمرار يابد  ةذريّ  يَّللا رِّ ن   ل ينَ }خداوند هم مشرو  رذيرفض  {َقالَ َوم  ال م  ي الظَّللا د  بيوض    اهو  {اَل َيَنالل َعه 

تري  سو ح ـ دارنود  ق باً ذري  ابراهيم هستند شر  خدا را هم ب  دلي  آي  ت هير ـ اهر نگوييم در عال 

در هيچ ببدي ظالم نيسض  ظ(م ب  خود  ب  ديگرا  و ب    خدا م هر اسض ق باً  ةچو  آس  آ  از ناحي
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اسوض  «عهودي الظوالمي الينوا  »نيز شر  جب  امامض آ  در واقع شرح  24خدا  در سوره سجده آي  

تري  س ح دارند استمرار امامض نيز با  داند  اه  بيض نيز اي  دو شر  را در عال  م  را صبر و ي ي 

سوره اسرا   اثباض شده اسض رس م ت   از هر نظور  20فرقا  و  04دلي  ع (  و ن (   مانند آياض 

ام  براي اه  بيض جبو  شوده اسوض آند چني  م  م  رواياض نيز تصريح  موجود اسض  و مانب  نيسض

بررس  ت بي   مبناشناس  امام و م ام امامض از ديدهاه محسرا  فري ي    ـ 4  ـ  ر.:: تحسير ت بي  

باز در روايض صوحيح السوند آ(ينو   .اي  رواياض مواف  با محاد آي  و دلي  ع   اسض و محذوري ندارد

اتينا ال ابراهيم الکتکاب فقد ٰ»فرمايد:  آ  م سوره نسا   54از بريد عج(  از امام باقر    در تحسير آي  

ون چنوي  ن و  شوده اسوض « عظيما  والحکمة و اتيناهم مللکاً  جعکل مکنهم الرسکول و االنبيکا و االئمکو فکيکف يلقکرِّ

قکال: الملک  العظکيم ان جعکل فکيهم « ٰفاتيناهم مللکا عظيما»ال ابراهيم و يلنکرون في ال محمد؟! قال، قلت: في ٰ 

  5  ح277  ص1 آاف    « ئمو َمن أطاعهم فقد أطاَ هللا و من عةاهم عةي هللا فهو المل  العظيما

 

 

 محور چهارم: خطاي شما در فهم تعابير و مفاد آيو )آيات( واليت

بوور خوو   نظوور شووما اسوواس خ بوو  ريووامبر خوودا در غوودير در اموور واليووض  مبرفوو  صووحاض ح وورض 

مبناي ولّ  اسض آ  بنا ب  ظاهر خ ب  و تصريح خود شوما در  ع(     نبود ب(ي  مراد روش  ساخت 

از شوما بو      اي  بود آ  بحرمايد ح رض ع(     نيوز هماننود مو 11وه  صزجاي ديگر در همي  ج

قوالوا ب(و   « السوض اولو  بيوم مو  انحسويم»چوو  ريوامبر خودا فرمودنود  .جا  و مالتا  سزاوارتر اسوض

و نگرانو  ح ورض نيوز بيوا  هموي  امور بوود و خداونود نيوز « موليو  فب(و  موليو ... م  آنضُ »فرمود: 

ت وومي  داد تو ئوو  مناف ووا   آووافر را در ايوو  اموور بوو  سوورمنز  م صووود نرسوواند يبنوو  اجووازه ندهوود آنهووا 

ريوامبر ايو  تببيور ب(نود و رور ار  و سرنوشوض سواز را از ناحيو  خوودش و بوراي جانبوداري از  :بگويند

خواهود  م  يک داد و ستد سياس  اسض  و ريامبرـ نبوذ باهلل ـ هويد و در واقع  م  سر عمويشداماد و ر

ريووامبر اعظووم  .جبوورا  زحموواض ح وورض ع(وو     را آوورده باشوود  رووس وحوو  و رسووالت  در آووار نيسووض

در بوي  موردم توازه مسو(ما  هسوترش يابود و آ  را از ناحي  مناف ا  ساخت  و اي  امر اهر نگرا  بودند 

 انجامد و هم  زحماض ح رض و اهدا  ايشا  ويورا  م  ب  ارتداد آنها  مانند تو ت  افک  باور آنند 

هوييود در آ(مو   مو  شوما دايومآو   اي اموا  .اي  م الب  را ذآر خواهيم آورد زدر اي  باره رس ا .شود م 

يود شواهدي بور خواه مو  تأثيرهذار مهربانانو  اسوض و بور اسواس آ  «ول ّ »مهربان  هسض و  «واليض»

 خ   نوص   اوالً:نظري  خود درباره مجري بود  امام ع(     براي س(م و ص(ح اقام  آنيد خ اسض. 

در لحوظ واليوض مبنواي مهربوان  نهحتو  نيسوض و ا الّ  ثانياً:مبناي واليض اسض شرح خ ب  ريامبر خدا در 

وا }فرمايود:  مو  چگون  بايد بور اسواس ايو  آيو  آو  يَن َكَفکرل وتل َوالَّللاک   کاغل مل الطَّللا هل ل َيکابل   بگووييم: 250 ب وره  {أَو 

فرمايود:  مو   اغوتيا  نسبض ب  زيردستا  خود اثر و تصور  مهربانانو  دارنود يوا موث ً در ايو  آيو  آو 

م  } ل َيائ ه  وَن إ لَٰه أَو  يَن لَيلوحل َياط    راب   شيا ي  آ  بنا ب  آياض متبدد قرآ  :  بگوييم121 انبام  {...َوإ نَّللا الشَّللا

 يند با اولياي خود راب   مهربانان  اسض؟!ها دشم  سرسخض انسا 

آنيود در حوال  آو  اهور  مو  را شتدريج را براي اثباض نظري  خود ا« تب(يغ»باز شما در مت  واژه 

آردنود ب(يو   مو  ذآور قورآ  ماننود راغو  آ  را فوارس و محورداض رژوهوا  چني  بود آت  لغض مانند اب 

در زمينوو   ورووس بسووتگ  بوو  متب(وو  آ  دارد  .صوود و المنتهوو  اسووض مبنوواي آ  رسوواند  بوو  اقصوو  الم

بور هموي  اسواس  در آيو  شوريح   .رساند  مبنا  رسواند  بسويار رسوا و روش از م صوود هوينوده اسوض

َسککااَلت  هللاَّللا  } ککوَن ر  يَن يلَبلِّغل شووحافيض تمووام  ا و را مووث ً دربوواره نموواز بوواخوودو م صووود اهوور آسوو  ريووام  {...الَّللاکک  
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ايود بوي  اعو   و تب(يوغ هماننود حجور و  برساند  امر تب(يغ نماز را انجام داده اسض. باز شوما هموا  آرده

غ ب(ند شود براي روش  ساخت  و رساند  م صود  صداي مب(ِّ  روري اسض هاه  آ   آ  جدار اسض با

اض انذار را تب(يغ آند يبن  محاد آنها را با شحافيض تمام ب  ديگرا  حت  فرياد زند ب  ويژه اهر بخواهد آي

آ  چو  بور توو نواز  « ب(ِّوغ موا انوز  اليوک»فرمايد:  م  خداوند بنا ب  نص آي   در هر صورض .برساند

نواز  شوده بوود رسوو  دهد ق باً امري بر ح رض  م  شده  ب  صيغ  ما    برسا   اي  تببير نشا 

مر چ  بوده اسض آ  هم اآنو  ب  ايشا  دستور رسيده آ  را برسانند آ  چو  آو  مسو(ّم رس بايد ديد آ  ا

اسض تب(يغ ما انز  اليک غير از ت وض ما انز  اليک اسض چو  تا تبيي  و تحسوير و شورح و تو ويح 

 أتو  يوا اقورأ موا انوز »فرمايود:  نمو  خداونود بو  ريوامبرشآو   اي چو   .شوود نمو  نباشد تب(يغ آ م حاصو 

َسکااَلت  }فرمايود:  مو  مانند قو  ح رض نووح آو  .آياض ديگر نيز شاهد بر اي  مدعاسض« اليک کم  ر  كل َبلِّغل
أل

ککي   و بوو   ووور آ(وو  71و يووا ح وورض هووود آوو  همووي  را فرموووده اسووض  اعوورا    72 اعوورا   {...َربِّ

َسکااَلت  }فرمايود:  مو  غا  الهو  آو مب(ِّ درباره  کوَن ر  يَن يلَبلِّغل َنول الَّللاک   َشکو  هرهوز روس    93 احوزا   {...هللاَّللا  َوَيخ 

ود صوم آو   آ  تواند با صر  ت وض آياض يا ذآر رواياض  امر تب(يغ را صورض دهد جز نم  ُمب(ِّغ دي 

خدا و مبصوما  را بيا  آند همي   ور انبيا براي اتمام حجض بايد م صود را برسوانند توا اهور عوذاب  

 آمد عذري نباشد.

خودا نواز  شوده آو  ح ورض آ  را  عزيوز ربهورديم چو  چيوزي قوب ً بور ريوام م  رسش براآنو  ب  ر

و خداونود انود  اند اما تب(يغ آ  يبن  تبيي  محاد آ  را بوراي رسواند  م صوود خودا انجوام نداده ت وض آرده

ناز  شده  آ  را انجام دهيد. آ  چ  بر ريامبر خدا قب ً « ب(ِّغ ما انز  اليک م  ربک»فرمايد  م  اي  جا

کوَن }فرمايود:  مو   آياض واليوض  اسوض آو  57و  55آياض  يَن يلق يمل يَن آَمنلکوا الَّللاک   کوللول َوالَّللاک   ل َوَرسل
مل هللاَّللا كل َمکا َول کيُّ إ نَّللا

ککونَ  عل ککم  َراك  َكککاَو َوهل تلککوَن الزَّللا ککاَلَو َويلب  يَن آَمنلککوا َفککإ نَّللا *  الةَّللا ککولَول َوالَّللاکک   َ َوَرسل
َغککال بلونَ  َوَمککن  َيَتککَولَّللا هللاَّللا ککمل ال  َب هللاَّللا  هل ککز   {ح 

دانستند و نيازي بو  تب(يوغ  م  فهميدند و مورد نزو  آ  را م  مخا با  وح  هم  اجزاي اي  دو آي  را

بوود ريوامبر خودا موظو  شودند « ولو ّ »آ  چ  براي آنا  ابهام داشض مبنا و م صود از نداشتند تب(يم و 

 ر آنند تا مراد خدا را برسانند.را تب(يغ يبن  تبيي  و تحسي اي  تببير

السوض اولو  بيوم مو  انحسويم... مو  »عبوارض متوواتر « ولو ّ »ح رض رسو  اآرم ص  در تبيوي  

 درباره اثباض تواتر اي  عبارض آ  ح رض قب  از م  آنض موليو   ألسوُض « آنض مولي  فب(ّ  مولي ...

را  لسنة  نيوز الغودير ع مو  امينو  اول  بيم... را فرموده  ر.:: موسوعة االمامة ف  نصوص اه  ا

ب  آار بردند آ  ب  اي  مبناسض هما  هون  آ  خداوند مرا در امر دي  و دنياي شما نسبض بو  خودتوا  

را نيز چني  قرار داد و تمام شئو  واليض آ  براي م      سزاوارتر قرار داد رس هما  خداوند  ع( 

 7افزو  بر سيا   عبوارض ريوامبر خودا روايواض ذيو  آيو   .م رر شده براي امام ع(     نيز م رر اسض

نبايود آو   آ    تو ويح24-94  ص12سوره احزا  داللض بر اي  مبنا دارد  ر.:: تحسير اه  بيض   

صورفاً در صودد جبو  حاآميوض سياسو  اجتمواع  اموام ع(و       هما  بريم ريوامبر خودا در ايو  خ بو 

خ اسض و مخال  آي  واليوض ديدهاه اي   .(م بودندري ص(ح و س  جبودند و يا مانند شما در صدد تب(يغ مُ 

چو  آي  در  .  ريامبر خدا در اي  زمين  اسضي  و رواياض ب  ويژه روايض خ ب  غدير57و  55 مائده 

يَن آَمنلوا}فرمايد:  م  «ول ّ »يک سيا  با لحظ محرد  وللول َوالَّللا   ل َوَرسل
مل هللاَّللا كل َما َول يُّ الوذي  »مراد از  ق باً  {...إ نَّللا

ايد  رس هم  شئو  واليض خدا براي رسوو  خودا و  امام ع(  هستند  و شما هم آ  را رذيرفت « امنوا...

امام ع(  هسض جز آ  چ  آ  بوا دليو  بيورو  رود  ح ورض رسوو  واليوض در هودايض تشوريب  براي 

ريض اجتماع   واليض در و...  تبيي  و تب(يم وح   دعوض ب  دي   تربيض امض  حاآميض سياس  و مدي

تووا  برخو  از آنهوا را بو   نمو  رس هم  آنها براي امام ع(  هم هسض  و اساسواً اند  ق اوض و... داشت 
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 :هوييد م  انتخا  امض واهذاشض مانند واليض در تبيي  و تب(يم وح  و تربيض امض  جال  اسض آ  شما

حتو  ظهوور هوم نودارد صراحض در نص  ندارد « السض اول  بيم... م  آنض مولي ...»اي  عبارض »

« غب(ِّ »  اي  داوري ب  دلي  آ  اسض آ  شما از متب(  11 ص «ب(  احتمال  از احتماالض عبارض اسض

د و بو  برخو  ايد آ  برخ  از آنها هحت  شو و ادل  و شواهد ديگر غاف  شده« ما ولييم...نّ ا  »و سيا  آي  

ووآوو   اي ديگوور نيووز اشوواره خووواهم آوورد از جم(وو   امووام ع(وو   واليووض آوو   اي ر  مبرفوو  اسووض بوو  اهوور ص 

چ  نيوازي بو  ايو  جم(و  « السض اول  بيم م  انحسيم»فرمايد  م  رسو  خدااوالً: مهربانان  دارد چرا 

نان  از شما ب  جا  و مالتا  يا م  در واليض مهرباآخواهد بحرمايد:  م  اسض البد بايد بحرماييد ح رض

بر سر واليض مهربانان  رسو  هرفت  ح رض  سزاوارتر نيستم؟! آيا اي  مبنا مب و  اسض آيا اعترا   

 اينهواتور از  مهوم ثالثواً:« وهللا يبصومک مو  النواس»در اي  صورض چرا خدا بايد بحرمايود  ؟! ثانياً:اسض

اي  فرازي اسض آ  در فهم آيو  ن وش بسوزا دارد « اليافري  هدي ال وميالا ّ  هللا »بايد بحرمايد خدا چرا 

ريووامبر خوودا سووخ  از  ي بوواز چوورا بايوود در مووت  خ بوو  راببوواً:ايد؟!  ولوو  شووما بوو  آ(وو  آ  را فوورو هذاشووت 

آيا صر  مبرف  واليض مهربانان   موج  يوأس  خامساً:ا اعض از اول  االمر و تب(يم مبناي آ  باشد 

ياد آنند آ  در رواياض صحيح السند  «فري  »چرا بايد اه  بيض از واليض ب  سادساً: شود  م  آافرا 

آيا صحاب  آ  مخا   خ ب  و تحسير آي  سابباً:   و... 925و  991 2ديگر نيز ن   شده اسض  آاف   

 بودند از تحسير ولّ   مبرف  تأثيرهذار مهربانان  فهميدند آيا نبايد در ميا  آ  جمبيض انبوه يک روايض

چنوي  مبنواي  را از آو م ريوامبر ن   شده  ن   آند آ  نشا  دهود در ميا  رواياض فراوان  آ  از آس  

 ؟!بگويد ريامبر خدا در خ ب  غدير فرمود دوسض تأثيرهذار خود را آام ً بشناسيداسض و خدا فهميده 

 لو د دارد وآ(مو  جبو  يوا نصو  وجوو  هوييد اهر چ  در برخ  رواياض م  باز تبج  اسض آ  شما

اما چو  بوا سواير اند  هذاريد آ  احتماالً از اي  فرهن  اثر رذيرفت  م  آ  را ب  حسا  فرهن  ايرانيا 

آيا آنا  آ  از اه  بيوض ايو  روايواض را  اوالً:آند  بحرماييد  نم  رواياض ناسازهار اسض چيزي را اثباض

هوا ايرانو  و بور اثور فرهنو  ايرانو  آ  را ن و   بو  مبنوا  اند؟! يا همو  ناق  ن   آرده اند  جم(گ  ايران 

با آدام روايض صحيح السند ناسازهار رواياض نص  مبيار شما   با آدام رواياض و  بثانياً: اند؟!  آرده

ر روايات  نباشد آ  در آنها نص  بو  آوار نرفتو  اسوض چرا رواياض نص   ثالثاً:اسض؟   آيوا رابعکاً:. محسِّ

دو دسوت  روايوض تبوارد بو  وجوود توا بوي  يک روايض آورد آ  نص  را مردود دانست  باشود  توا  م 

آيا در اي  امر خ ير نبايد حت  يک روايض وجوود داشوت  باشود و نصو  را بو  آ(و  اب وا   خامساً: .آيد

بنا ب  نظر شما داع  بر ن و  فوراوا  بووده اسوض چوو  خ(حواي امووي و عباسو  بو  آ   آ  آند؟! ب  ويژه

آيا نبايد اه  بيض هحت  رس  ي خود را بروشانند ها و لغزش ها جستند تا  ب  م تشّبم نص  امام ع(  

 سادسکاً:هويند  م  مردم آهاه باشيد اساساً درباره امام ع(  نصب  در آار نبوده و اي  خ(حا دروغ :باشند

 برنود آو  در روايوض   م  را ب  آار« فري  »امر واليض  تببير انيار نص  در اه  بيض ب  جاي  چرا

ب  عهده مي(حا  نهاده شوده آ  يبن  امري الزم از ناحي  خدا  .آاف  ريش هحت  چند بار تيرار شده اسض

 مانند ساير فرائد آ  در هما  روايض ب  آ  اشاره آردند. .اسض

تواننود از آنهوا بو  ح ي تو  قابو   نمو  تازه رواياض آ  قدر نسخ  بود  دارد آو  افوراد»يسيد: نو م  باز

از آ  م دار ـ الاق  توا   نم از اي  رواياض آ  ب  قو  شما نسخ  بد  دارد    آيا11 ص« اعتنا برسند

نظري  نصو   اب وا   ها آيا در اي  قدر مت ي  ؟!را استخرا  آرد ها قدر متي  ـ ايد  آ  ن   آردهروايت  

 بحرماييد در آدام نسخ  بد   نظري  نص  اب ا  شده اسض؟! شده يا اثباض شده اسض؟!

و   47و مجمو  اسوض  ص  امري سربسوت  «ما انز  اليک»آنيد  م  در هر صورض  شما تصريح

موا »آو  دليو  اقامو  آنيود بايود  اوالً:روس  .بايد ريامبر خدا ايو  امور سربسوت  را شوحا  و روشو  سوازند؟
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محواد روايواض صوحيح هموي   وور اسوض و  55در آيو  « واليوض»غير از تبيي  مبنوا و موراد از « انز 

امر ص(ح و سو(م   اثباض آنيد ريش از اي  آي   بر ح رضبايد  ثانياً: .السند در اي  باره را اب ا  نماييد

اساسو  تأآيود آورد توا  ح رض نگرا  بودند و خدا ب  قوو  شوما بور ايو  امور مهوم و ناز  شده بود ول 

از ناحي  مناف ا   آافر درباره صو(ح و سو(م در اي  ح رض آ  را تبيي  آنند ثالثاً: بايد اثباض آنيد تو ئ 

ينَ }آار بوده و خداوند فرمود:  َم ال َكاف ر  ي ال َقو  د  َ اَل َيه 
هحتيم اي  آيو  تنهوا و   آ  اي تر از هم   و مهم {أَنَّللا هللاَّللا

بو  ريوامبر خودا  ب  غديري  ريامبر خداسض رس بايد اثباض فرماييد آ  محور اصو(  ختنها مربو  ب  خ 

(مي  و دسوتور بو  همزيسوت  سوآونم در غودير  بور سو(م و صو(ح و دوسوت  در بوي  م مو  در غدير  تأآيد

ست  اهر محوور اصو(  خ بو  غودير دربواره صو(ح و سو(م امسالمض آميز با اه  آتا  بوده اسض؟! ب  ر

سواز مح وود  ي بسويار رور ار  و سرنوشوض امر واليض نبود چرا بايد مت  آام  اي  خ بو  بود و درباره

آو   آ  ي  يافوض شوود بوا الي منوابع فوري در البو بو  صوورض رراآنوده ي آ  ها شود و تنها برخ  از ق بو 

نيوز دانم چورا در محواد آيو  تب(يوغ و ف واي نوزو  آ  و  نم  خ ب  را شنيدند؟! واقباً  ي جمبيض انبوه  ا

کم هللا و انمککا ولککيّ »نککزل عليککو أامککر هللا عککّز وجککلّ بواليککة علککي و »هويوود:  موو  روايوواض صووحيح السووند آوو 

کر »محمداً ةلي هللا عليو و آلو و سلم  مر هللال ِو َفَرض واليَة اولي االمر فلم َيدروا ماهي، ف« رسولو... أن يفسِّ

ر لهم الةلوو آنيود آو   مو  د و ب  جاي آ   براي خدا تبيي  تي(ي فرمايي نم  دقض ...«لهم الوالية  ما َفسَّللا

چورا خوود خودا « ع(و ّ  واليوة  اع(و»يوا « ع(  واليةب(ِّغ »چرا خدا ب  جاي آ  عبارض  والن  نحرمود 

  آيا آ  چ  در روايض آموده خو   ع و  41 ص« رسو  هللا يم ببدَ ها الناس ا ّ  ع(ّياً وليّ يا ايّ »نحرمود: 

هوييود ولو  بو   مو  چنوي بوراي خودا اي  جا بوا ايو  تبيوي  تي(يو  در ض شما و آتا  خداسض؟! جال  اس

هوييود: خداونود در صودد اسوض آو  اهميوض  مو  رسويد م  آ « و هللا يبصمک م  الناس»مبناي عبارض 

هوييود چورا خودا چنوي   ـ آ  م  بر اساس نظري  شماما ح  داريم آيا  !مأموريض آ  ح رض را بنماياند

اهور خداونود در صودد اسوض از اهميوض مأموريوض بگويود چورا بايود آ  را بوا جم(و  يم: نحرمود ... ـ بگوي

بگويد اي  عبارض چ  داللت  بر اهميض مأموريض دارد مگور خداونود بوراي تأآيود بور « وهللا يبصمک»

(ح »ص(ح و س(م بايد ب  ريامبرش چني  هويد؟! و چرا خداوند نحرمود  ْ(م و الصُّ و... يا ايها الناس ا ّ  السَّ

چرا آ  هاه آ  ح رض رسو  امام ع(و  « اساُس دينيم و بهما اآم(ض ليم دين  و اتممض ع(ييم نبمت 

را در غدير مبرف  آردند از اي  امر خ ير غاف  شدند آ  بگويد: اي  ع(  تنها مجري س(م و ص(ح و 

مبرفو  ولوّ  ح رض رسو  در آ  خ ب  آ  بوراي چرا آميز اسض  و يا باز  مجري همزيست  مسالمض

بود نحرمود: ق(  ع(  سرشوار از محبوض اسوض و واليوض مهربانانو  دارد او را برهزينيود چوو  بو  قوو  

عنوووا  مشووير نيسووض « و هووم راآبووو »ق(وو  سرشووار از محبووض بوو  مووردم اسووض و   شووما موو : واليووض

آنا  براي را جاري باشد رس چاي  مبيار درباره ساير اه  بيض هم بايد   باز بنا ب  ديدهاه شما 11 ص

مامووض هحتنوود او ق(بوو  سرشووار از محبووض و واليووض مهربانانوو  دارد رووس شايسووت  ا موو ن امووام رووس از خووود

ب(ي  ممي  اسض آس  در اي  جا بگويد اهر مبيار اص(  براي امامض اي  اسوض چورا بو   وور  ؟!اسض

ي هم  اوصا  از ع(م ب  عنوا  امام انتخا  نينم چو  و    زيد ب  ع(  را ب  جاي امام باقر  نمون 

چو  جا  خود را براي نجاض  ؛مردم اسضب  و ت وا را دارد و افزو  بر آ  ق(  او سرشار از محبض 

توانود   واليض مهربانان   م آنا  بر آ  دسض نهاد و همي   ور هرهاه تبار   رديد آيد همي  م : 

 آند. مشگ  را ح 

 

 درباره نظريو ديگران درباره علت نگراني پيامبر خدامحور پنجم: نقل ناقص و مناقشو ضعيف شما 

ديودهاه ديگورا  را بو   وور آامو  ن و  و ن ود آنيود آو   آ  شما درباره ع(ض نگران  ريامبر خدا بودو 
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 نويسيد: م  چني 

در ابتوداي آو م  ربو  نداشوت  « يا ايهوا الرسوو »نص  مانند آمد   ي شيبيا  دالي(  براي نظري »

ي قب(  و ببدي  زما  نزو  آي  و نيوز تناسو  ايو  شوأ  نوزو  بوا جمو ض آيو  را جوز  اه ي  با آي آاي  

دانند... ح رض نگرا  بود شايد مردم او را  م  دالي  بيرون  و مهمتري  قرين  داخ(  را تهديد در آي 

قبو  نينند و يا براي ريامبر يا براي دي  يا براي ح رض ع(  خ ري ريش آيد... و روشو  اسوض آو  

مبوارزه بوا سورا  آحور توا مبوارزه بوا سورا  يهوود  ايو  چنوي  مهوم  ور از مبارزه با بض هرفت  وساير ام

سورس چنوي   «ي  وجوود نداشوت  و خداونود نيوز وعوده ححوظ نوداده اسوض...هوا گران ننبوده اسض و چنوي  

نشوا  از اهميوض مو وو  دارد... و تنهوا در دو موورد در  «يا ايهوا الرسوو »آمد  » :دهيد م  تو يح

در اواخوور عموور آ  ح وورض بوو  آووار رفتوو  ... و نشووا  از  70و  41قوورآ  آ  هووم در سوووره مائووده آيوو  

د: يووهوي موو  و نيووز در جوواي ديگوور  93-47 ص «دارد آوو  داراي اهميووض بسوويار ويووژه اسووضاي  مسووئ( 

شان  خال  آند تا خدا تهديدش آند آ  اهور انجوام نودادي ريامبر آس  نبود آ  براي ترس از مأموريض »

براي بيا  اهميوض صو(ح و آشوت   «إ  لم تحب  فها ب(ّغض رسالت »رس عبارض  «...اي هيچ آاري نيرده

وهللا يبصومک »منا و در روز غدير توج  آنند... جم(و   اسض تا هم  ب  سخنا  ريامبر در مسجد خي   

.. ريامبر يک تن  با مشرآا  مبارزه آرد... نيازي ب  تأمي  نداشض تا نيز همي  هون  اسض. «م  الناس

مأموريض خدا را انجام دهد ب(ي  خداوند در صدد اسض آ  اهميض مأموريض آ  ح ورض را بنمايانود توا 

اخوت     يي  از ن ا  آانون  اخت   شما با ديگرا  بدينسا   . 42-49 ص «شايد ب  آ  توج  شود

اسوض. دانشومندا  شويب  ع(وض « موا انوز  اليوک»موصول  در « ما»يبن  مبناي « (ِّغب»ب(  تدرباره م

اند  نگران  ريامبر را احتما  واآنش مخا با  ب  ويژه مناف ا  در برابور تب(يوغ واليوض اموام ع(و  دانسوت 

  دانوم نظريو  دانشومندا  شويب مو  دانيود. بنوده در ايو  جوا الزم مو  ول  شما آ  را در تب(يغ ص(ح و سو(م

 مانند ع م   با باي  را ب  اختصار ذآر آنم تا در داوري دچار لغزش نشويم.

هويند در زما  نزو  سوره مائده در اواخر عمر شري  ريامبر  هم  اه  آتا  از قدرض و  م  آنا 

 ن وير  بنو    وظوقري بنو  خزيوده بودنود و قبايو  هونواهو  يهوديوا  ماننوداي  عظمض مس(مانا  در هوشو 

 آورده  ررداختنود يوا تور: و و مو   ا  و يهوديا  خيبر و ديگرا  يا تس(يم مس(مانا  شده و جزيو قين بن 

از سوي اه  آتا  و همي   ور مشرآا  و آافرا  متوج  سازما   يخ ر  رس در آ  شراي  ؛بودند

قابو  نبود چو  در آ  زما  مشرآا  و آافرا  نيز جريا  اس م هرويده  تازه ب  جامب  اس م   دي  و 

اي نبودند  رس بايد ب  خ ور مناف وا  انديشويد  آ  روزهوا افوراد جامبو  اسو م  توازه بو  اسو م  م حظ 

مناف وا  كو  داشوض  رو احتموا  بودند و هنوز تباليم اس م در بي  آنا  رسوخ نكرده بود؛ از اي هرويده 

  ص تكذي  آنچو  رسوو  خودااي در صحو  مس(مانا  بودند  با انكار و  قاب  م حظ جريان  با شمار 

و قرآ  از آنهوا  همراه با آسان  آ  در دلشا  بيماري اسض مأمور ب  اب غ آ  شده بود  دسيس  كرده  

در شوايب  سوازند و   77ا  زاحو آنود   مو  يواد« مناف و  و الذي  فو  ق(ووبهم مورد و المرجحوو لا»با 

كند و آ  را ب  اسم دي  خدا  صادر م را م  حكچني  خود  اذها  چني  ال ا كنند ك  رسو  خدا از ريش  

شود جامبو   مو  آورد چو  موج  م  اي  ن ش   آثار خ رنا: و غير قاب  جبرا  رديدسازد.  م  منتشر

ايو  هموا   .الض ترديود آننود و از ديو  بيورو  رونودسواس م  ب  ويژه افراد تازه مس(ما  در وحو  و ر

هوري مناف وا  و بو  ريوروي از آنوا   افوراد  ريشوين  تو ئو . آورد مو  امري اسض آ  ريامبر خدا را نگرا 

دهووود زمينوو  بووراي روووذيرش  در جامبوو  اسووو م نشووا  موو « افوو »بيمووارد  در ق وواياي  ماننوود جريوووا  

رنداشوت   هاي دروغي  آنا  را درسوض مو  شايب  د  اي ساده   عدهاسض وجود داشت  هاي مناف ا  هري فتن 

و اسوض بيوا  كورده   21تا  11آياض  قرآ  در سوره نور اي آ   فتن  .كردند منتشر م دها  ب  دها  و 
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د   ك  با سازندها  اي  تو ئ  ب  شدض برخورد كرده و وعده عذا  داده اسض  بو  افوراد سواده  م  آ 

انود  توصوي   و زودباور و آنوا  كو  ناخودآهواه تحوض توأثير ال اهواي شوي ان  مناف وا  آ  را منتشور كورده

 . ها نيحتند و... باشند و هرهز ب  دام  اي  نو  تو ئ كند هشيار  م 

بوواره  و كواف  اسووض در ايو  1هواي ديگووري كو  در ميووا  مودار  توواريخ  فوراوا  اسووض نمونوو همچنوي  

در بازهشوض از غوزوه   ص هواي مناف وا  در قتو  رسوو  خودا و تو ئو  2اي در روحياض قوريش م الب 

هواي  كوو  برخو  صوحاب  بوا ريووامبر  و مخالحوض  9049  ح37  ص0تبوو:  بخواري موع فووتح البواري   

؛ 15و  93  ص4 بخواري   « نامو  نگاشت  وصيض» مانند مخالحض با داشت  باشيمكردند  م  ص  خدا

بر خودا ص  در وارسي  روزهاي حيواض ريوام« سام سراه اُ نيرد  همراه  »و   1251  ص9مس(م   

آ    در اي  دو مورد  و امثوا   ص ك  ب  وقو  ريوسض و دستور ريامبر خدا  103  ص5 بخاري   

. عدم همراه  تر خواهد شد نگران  ريامبر خدا آسا  ناديده هرفت  شد  آنگاه در  ف اي نزو  آي  و د 

 غدير همراه  نيردند.آس  نگويد چرا صحاب  با آموزة آ   اي با سراه اسام  مدر: روشن  اسض بر 

هايشا  بو   كردند  ول  ن ش  هوي  مناف ا  ك  در هر فرصت  براي  رب  زد  ب  اس م استحاده م 

كردند رس از ريامبر خدا  نشسض  تنها اميدشا  ب  رس از وفاض رسو  خدا بود. آنا  تصور م  ثمر نم 

  ص ئ(  جانشووين  ريووامبر اكوورمرو  مسوو تواننوود  وورب  جوودي بوور ريكوور اسوو م وارد كننوود؛ از ايوو  موو 

هوواي آنووا  را ن ووش بوور آ  كنوود؛ بنووابراي   بيبوو  بووود آنووا  بووا اعوو   عموووم  و  توانسووض تمووام ن شوو  موو 

رسمّيض بخشيد  ب  مسئ(  جانشين  از جان  خدا  آ  را تكذي  و در ميا  مردم چنوي  شوايب  كننود كو  

فض را ب  داماد و رسر عموي خود بخشيده اسض  ريامبر از ناحي  خود بر اي  كار اقدام كرده و م ام خ 

ك  ـ اش داشتند  ب  خا ر خشم اله  و شمشير برنده    اي ك  مناف ا  نسبض ب  امام ع(  ويژه با كين  ب 

 ر.:: ابوو  ابوو   يحووور  ب غوواض  بوو  آ  تصووريح شووده اسووض س  ح وورض زهوورامن ووو  از در خ بوو  

را در     اموام ع(و   ص مانند زموان  كو  ريوامبر خودااز بافزود  و بر اي  مشك  م ـ   90النسا   ص

  از ع(و  بو  ص   مناف ا  شايب  كردند ك  ريامبرندفتر و ب  جن  تبو  ندمدين  جانشي  خود قرار داد

رو  بوراي ها تو براي م  بو  منزلو »رسندد  در آنجا ريامبر خدا فرمود:  اش را نم  ستوه آمده  همراه 

روشو  اسوض اهور  ب  حوديم منزلوض مشوهور اسوض و اسوناد آ  متوواتر اسوض. اي  بيا  «.موس   هست 

بوي  بورد  ديو  و ناكوام هذاشوت  رسوالض  هوا بنشويند توا چو  انودازه بوراي از اي در د  م و شبه چني  توهّ 

كنود  م البو  در نصوصو   توأثير دارد؛ از جم(و  شوواهدي كو  ايو  م (و  را تأييود مو   ص ريامبر خدا

ايود  در اي  نصوص روايو  آو  شوما نيوز آنهوا را ن و  آردهكند.  اسض ك  جريا  نزو  آي  را تشريح م 

اي َتخووَّ  ر»حديم صودو  در آموا  الودي ؛ « بها حتنو َ أّ  الناس يُ  ظننضُ »اند:  ب  آار رفت اي  تبابير 

بوه ف ا  صدرُ أ  يرتّدوا ع  دينهم و أرسو  هللاع  عهد ا اُمّت  حديثو»حديم آ(ين  در آاف ؛ « ه  ييذِّ

  آ(ين  در آواف  و شوبي  بو  آ « هم بهذا ف  اب  عّم  ي و  قائ  و ي و  قائ ال  الجاه(ية و مت  أخبرتُ 

                                                 
بوا هروهو  نشسوت  بووديم  چوو  ا ص  نوزد ريوامبر خود»كنود:  مو وقواص ن و   مانند اي  ماجرا ك  سبدب  ابو . 1

وارد شوود  ديگوورا  بيوورو  رفتنوود رح وورض رسووو  بوو  ديگوورا  فرمووود: بيوورو  رويوودع چووو  بيوورو      ع(وو 
آمدند  يكديگر را سرزنش كردند و هحتند: ب  خدا سوهند! روا نيسوض موا را بيورو  كنود و وي را بروذيرد  روس 

بو  خودا سووهند! مو  از رويش خوود او را وارد و شوما »فرموود:   ص نگاه رسو  خدابرهشتند و داخ  شدند  آ
و  96  ح96  صخصوائصر. : نسوائ    «. را بيرو  نكردم  ب(كو  خودا او را وارد و شوما را بيورو  كورد

 . و... 9921  ح941  ص2   تاريخ أصبها ؛ ابونبيم اصحهان   9961  ح94  ص4   مسند بزار
هاي آنا  در عصر رسالض و رس از آ  بوراي در   هيري بي(  قريش و در ر  آ   مو عبررس  روحياض ق. 2

سويد ر و   بوراي نمونو  ر. :   . (بود بسياري از حوادم صدر اس م كارساز خواهد بود و مجا  ديگر مو 

  99  ح69و نيز ر. : نسائ   هما   ص 962  912  خ ب  الب غ  نهج
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همون  و ا  يتّ  مخافة»در نورالث (ي ؛  حويزي« عّم  ما يريد ا الّ ا  يرفع ب َ بع اب »عياش  در تحسير؛ 

« حاب  اب  عّم »عياش  در تحسير و تببير « أ  ي ولوا حام  اب  عّم »صدو  در امال ؛ « بون ييذِّ 

قد آانض »عياش  در تحسير؛ « در ترتي  االمال ؛ ف(م يأخذ بيده راي ع(  ب  اب   ال ع َفرقاً م  الناس

شوّ  ع(و  النبو  و »عياشو  در تحسوير؛ « هللا م  ال يوام لميوا  النواسع رسو  نَ من  و امتَ نزلض واليت  ب  

غيور از ايو  احاديوم  احاديوم ديگوري نيوز در منوابع موا و  .عياشو  در تحسوير«   تيّذب  قوريشأ  ش  خَ 

  110-111  ص2همي   ور منابع اه  سونض هسوض آو  بنوده بو  برخو  از آنهوا در تحسوير ت بي و    

توواتر مبنواي  و تووا   نمو  برخ  از اي  رواياض  وبي  السوند هسوتند لويي  ام البت  هرچند اشاره آرده

هودي يوهللا يبصومک مو  النواس ا  هللا ال»فرمايود:  مو  قدر متي   آنها را آ  همسو بوا محواد آيو  اسوض و

خداوند در چني  ماسض ناديده هرفض. شو نيز م اب  با رواياض صحيح السند ب  اذعا  « ال وم اليافري 

 آ  بيم و نگران  از ناحيو  رسوو  ميورم اسو م ص  آوام ً قابو  در: اسوض بو  ريوامبرش امورف اي  

آند و نيز بو  ايشوا  يبن  تحسير و تبيي  آند اي  مأموريض را انجام دهد و واليض امام ع(  را تب(يغ  م 

  بو  ايو  دهود مخالحوان  آو  در صودد آحور ورزيود مو  وعوده« إ  هللا اليهودي ال ووم اليوافري »با تببيور 

 سوازي بوراي تيوذي  ايو  ريوام  هموض همارنود هودايض دستور برآينود و بو  آارشوين  و مخالحوض و شايب 

آ  بايد ب  آ  توجو  آنويم ايو  اسوض آ  چو   آ(يدي رساند. نيت  نم  يبن  تو ئ  آنا  را ب  ثمر .آند نم 

مبوادا آو  نگرانو   ايو يبنو    آ  خدا ت مي  داد هما  بود آ  ريامبر از آ  نگرا  بودند ن  بيش از آ 

 مناف وا  بگوينوود خبووري از وحوو  نيسووض و اموور واليووض اموام ع(وو  نبوووذ بوواهلل داد و سووتد سياسوو  اسووض او

خواهود بو  رسور عمووي خوود واليوض بخشود و او را بور موا برتوري دهود و زحمواض وي را آو  بوراي  م 

آرده جبرا  آند و... ت مي  خداونود باعوم شود هويچ آوس امور واليوض در  ها ان شريشبرد اهدافش جانح

نگذارد و نگويد از وح  و رسالض خبوري و... غدير را ب  حسا  شخص  ريامبر و داد و ستد سياس  

 اهور هوم آيواض او  ـ و آنوا  از جرهو  ديو  بيورو  رونود ـ نيسض تا موج  ترديد در ايموا  موردم شوود 

باره بدانيم تأآيدي بر اي  نظري  اسض هرچند بايد درباره شأ  نزو  آياض او   سوره مبار  را در اي 

ت مي  ديگري در اي  بواره   هما  هون  آ  اشاره آرديم خداوندتري شود   سوره مبار  بررس  بيش

رند آ  را ناديدده هيمبناي  آنند يا آ  را آتما  سازند  مث ً نگذارد خبر غدير را تحري   آ   اي نداد ب  

آند ول  ت مين  براي تحري   م  و... مانند قرآ  آ  خداوند ت مي  داد آ  را از تحري  لحظ  ححظ

 مبناي  آياض و آتما  ح اي  آ  نداد تا همچنا  راه آزمو  امض محتوح باشد.

اسض آو  د  نگرانو  ريوامبر عزيوز اسو م را دربواره تب(يوغ موا اي  درباره نظري مختصر اي  م ال  

بينيد ابراز و اي  نظري  را اب وا  آنيود و  م  ي  در آ ها (ي  و شرح داده اسض اهر شما آاست انز  تح

ماند اي  اسض آ   م  آ  باق اي  (م قرار دهيد. تنها نيت ب  جاي آ  ديدهاه خودتا  را درباره ص(ح و س  

در نظريو  شوما هوم آو   اي ز دانند غافو  ا م  ارتبا  ب  ي قب(  و ببديها هحتيد: شيبيا  اي  آي  را با آي 

 خووورد  دربوواره آيوو  اآمووا  بوو  صووراحض نموو  ارتبووا   بووي  ايوو  آيوواض و آيوواض قبوو  و ببوود آ  بوو  چشووم

اي  بخش از آي  مبتر   اسض و با دستور خدا يوا ريوامبر در ايو  جوا در  شوده و نگارنوده »هوييد:  م 

 1 2 ص« نيز همي  را قبو  دارد

                                                 
آو   12و  19مائوده  نيوز وجو  جمبو  بوراي ايو  دو آيو  بوا آيو   19و  11ض درباره آي  رآيواضع واليوض  آيوا. 1

  آو  ناتموام اسوض 91ايود  ص درباره عبادة ب  صوامض اسوض بور اسواس روايوض سويو   و ابو  مردويو  آورده
دربواره عبوادة  12و  19  چوو  نوزو  آيواض 49-49  ص2تور ر.:: تحسوير ت بي و      ـبراي تو يح بيش
نيوز نواظر بو   11و  14  چ  رسد بگوييم بو  آيواض 919  ص9يسض  ر.::  بري   ب  صامض نيز ثابض ن

مربو  ب  اوسض  افوزو  « إّنما ولييم هللا و رسول ...»قسمض او  آي  »جريا  اوسض و همانند شما بنويسيم: 
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  درباره راب   بي  اي  آي  با آياض قب  و ببدش م رح نشوده ثشما بح درباره آي  تب(يغ نيز در آ م

آياض قب  و ببد اي  آي  درباره اه  آتا  اسض و نوعاً در آنها تبوابير تنود بو  آ   اي تا بررس  شود چ  

و در هور صوورض راسوخ بو   .(م و صو(ح آشويار نيسوضآار رفت  و وج  جمع آ  با نظري  شوما دربواره س 

ي شوما در ايو  عبواراض روشو  اسوض و در مباحوم ببودي نيوز نظريو  شوما موورد بررسو  ها ساير هحتو 

 تري قرار خواهد هرفض. بيش

 

 ي شما درباره نظريو نةبها محور ششم: پاسخ بو مناقشو

ح رض ع(و  بوراي موردم آ  زموا  آوام ً شوناخت  شوده بوود و تحواوتش بوا ديگورا  »ايد:  شما نوشت 

اع(وم و اق وا بوودنش  ت هيورش  هماننوديش بوا ريوامبر در مباه(و    محسوس و مشهود بوود  شوجاعتش 

آردنود آو  فورد  نمو  ايثار در سووره دهور  نجووا بوا ريوامبر  اعو   آيواض برائوض... روس مسو(مانا  هموا 

ديگري بهتر از ع(  باشد و اهر س يح  و غير س يح  ديگري را خ(يح  آردنود م صورند... در آ  جوا از 

  27.  ص«شا  نيز هحتند آ  اشتباه  بود آ  خدا مردم را از شّرش نگ  داردع   ريروي نشد و خود

اهر مردم ح رض ع(و  را آوام ً  اوالً:: آند چو  دچار تهافض م اي  بخش از آ م  ديدهاه شما را 

شناخت  بودند چ  نيازي بود ح ورض رسوو  در غودير دوبواره ايشوا  را بو  موردم بشناسواند و بو  قوو  

رسواند؟!  نمو  با نوع  تهديد بر آ  تأآيد آند و نيز ت مي  دهد تو ئ  آافرا  را ب  نتيج شما  خدا هم 

ق(  سرشار از محبض خود را ن  تنها ب  ف يور  آو    اهر امام ع(  در جريا  ايثار در سوره دهر  ثانياً:

مو :  راد روس چودر آي  واليض اسض  ب(ي  ب  اسير و يتيم نيز آ  هم با اهداي اف وار بو  آنوا  نشوا  دا

را ع(وض « و هوم راآبوو  الزآواةو يؤتوو  »ض و عنووا  باشدمحبض ب  ف ير در آي  واليض  واليض وي 

ي  دارد و ب  قو  شوما موردم هوم آوام ً ها چني  ويژه     اهر ح رض ع(  ثالثاً:بينيد؟!  م  واليض او

ي  آو  در شوخص هوا ويژه  ح رض محمد در غدير خبر داد»نويسيد:  م  شناختند رس چرا م  آنها را

ررسيم چ  ويژه  ديگوري بووده آو   م  «اسض در ح رض ع(  نيز وجود داردرح رض محمدع ايشا  

هوووييم ح وورض روويش از ايوو  در سوووره دهوور آوو   موو  هوييوود واليووض مهربانانوو ؛ موو  مووردم خبوور نداشووتند؟

« ع(  حّب »هر  مير در مهربان  خود را ب  او  رسانده بود و مردم هم از آ  خبر داشتند ب  ويژه ا

بنوا بو   رابعکاً:دادنود.  داشوتند آ  را بو  ديگورا  مو  غوذا را دوسوضآ   آ  با :يبن  ؛را ب   بام برهردانيم

وجودان  در جواي خوودش  ايو  حيوم  « غ موا انوز  اليوکب(ِّو»هحوض  نم  نظر شما اهر خدا هم ب  ريامبرش

ـ وهللا هزيدند و نيازي ب  ايو  تأآيود  م  رهبري برخواستند امام ع(  را ب   م  مححوظ بود و اهر مردم

شا هللا تو يح  آنيم و سرس ا  م  تنها در اي  جا ب  اي  نيت  اشاره خامساً:نبود. يبصمک م  الناس ـ 

را با احيام  دهيد و ب  خ ا آ  م  م ع   قراريواهيم داد شما آ  دايم نص  را در برابر حختري  بيش

اهر نصب  در آوار بووده بر اساس مبناي شما نبايد هحض:  هيريد در همي  جا م  تببدي مانند نماز قياس

نيازي بو  نصو   ها رس تببد صر  نيسض ممي  اسض بگوييد با اي  ويژه  .سضها ب  دلي  اي  ويژه 

رو  هوا  والوض يوا نصو  هووييم: آيوا  م  سضها عموماً نص  براي جبرا   ب  :هوييد م  نيسض چو 

يشوا  بوود؟! ها شدند براي جبورا   ب  رض موس   آ  بنا ب  نظر شما منصو   در زما  غيبض ح

                                                                                                                                                        
لوذي  يوا ايهوا ا»فرمايود:    اسوض آو  م 19و  11و آيواض واليوض   12و  19آيواض  آو  در بي  14بر اينها آيو  

 12و  19خواهيود بوي  آيو   شيند و نيز قو  شوما را آو  م  اي  سيا  را م « امنوا م  يرتّد منيم ع  دين ...
ع 12و  19بنابراي   يهود و نصارا ر ب  آيو  »نويسيد:  آند شما م  ارتبا  ايجاد آنيد اب ا  م  19و  11با 

د... ب(ي  ولّ  مسو(مانا  افورادي از خوود مسو(مانا  نبايد اولياي مس(مانا  باشند آ  حت  ب  فير خودشا  نيستن
 آند. اي  ارتبا  را ق ع م  14آي  « ع... آ  حت  در حا  نماز از مردم غاف  نيتسند11هستند ر ب  آي  
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هللا اصو حياه   ّ ا  »اسورائي  در زموا   والوض دربواره مو : نصو  چنوي  نگحوض:  بن  آيا خود آ  ريامبر  

  روس  والوض بو  دليو  دانوش ادارة اموور و نيوروي 240 ب وره « ف  الب(م و الجسوم بس ةع(ييم وزاده 

م ع و  يوبدن   منصوو  شوده اسوض و نصو  او مو : دارد و در برابور ع و  نيسوض ب(يو  همسوو بوا ح

 اسض. 

بوراي  «اشوتباه  بووده»دانم چرا شما در اي  جا عبارض خ(يح  دوم را آ  درباره خ(يح  او  هحض:  نم 

آيوا خ(يحو  هماننود شوما نظورش ايو  بووده آو  چوو   :فرموديود م  آاش دقضاي   ؟!آنيد م    ن  ب    نص

ابوبير ب  نص  بود و از ع   ريروي نشد  اشتباه بوده اسض؟ و نيوز چوو  اموام ع(و  را انتخوا  نيردنود 

شوراي شش رس چرا براي جبرا  اي  اشتباه خ فض را ب  امام ع(  برنگرداند و چرا  ؟اشتباه بوده اسض

 آورد؟! در واقووع عموور بايوود نموو  تشوويي  داد آوو  بوو  قووو  امووام ع(وو   امووام در آ  رأياي  نحووره را بوو  هونوو 

بگويود انتخوا  ابووبير در شووراي سو يح  آو   آ  نصو  مو  توسو  ابووبير اشوتباه بووده اسوض نو  :هحض م 

مر و ساير اصحا  س يح  و ادعاي ع ب(ي  بنا ب  ؛منصو  نشد  چو  ابوبير در س يح  .اشتباه بوده اسض

سرس اه  تسن   ابوبير ب  وسي(  شوورا و آ  هواه بو  اجموا  صوحاب  انتخوا  شود و سوخ  از نصو  وي 

هوييود   مو  هوويم شوما نمو  البتو  .عمر هحض: نص  ابوبير درس يح  اشوتباه بووده اسوض :نبود تا شما بگوييد

نحره از ع   ريوروي آورد چوو  آسو   ب(ي  آس  ممي  اسض بگويد  اساساً عمر در تشيي  شوراي شش

 خودش از ناحي  ابوبير منصو  بود؟! آ   آ  را منصو  نيرد  با

نصو  و هوم انتخوا  را  مشما در راسخ ب  اي  ررسش آ  چ  اشيال  دارد درباره ح ورض ع(و  هو

چنوي  ج(ووي آو   اي خواهود شوايد ريوامبر بوراي  مو  او منصوو  اسوض دليو آ   اي »هوييد:  م  قبو  آنيم

هرفتو  شوود از نصو  ح ورض ع(و  خوودداري آورده و تنهوا بو  مبرفو  آامو  او اآتحوا اي  سو  استحاده

او  نصوو  را بووراي   عبوواس بووراي سوو  اسووتحاده خووود بنوو  آورده اسووض ولوو  خ(حوواي رووس از او بو  ويووژه

م وام  توا بتواننود بوراي خودشوا  نيوزاند  و جم ض خبوري را انشواي  دانسوت اند  ح رض ع(  اثباض آرده

 ض دهند تا ج(وي ع و  موردم را بگيرنود بنوابراي   ببيود ندانيود آو  بوا مسوئ(  نصو  نيوزوميّ منص  را ع

  21.  ص«ي خود سر روش هذارند و آنها را ب  هرد  رسو  خدا بيندازندها بديخواستند بر  م 

غيور از آ  چو  ي ديگري نيز  ادل آ   آ  دلي  نص  را هحتيم و تحدي شما را راسخ داديم  م  اوالً:

 هحت  شد وجود دارد آ  چو  بناي ما اي  اسض آ  بر اساس مت  تح يو  شوما  راسوخ دهويم آنهوا را ذآور

تر بوا تبيوي   اهر خدا دستور داده باشد ح رض ع(و  را منصوو  آنود و بو  عبوارض دقيو  ثانياً:آنيم  نم 

باز هم ح رض رسو   خودداري خدا ررده بردارد آيا  خود   مائده  از نص    55مبناي واليض  در آي  

خ(حاي اموي و عباس  براي سو  استحاده خود  او   نص   :هويد م  آدام سند و مدر: ثالثاً:اند؟  آرده

 انوود؟! اهوور چنووي  چيووزي باشوود رووس چوورا آنووا  از سوو يح  حمايووض  بووراي ح وورض ع(وو  را اثبوواض آرده

اي  خ(حا نص  را واقباً اهر س يح  اسض  فهميدند آ  نص   نص در برابر اجتهاد در نم  آيا ؟!آردند م 

دانسوتند  مو  رسويد چوو  نمو  قبو  داشتند نوبض ب  حمايوض از سو يح  و در رو  آ  نوبوض بو  خوود ايشوا 

 :هويود نمو  هويچ آوس از ع(مواي سون  و غيور سون  نيوز .س يح   اجتهاد در برابر نصو  و نصو  اسوض

و از فرهن  اند  بگوييم خ(حاي عباس  ايران  بوده  و  نظر شما را برذيريمآ   آ  س يح  نص  بود  جز

حت  يک آ  داع  بر ن   فراوا  و شديد بوده  با آ اند؟! ب  راست  چرا  ايران  براي نص  اثر رذيرفت 

ع(  ب  اب   ال  منصو  نبود و اي  خ(حوا بو   !روايض هم از اه  بيض ن   نشده آ  هحت  باشند: مردم

خواهيود ادعواي نصو  و  مو  شوما آو  !دهنود توا سوو  اسوتحاده آننود مو  ضدروغ نصو  را بو  ريوامبر نسوب

مهري ننماييد و از آ  خور  نينيود  ب  خ فض  خ(حاي عباس  و اموي را اب ا  آنيد ب  واليض امام ع( 

چو  رب و  اي  نوو  نصو   ايد نص  آنا  با شمشير رنها  يا آشيار بود    بر آ  خودتا  هم هحت وافز
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آنويم چورا  دوبواره ايو  م (و  را تيوراراجوازه دهيود  ثالثاً: !و ساير اه  بيض دارد؟ ب  نص  امام ع( 

شما آ   ؟!هرفض م  دهيد  مگر نص  امام ع(  ج(وي ع   مردم م  م ام نص  را در برابر ع   قرار

چورا   آردند رس م  خودتا  ف اي  امام ع(  را بر شمرديد و هحتيد ب  حيم ع   بايد از ايشا  ريروي

حتو  در تببودياض هوم فو  الجم(و  حيوم  ؛ چوو وييم يا ع   يا نص  چرا نگوييم هم ع   و هم نص بگ

هحض و  نم  خود از حيمض احيام سخن  ي تببدي با تب ي  ع   نيسض و ا الّ ح رض صدي   در خ ب 

 هحتنوود و آتووا  ع(وو  الشوورايع و امثووا  آ  نگاشووت  نموو  ي احيووام سووخن هووا اهوو  بيووض نيووز دربوواره حيمض

 آنيد آ  بو  قوو  شوما ريوسوت  م  شما چرا ب  قو  خالد ب  وليد و عبدهللا ب  حذافة استناد رابعاً:شد.  م ن

ما منصو  از  ر  ريامبريم رس بايد ب  حر  ما هوش دهيد و مخالحض بوا موا مخالحوض بوا »هحتند:  م 

خوود ريوامبر را    چورا سوخ   21 ص« آشواندند مو  بدي  وسي(  مردم را ب  ا اعوض خوودو ريامبر اسض 

آنيد آ  فرموده اهر فرمانده  حت  حبش  براي شما منصو  آردم از او ريروي آنيد ول  بو   نم  ن  

سيو   در ذيو  آيو   «الدر المنثور»شما در « الخال   اعة لمخ(و  ف  مبصيةال »فرمود: تأآيد آنا  

بير در نهج الب غو  و سواير منوابع نگاه آنيد چ در اي  تببير رر تيرار اسض  اي  تبرا سوره نسا   53

در رسويد آو  نبايود  نمو  هوييود موردم در آ  زموا  ع (شوا  مو  شوود. البود مو  شيب  نيوز بو  وفوور يافوض

ع (  مردم نبودند آ  بو   ريامبر خدا متوج  آمـ نبوذ باهلل ـ مبصيض خدا از مخ(و  او ا اعض آنند رس 

هحتو  مو  منصووبم موردم بو  آ(و   م  و هر آس« لخال ا ال اعة لمخ(و  ف  مبصية»اند  آ  مردم هحت 

ي دينو   در برابور ع و  هوا زموا  ع   آردند؟! اما بنا ب  نظر شوما آو  در هوذر   م  ع   خود را تب ي 

توانند اي  آموزه را دريابنود  م  آند رس مردم در عصر غيبض م  اقتصادي  تجاري  رواب  و...  رشد

 اعوة لمخ(وو  فو  ال »ا اعوض او را بوا  آنود ادعواي نصو ف يو  ـ ـ ماننود ولو  و در ر  آ  اهور آسو  

ح ورض اميور هوييود:  م آ   اي  خامساً: م يد سازند و فري   آ(م  نص  را نخورند؟!« الخال  مبصية

مسوئ(  ديگوري انود  منصوو  نبودهآو   اي و اسوض يک مسئ(   «ندتو ساير اه  بيض نيازي ب  نص  نداش

 :اي  مانند اي  اسض آ  بگوييم .شود مسئ(  سوم اسض م  نص  سو  استحادههوييد از  م آ   اي اسض و 

هوييد چو   م  ا  لغو باشد ياشچو  ح رض داود از نص  خود سو  استحاده نيردند رس بايد نص  اي

رسيد الزم بود نص  شوند ول  اص  اي  ادعا  رشد ع (و  در هوذر زموا   نم  ع   مردم در آ  زما 

ودل َجکاللوَت }خداوند ع(ض نص  را بيا  فرمود: آ   آ   م  .بيا  ثابض نيسضبراي ريروي از ان َوَقَتکلَ َداول

ل اَ  ل ال مل
  تا مردم از ع (شا  نيز بهره برنود و بداننود ح ورض داود هموا  بوود آو  251 ب ره  {...َوآَتاهل هللاَّللا

رايوداري آوورد و در جمووع ننوشويد  صووبر و    آ  راتسو(يم عاق نوو  فرمانوده شوود و در آزموو  از آ  نهوور

ًرا}ض هحض: وا   الريا َنا َةب  غ  َعلَي  ر  َنا أَف  اي  از خوود نشوا  داد بو  هونو  يمانند ب  رشادض و شجاعض {َربَّللا

آيووا بووراي امووام ع(وو  نيووز  ؟!ي نصوو  داود نيسووضهووا آيووا اينهووا حيمض .جووالوض  فرمانووده را آشووضآوو  

ايد   برشومرده 27رخو  از آنهوا را در صوحح  ي نص  بيا  نشد آيوا هموا  اوصواف  آو  شوما بها حيمض

دانسوت  يوا اند  آنوا  آو  قائو  بو  نصو » :هوييود مو  چوراروس حيمض نص  براي قائ(ي  ب  نص  نيسوض 

ح رض ع(  را   هويند چو  خدا يا ريامبر م    و17روند  ص م  نادانست  ب  سوي تب ي  آرد  ع  

 بودو  دليو    نصو    خواهنود آيو  را در جهوض   م  آنا آنيم   م  از ح رض ع(  ريروياند  منصو  آرده

آو  ع و  موردم را اند  تازه ريامبرا  آمده» :دهيد م  ادام چني  و باز  «ح رض ع(  بر حيومض بدانند

چوو  موردم ناآهاهنود بوراي آنوا  خ(يحو  جبو  آننود... برايشوا  آسو  را نصو  آننود آ   اي باال ببرند ن  

هوييم اصو   م  دانيم و م    هستيم و امامض را يي  از اصو  دي   از هم  مهمتر ما آ  شيب13 ص

. «دي  بايد با ع   و برها  ثابض شود و شناخت  امام از راه نص  با اي  هحت  آ(  شويب  منافواض دارد

  13 ص
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آيوا بزرهوا  شويب  ماننود سويد  !خودا بو  شوما انصوا  دهود :هوويم مو ف   اي  جم(و  را بنده در اي  جا 

و شوويخ  وسوو  در ت(خوويص الشوواف  و ع موو  ح(وو  در منهووا   اإلمامووةفوو  آتووا  الشوواف  مرت وو  در 

ب(يو  خواجو   وسو  در تجريود و ع مو  و ديگورا  اليرام  و ألحي  و مرحوم مظحر در دالئ  الصد  

آيوا اينوا   انود؟! قائو  بو  نصو  اموام ع(و  هسوتند ع و  را تب يو  آردههمگو  آنوا  آو   آ  ح(  در شورح

آنود  مو  ي امام ع(  آ  ايشا  را شايست  نصو ها دل  ع (  و ن (  براي اوصا  و ويژه انبوه  از ا

ح ورض ع(وو  را   چوو  خودا يوا ريوامبرانود  هحت  هوا انود؟! آيوا اينوا  و امثالشوا  در ايو  آتا  اقامو  نيرده

اينوا  آنويم و آواري بو  ع و  خوود نوداريم و ع و  را بايود تب يو  آورد؟! آيوا  م  منصو  آرد ما ريروي

 شود؟! م  آ  تنها از ناحي  شار  جب اند  دانست  نص  امام ع(  را همانند رآباض نماز

  امام بر خودا صهويند: ن م  آيا ب   ور نمون  خواج   وس  در تجريد و ع م  ح(  در شرح آ 

 نند آ  امام ل   اسض و ل و  واجو  اسوض  آيوا ايو  دليو آ نم  ب  اي  دلي  ع (  تمسک ؛واج  اسض

آيوا  ؟  مو  غيوره بو  دليو  ع و  نيسوض وهويند: إ  االمام يجو  ا  ييوو  اف م آ   اي ع (  نيسض؟! آيا 

آننود؟! ب(يو  آيوا آنوا  بوراي اثبواض  نمو  اينا  عصمض امام و وجو  نص بر امام را با دلي  ع (  اثباض

االعت واد و شورح آ   برنود؟!  تجريود  نمو  واليض امام ع(  براي تحسير آي  واليض  از دلي  ع (و  بهوره

 ؟!آيا اينها دلي  نيسض« ع(  بر حيومض نص   بدو  دلي  ح رض»هويند  م    رس چرا214-213ص

افزو  بر آ  بحم از حيومض نيسض  بحم از واليض اسض آ  هحتيم هموز  واليض رسو  خداسض آ  

اوصوا  اموام ع(و  را واليض سياس  و مديريض اجتماع  اسض  آيا همي  آ  خداوند ابباد يي  از تنها 

تببد صر  مانند رآبواض نمواز   در آي  واليض برشمرد  دلي  اي  امر نيسض آ  امر نص   نزد شار 

انود: چوو  موردم ناآهاهنود  نيسض  آدام يک از ع(ماي  آ  برشمرديم  و هموي   وور سواير عالموا   هحت 

آنا  اي  اسض: با تييو  بور ع و  و ب  نام امام ع(  جب  آرده اسض؟! من   اي  خداوند براي آنا  خ(يح 

سورس در م وام  ؛شناسويم آو  از جم(و  آ  عصومض اموام اسوض مو  ي امام راها برها   اوصا  و ويژه 

سورريم توا مصودا  آ  را نمايوا  سوازد؛ شوار  هوم در ايو  مو وو   مو :  مو  ت بي  ب  شار  هووش

موردم تب يو  نشوود. از جم(و   هموا  تا ع   آند  بيا  م   ها ويژه برخ  از نص  خود را از با بيا  

ق واآم أع(ميم ع(وّ   أ :مانند .ايد برشمرده 27ي  آ  ح رتبال  برخ  از آنها را در صحح  ها ويژه 

آيا دانشمندا  امامي  ب  ويژه  .هوييد آنها تاب(وي راه اسض م    جريا  آي  ت هير  آي  مباه(  و... وع( ّ 

سرريم و هر آس را  م  ب  اي  تاب(وها نداريم ما ب  حيم شار  سر ما آارياند  ع(م آ م هحت دانشمندا  

موا آو  شويب  هسوتيم و »رذيريم؟! اهر چنوي  هحتو  بودنود شوما حو  داشوتيد چنوي  بنويسويد:  م  نص  آرد

اصو  دي  بايد با ع   و برها  ثابض شود و شناخت   :هوييم م   دانيم م  امامض را يي  از اصو  دي 

يما  اموام ها آ(  شيب  منافاض دارد  رس موا خودموا  بايود از راه داشوت  ي امام از راه نص  با اي  هحت 

يشا   امام را تشخيص دادند آيا آنا  ب  آ(  ع   را ق(وع ها مگر اينا  از غير داشت « را تشخيص دهيم

 انود خودا و ريوامبر هحت آ  هرچ  قودر امام مانند جب  م دار خمس اسض  جب   مث ً  و قمع آردند و هحتند:

 ررسوم چورا دايوم ع و  را در برابور و مت واد بوا نصو  قورار مو  بور ايو  اسواس بواز از شوما ؟!دهويم م 

ـ ؟! آيوا فرد خود را دربواره عودم نصو  اثبواض آنيود تا ريش بنديد م  دهيد و چشم خود را بر ح اي  م 

آورد  ع و  موردم   خداوند آ  ب   ور نمون  داود و  الوض را منصوـ هون  آ  م حظ  آرديد  هما 

را تب ي  آرد يوا دليو  ايو  نصو  را بوراي موردم برشومرد؟! توا ع و  و نصو  در آنوار ييوديگر قورار 

 مت اد هم شوند.آ   آ  هيرند ن 

حيومض برنگزيدند م صرند آسان  آ  رس از شناخض آام  ح رض ع(     او را ب  » :هوييد م 

بنوا بو   ؟!ررسيم چرا بايود عوذا  شووند م   «شوند م  و ب  خا ر سرروش هذاشت  بر حيم ع    عذا 
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دند رقو  شما ريامبر خدا در غدير امام ع(  را ب  عنوا  بهتري  هزين  براي خ فض ب  مردم مبرف  آ

ي اموام ع(و  را در هوا د و آ  همو  ارزشول  مردم با ريروي از ع   خود هزين  ابووبير را بهتور ديدنو

ف   صحاب  خواندند  عمر أاز چندي او را  ب  همي  دلي  نيز رس .برابر ف اي  ابوبير آمتر دانستند

توا خوودش  ههم آ  هحض اي  انتخا  اشتباه بود ـ هما  هون  آ  م حظ  آرديد ـ براي رّد هم آرد  بود

اسض اشتباه  ب  خ فض رسيد چو  او منصو  ابوبير  انتخا    چرا خود او با اي ب  خ فض رسد و ا الّ 

در »هوييود:  مو  اسوض آو ب(يو  عجيو  جالو   .هما  ابوبيري آ  ب  قو  عمر اشتباه انتخوا  شوده بوود

 نص   فرد منصو  مست يماً از سوي خدا نص  شوده و حواآم از جانو  اوسوض  اموا در مبرفو   ع و   

چني  فردي حاآم از ناحي  خدا نيسض و در م اب  آارهايش ب  موردم   ده اسض. بنابراي شمردم واس   

شوود آو  آارهواي اشوتباه حواآم بو  ديو  نسوبض داده  مو  راسخگوسض و ثمراتش در غير مبصووم وا وح

عصومض   شوود اهور مو : مو  هوييود ثموراتش در غيور مبصووم وا وح مو  چرا اوالً:  29 ص« نشود

 هموا  هونو  آو  ع و ـ عصمض  ثانياً:انيد د م  محبض ب  مردمرس چرا م : را ق(ب  سرشار از  .اسض

شوناخض آ  را شود و مانند ق(  سرشار از محبض نيسض آ  بتووا   م  ف   توس  خدا شناخت ـ هويد  م 

هوييود در غيور  مو  چوراروس موردم باشود راسوخگوي بايود  نيوزبر اساس نظري  شما  اموام مبصووم  اً:لثثا

رذيرند در اي  صورض در  م  را مبصومردم بر اساس ع   خود واليض هوييد م م مبصوم  چو  شما 

آنم اشتباه نيسض تا  م  و آ  چ  مهويد م  مبصوم م  آيد چو  امام مبصوم م  نظري  شما تناقد رديد

هويند ما بر اساس ع (ما  شما را برهزيديم روس بايود راسوخگوي موا باشويد.  م  راسخگو باشم ول  مردم

و  آورد بو  ايشوا  صو ور نمون  امام ع(  آ  مالک اشوتر را بوراي فرمانوداري مصور منآيا ب   :رابعکاً 

 ي م  هستيد راسخگوي مردم نيستيد و تنها بايد راسخگوي م  باشيد؟! هحض شما چو  منصو  از ناحي 

 اعوة لمخ(وو  فو  ال »آيا خود امام ع(  و ديگور مبصووما  از جم(و  ريوامبر خودا بو  موا موردم نگحتنود 

مالوک اشوتر  نامو   و نيوز  95ي محمد ب  اب  بير  نامو  ها آيا خود امام ع(  ويژه « الخال  مبصية

نبايود  :خامساً  ؟!  را بر نشمردند تا ع   و نص  با ييديگر همسو شوند و ع   مردم تب ي  نگردد59

ض داند و يا در عصر غيبو م  ي او آس  آ  ب  دروغ در عصر ح ور  امام خود را منصو  از ناحي 

هويود مو  بايود تنهوا  مو  داند و م  اشت  باشد خود را منصو  امامدي نص  عام را ها م :آ   آ  بدو 

راسخگوي امام مبصوم باشم آ  مرا منصو  آرده اسوض را وارد بحوم آنيود اينهوا رب و  بو  بحوم موا 

 ضنصو  خواص اسوض او هرهوز بوراي فورار از مسوئولي ندارد  برخ   آ  آس  آ  واقباً منصوو  بو 

ي نصو  عوام را دارد او نيوز ها هويد م  راسخگوي مردم نيستم و همي   ور آس  آ  واقباً م : نم 

هويد م  راسخگوي شما مردم نيستم  شما حسا  حاآما  جوائر و  نم  براي فرار از اشتباه و مسئوليض

يود اصو  حاض هوي مو  يا آاذبا  مناف  را از ديگرا  جدا آنيود و هموا  هونو  آو  در راسوخ بو  اشويال 

بوو    شووما نيووز بور اسوواس نظريوو  دموآراسو  جديوود 70 ص «جديود امووروزي شوما را بوو  بيراهوو  نيشواند

بايد نص  اثري داشت  باشد... حا  رهبر منصوو  چو  آسو  اسوض و »ننويسيد: بيراه  نرويد و چني  

ر بگوييد ب  خدا مب(وم اسض آو  تموام  افوراد ديگور نيوز بايود بو  خودا هب  چ  آس  بايد راسخگو باشد؟ ا

هم  افراد منصو  خدا نيستند و اهور بگوييود منصوو  اموام زموا  اسوض خوو  آ   اي راسخگو باشند با 

بايد ب  او راسخگو باشد؛ در حال  آ  امام زما  غاي  اسض فب ً موجود نيسض تا آس  بو  او راسوخگو 

اسض اهر بگوييد بايد ب  مردم راسخگو  و باشد او آ  از دنيا رفت گب  ريامبر بايد راسخ باشد؛ اهر بگوييد

آيوا اثور نصو  هموي  اسوض و  اوالً:ررسيم:  م   71 ص« باشد ديگر منصو  نيسض منتخ  مردم اسض

هيچ اثري ديگر ندارد يبن  تنها اثر آ  اي  اسض آ  شخص منصو  بايد ب  بواال دسوت  خوود راسوخگو 

آيوا منافوات  دارد آو   ثانيکاً: ؟آنويم مو  ؟! مگور بور اسواس اصوو  سياسو  و اجتمواع  غربو  زنوده باشد
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باشند ليي  فرد منصو  وظيحو   بگوييم هم  افراد اعم از منصو  و غير منصو  بايد راسخگوي خدا

تووري  تر اسووض و مخالحووا  او نيووز ع وبووض بيش سووخض هووا توور و خ يرتووري دارد و آيحوور او در لغزش بيش

اهور تنهوا مبرفو  باشود جوا بوراي  ثالثکاً:اند  م ع   و هم با حيم شر  مخالحض آردهيارند چو  هم با حد

شوود هويچ  مو   جوبهان  و اجتهاد هسض ول  در نص  نيسوض يبنو  اثور ديگور نصو  ايو  اسوض آو  مو

ر آنا  و اجتهاد اصحا  س يح  در برابر نص  آشيار و حجض ب براي برراي  س يح  باق  نمانداي  بهان 

تمام شود و نيز هر آس در جسض و جوي ح ي ض اسض سرهردا  نشود و امام ع(  نيز بتواند احتجوا  

اسوض روس  غوارآند و باز آنوا  نتواننود ابووبير را اف و  الصوحاب  بنامنود و يوا عمور بگويود او صواح  

فيوو  »يود اف و  و اولو  اسوض و بواز عمور در برابور اموام ع(وو  آو  هويچ سوخن  بوراي هحوت  نودارد  نگو

اهور »هوييود  مو  شوما در ايو  جوا .م خدا و ريامبرش تس(يم شووديب(ي  اهر بخواهد  در برابر ح« ُدعابة

ررسوم آيوا  م  بنده از شما« بگوييد بايد ب  مردم راسخگو باشد ديگر منصو  نيسض  منتخ  مردم اسض

منصوو  اسوض آيوا  بود يا منتخو  موردم؟ ق بواً منصو  امام ع(  مالک اشتر  براي فرمانداري مصر 

تو بايد وقت  را م رر آن  و بو  مراجبوا  در وقوض »فرمايد:  نم  ب  مالک اشتر 59امام ع(  در نام  

لينض  سخنا  خود را با تو بگويد... رس و م رر رسيده  آن ... و هر آس با صراحض و بدو  ترس 

 صوو  اسوض ولو  اموام بو  اومالک اشتر منآ   آ  با« خشونض و آندي آنها را در سخ  تحم  آ  و...

از مشو  آو   آ  فرمايد بايد راسخگوي مردم باشد و وقت  را براي آنا  م رر آنود روس چورا بو  جواي م 

اهر شخص راسخگوي مردم  :هوييد م  آوريد و م  سياس  امام ع(  ريروي آنيد ب  مش  ديگرا  روي

 باشد منصو  نيسض  منتخ  مردم اسض؟!

 

 سخن آخر

متأسوحان  بنوده بويش از  .آنيود مو  دقتو  بو  شگحتم چرا در اي  مو و  حساس اي  قدرب  راست  در 

ي آ  را نشوا  دهوم اهور فرصوض شود هوا اي  فرصض نودارم ايو  نظريو  را بيواوم و ن وا  ابهوام و لغزش

 :هويم م  تنها در رايا  اي  بخش .آنم م  ي ديگري آ  نوشت  ام را تنظيم و ارسا ها برخ  از يادداشض

ي محتوواي  و روشو  ها و آسوي  ها اثري بر اي  هم  بحم و بررس  شوما آو  متأسوحان  بوا آاسوت  هيچ

 اذعوا چنوي  متبدد مواج  اسض مترت  نيسض چو  فرد آنيم نظريو  شوما درسوض باشود شوما خودتوا  

  ... اهر ريامبر اآرم آ  77حاص(  اسض  ص ب  او نزا نزا  بر نص  امام ع(  يا مبرف  »آنيد  م 

اش از نظر مس(مانا  محرز اسض خبر دهد ح رض ع(  روس از او تووا  اماموض يوا واليوض يوا  امبريري

خ فض دارد اي  سخ  ب  تنهاي  براي اثباض امامض امام آاف  اسض و نيازي ب  مبجزه يا نص  يا دلي  

 ثمره اي  بحوم در غيور مبصووم وا وح»دانيد  م    سرس ثمره نزا  را در اي 70 ص« نص  ندارد

هسوتره آ(مواض »نويسويد:  مو    و باز29 ص« م ب  دي  نسبض داده نشودآشود آ  آارهاي اشتباه حا م 

ي ببودي هوا نيشواند توا در زما نصو    وي آ م  و رواي  شما را ب  قبها نص  و امثا  آ  در آتا 

غيور  هوويم در نصو  مو    بنوده22 ص« ف ي  را منصو  بدانيد و آم آوم ولو  ف يو  را منصوو  بدانيود

چوو  بو   وور نمونو  چو  بگووييم اموام ع(و  بوا  .ما مترتو  نيسوضشومبصوم نيز هيچ اثوري بور نظريو  

مبرفوو  خوودا و ريووامبر و انتخووا  مووردم بوو  خ فووض رسوويدند و چوو  بگوووييم بووا نصوو  خوودا و ريووامبرش بوو  

 ب   وور نمونو  مالوک اشوتر را منصوو  آورده اسوض و هويچ آوس نگحتو  و  ح رضناي  شدند خ فض 

در  .آنيود مو  تواند ب  امام ع(  بگويد شما آ  خودتا  منصوو  نيسوتيد چورا مالوک اشوتر را نصو  نم 

  در عصر غيبض بوا نصو  عوامنص  عام هم همي   ور  فرد آنيد امام زما  منصو  نيستند ول  

توانود ايو  ايوراد را بور اموام زموا  وارد  نمو  در اي  صورض نيز هويچ آوس .افرادي را منصو  آردند



22 

 

ي نصو   عوام در عصور غيبوض بحوم آنيود و ايو  ادلو  را بوا  در ادلو آو   آ  شما بو  جواي  آند. بنابراي 

وم صوارسونج  آنيود بو  جواي آ   بو  اب وا  اصو  نظريو  نصو  مببمبيار ع (  و ن (  ارزياب  و اعت

آو    آ ايد تا در ر  آ   نظري  نص  غير مبصوم ب  ويوژه در عصور غيبوض را ويورا  آنيود بوا ررداخت 

بو  اعتورا  خودتوا  بو  هويچ دسوض  ها بو  ايو  نظريو  و  وب  ها متأسحان  افزو  بر انبوه  از اشيا 

تنهوا بدينسوا   .ثمور اسوض بو  نص  و غير نص  براي امام مبصووم :هوييد م  چو  .ايد آوردي نرسيده

ض و واليوض دسض آورد شما اي  اسض آ  در اذها  افرادي آ  بوا مباحوم قرآنو  و آ مو  در امور امامو

  نصو  موجو  يوآو  نظر ايود . تنها ب  اي  دليو  آو  از ايو  امور نگورا  بودهايد آشنا نيستند شبه  انداخت 

موا را چيوار بو  سوو  هوويم:  بنده ب  شما م شود  عباس و ديگرا  شده و م  امي  و بن  سو  استحاده بن 

هواي ديو  سوو  اسوتحاده آنود بايود  وزهريشوگيري از آسو  آو  بخواهود از آم ياستحاده اي  افراد؟! آيوا بورا

« اشودُّ مو  ال تو  الحتنوة»بو  آيو  عبواس  اميو  و بن  بن ور نمونو   واص  ح ي ض را ويرا  آرد؟! آيوا بو  

از را آردنود؟! روس بايود اصو  ايو  ح ي وض  هر ق(وع و قموع نم  شدند و شيب  را ب  عنوا  فتنو  تشبم نم 

 تحاده آنند؟!تا مبادا از آ  سو  اس آنيمآتا  خدا حذ  

 ؛نويسم اميدوارم حم  بر جسارض نشود ب(ي  حم  بر هدي  هوردد را مح رتا  م  ي در رايا  نيت 

شما در آ م  تحسير  تاريخ  محردرژوه   حديم  رجا   ف   سياس  اجتمواع   سوير تواريخ  تيوام(  

و اموا  شبهاض اسض تنها ب  ويژه امروز آ  عصر انحجار ا  عاض آ   آ  ايد. با انديش  بشر وارد شده

بايد در يک شاخ  آار آرد و عمي  شد تا مبادا سخن  خ   واقع هحت  شوود چوو  سوريع در اذهوا  و 

اي آاش شما وارد مباحوم  هذارد.  هردد و آثار منح  خود را در س ح هسترده بر جا م  افواه رخش م 

  اي  صورض ناقص و رر ابهام و تحسيري درباره آياض واليض آ  مو و  بسيار حساس و مهم اسض ب

هاي شوما آشونايند  نحور آو  بوا ديودهاه چهواراي  نوشوت  را تنهوا بو  در هام او  شديد. بنده  اشتباه وارد نم 

 مانم. آنم و منتظر راسخ شما م  ارسا  م 
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