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با نصوص امامت؛  ینبو یاتروا تعارضو نقد پندار  یبررس
 نور یصلفپاسخ به شبهات 

 *یرسالت یدسع

 **رضانژاد ینعزالد

 چکیده
ائمه اثناعشر در منابع شیعه، و وجود برخي  ا  ننايا در منيابع ا ي      نصوص دال بر امامت 

توان ادعای تواتر کيرد  بير ا يس اسيا ،       منسان   سنت، به حدی فراوان است که گاه به
ص(، دوا ده نفر ا  ا   بیت نن حضير   تيتند   اسالم )امامیه معتقدند جانشینان پیامبر 

ه واسيهه پیيامبرب بيه ميردم معرفي       که ا  جانب خدای متعال به امامت منصيو  و بي  
اند  فیص  نور، ا  نو تندگان معاصر و اب ، منکر تمام  نصوص اماميت شيده و بيه     شده

ا س متئله را ا  منابع شیعه اثبا  کرده است  وی در  االمامة والنص  عم خود، در کتا  

بيه  عيم او(   و ظيا ر )  ص(، که بهاکرم )بخش  ا  ا س کتا ، پس ا  نق  روا ات  ا  پیامبر 
در تعارض با نصوص امامت است، فقدان نصوص امامت ائمه )ع( و جع  ننايا بيه دسيت    

تحلیلي ،   -یری روب توصيیف  کيارگ  بيه محدثان شیعه را نتیجه گرفته است  ا س مقاله با 
د د که عوامل   مچون اثبا  شا تيتی    کند و نشان م  اختصار ا س د دگاه را نقد م  به

ع( و  مچنييیس مایييانبودن مييردم بييرای پيي  رب امامييت و )  علييو شيجاعت حضيير   
جانشین  امام اول، و سرانجام تأکید بر متئله امامت عل  )ع(، موجيب صيدور روا يات  ا     

 ا س دست شده است 

 

                                                                                 
 ،)نویسنده مسئول( اسالم، دانشگاه معارف ینظر یمبان یشمعارف، گرا یمدرس یدکتر یدانشجو *

Email: www.resalati5@yahoo.com 
  .جامعة المصطفی )ص( العالمیة ی،الم اسالمک یاردانش **
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  نور یص )ع(، شباا ، تعارض، ف  اکرم )ص(، امام عل یامبرنصوص امامت، پ ها: کلیدواژه
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 قدمهم
شیعه، ضمن  ۀبرجستباحث کالمی است که متکلمان ین متر مهمامامت، از  مسئله

؛ یکی از مسائل اند نگاشتهی بسیاری در این باره ها رسالهتحلیل مسائل مربوط به آن، 
به معنای اظهار و « نصّ»بر امامت است. « نص» ۀمسئلاساسی و مهم در امامت، 

دان معنا آشکارکردن است، و هر گاه وصف کالم، همچون قرآن و حدیث، قرار گیرد ب
در علم کالم، بحث نص (. 4/964: 5959زبیدی، ) نروداست که جز احتمال یک معنا در آن 

ص( است. شیعه بر اساس احادیث ) یامبرپبیشتر در خصوص مسئله امامت و جانشینی 
متواتر و فراوانی که در منابع حدیثی شیعه گرد آمده است، به امامت دوازده جانشین 

دا کرده است. همچنین معتقد است تنها راه سعادت انسان، در ص( اعتقاد پی) یامبرپ
 پذیرش این مسئله است.

، منکر این حقیقت شده االمامة والص معاصر وهابی، در کتاب  ۀیسندنوفیصل نور، 
های دیگر و مقاالتی که به نام وی ثبت شده است،  است. نه در این کتاب و نه در کتاب

توان یافت. البته وی در فضای مجازی حضوری  ینم هیچ اطالعی از وی به جز یک نام
آثار فراوانی بر ضد  (،www.fnoor.com) «موقع فیصل نور»نام فعال دارد، و در وبگاهی به 

ی بسیار وسیع روایی ها پژوهشتشیع، انقالب اسالمی و مقاومت منتشر کرده است. از 
توان  یمآثار دیگر وی،  و همچنین االمامة والص و تاریخی در منابع شیعی، در کتاب 

حدس قوی زد که این نام، مستعار است، و چنین آثار حجیمی با انبوهی از اطالعات، از 
عهده یک نفر بیرون بوده است و در حقیقت، چندین نفر در نگارش این کتاب و دیگر 

 .اند داشتهآثار مشابه آن نقش 
صر پیامبر )ص( رخ داده، فیصل نور، با استناد به برخی رویدادهای تاریخی که در ع

کند، برای آن حضرت  یمگونه که شیعه ادعا  ادعا کرده است که مسئله امامت، آن
. وی اند نداشتهناشناخته بوده و ایشان هیچ اطالعی از امامان و جانشینان پس از خود 

دلیل این مطلب را تعارض و ناسازگاری نصوص امامت با یکدیگر و در نتیجه 
داند. وی سرانجام نتیجه گرفته است که داستان  یمامی این روایات اعتبارشدن تم یب

پس از حیات ایشان، محدثان شیعی وضع  ها سالامامت و نصوص مرتبط با آن را، 
ای االهی  به بیانی دیگر، بر اساس احادیث شیعه، امامت، مسئله (.98: 5921نور، ) اند کرده
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شود. فیصل نور با استناد به  یمانتخاب  ص( از سوی خداوند) یامبرپاست و امام مانند 
بودن  برخی رویدادهای تاریخی عصر نبوی، مدّعی تعارض آن، با االهی و انتصابی

امامت است. به باور وی، تمامی این نصوص، با روایاتی که امامت را دو هزار سال قبل 
با این بیان دانست در تعارض است.  یم، برای امیرالمؤمنین )ع( محقق ها انساناز خلقت 

ع( به عنوان امام، منصوب شده بود، دیگر چه نیازی ) یعلکه اگر دو هزار سال قبل، 
 )همان(.ع( را به عنوان امام، نصب کند ) یعلبود که پس از بعثت، 

با توجه به اینکه فیصل نور، نصوص امامت را از لحاظ سندی و داللی بررسی 
را فاقد اعتبار دانسته، ما نیز  آنهایکدیگر، نکرده، و فقط به دلیل تعارض این نصوص با 

پردازیم. بررسی سندی و داللی این نصوص، مجالی دیگر  یمبه دفع شبهه تعارض 
بر امامت و  آنهابه عبارت دیگر، وی اعتبار نصوص امامت و همچنین داللت  طلبد. یم

ل ناسازگاری ع( را به طور تلویحی پذیرفته است، اما به دلی) یعلوصایت امیرالمؤمنین 
 اعتباری این نصوص کرده است. ، حکم به بیآنهاظاهری 

برای قضاوت درباره درستی یا نادرستی ادعای مزبور، پس از بررسی اعتبار و داللت 
 پردازیم. یمبرخی نصوص امامت، به پاسخ شبهات 

 . نصوص امامت در منابع فریقین1
 . نصوص امامت نزد شیعه1 .1

امامت و خالفت  ۀمسئلل دوران رسالت خویش، همواره بر ص( در طواکرم )پیامبر 
کردند و با تعابیر گوناگون،  پس از خود، تأکید داشتند و از هر فرصتی استفاده می

. به حدّی آن حضرت در این زمینه اصرار داشتند که ندکرد جانشینان خود را معرفی می
امت و خالفت نقل شده ام ۀمسئلتوان برخی نصوص را، که از ایشان در  یمجرئت  به

است، متواتر دانست که برای رعایت اختصار، احادیث اثناعشر را در منابع شیعه تبیین 
 کنیم. یم

ص( از سوی خداوند مأموریت یافته است دوازده ) یامبرپمطابق احادیث اثناعشر، 
 نفر از اهل بیت خود را به عنوان جانشینان خویش برگزیند و نام یکایک آنان را برای

 مردم بازگو کند.
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: در اعتبار احادیث اثناعشر، همین بس که برخی اعتبار احادیث اثناعشرالف. 
(، 533: 5934حلی، ) یحلو عالمه  (516: 5955طوسی، ) یطوسعالمان شیعه، همچون شیخ 

و « اثصی عشر خلیفة»یی همچون ها واژهوجوی  . با جستاند کردهآن ادعای تواتر  ۀدربار
توان ادعای فوق را تصدیق کرد.  یمی حدیثی، افزارها و ... در نرم« اًاثنی عشر امام»

افزون بر آن، در میان احادیث اثناعشر، احادیث فراوانی با اسناد معتبر وجود دارد. در 
و  5/121: 5983)کلینی،  کافیکتب روایی ذیل، این احادیث با اسناد معتبر آمده است: 

 (،5/268: 5941)همو،  کمال الدین(، 9/508: 5959)صدوق،  من ال یحضره الفقیه (،199
: 5936)همو،  امالی (،2/931: 5962)همو،  خصال (،5/16: 5930)همو،  ع(الرضا )عیون اخبار 

 (.38:  5943)نعمانی،  الغیبة (،555

ع(، به ائمه )دوازده امام( و نام تعداد ): در منابع شیعه، محتوای احادیث اثناعشرب. 
 ی بیان شده است:ی مختلفها صورت

کلینی، )است . در برخی روایات، فقط به تعداد، یعنی دوازده جانشین، اشاره شده 5
 (.5/205: 5941؛ صدوق، 192و  5/198: 5983
 یمهدامام ) ینآخر ( وع() یعلامام ) یناول. در گروه دیگر، عالوه بر تعداد، نام 2

 (.5/214: 5941صدوق، )است آمده  ( آنانعج()
است استفاده شده « علی و یازده نفر از فرزندان او»عبارت خی روایات، از . در بر9

 (.5/198: 5983؛ کلینی، 595: 5955طوسی، )
شمردن سه جانشین پیامبر، یعنی امام علی و  . در دیگر روایات، پس از مفروض9

اد ع( ی) ینحسع(، از سایر امامان با عنوان نه نفر از فرزندان ) ینحسامام حسن و امام 
 (.2/993ب:  5959؛ مفید، 5/199: 5983کلینی، )است شده 
به کار « یکمله اثنی عشر»عبارت ی دیگر، پس از ذکر نام شش امام اول، ا پاره. در 1
 (.6/253: 5989؛ مجلسی، 5/124: 5983کلینی، )است رفته 
ست اصورت دقیق بیان کرده   دوازده جانشین پیامبر را، به ۀهم. برخی روایات، نام 6

 (.596: 5955؛ طوسی، 5/121: 5983کلینی، )
اند از: حدیث  ع( اشاره شده، عبارتائمه )ی ها نامبرخی روایات، که در آن به تعداد و 

طوسی، ) داستان حضرت خضر (،5/10: 5930)صدوق، داستان معراج  (،123: 5983)کلینی، لوح 
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 (.43و  49: 5943)نعمانی، ( ع) یعلو داستان مرد یهودی و پرسش او از امام  (519: 5955
 (،929: 5936؛ صدوق، 0/586: 5983)کلینی، عالوه بر احادیث اثناعشر، احادیث منزلت 

: 5956)امینی، و حدیث غدیر ( 5/299ب:  5959؛ مفید، 2/951: 5983)کلینی، حدیث ثقلین 

ه ائمع( و سایر ) یعلاند که در اثبات خالفت و جانشینی حضرت  یاتیروا (،5/59-68
 کنند. یمرا به طور قطع اثبات  گانه دوازدهع(، اسناد معتبر دارند و امامت امامان )

 . نصوص امامت نزد اهل سنّت2 .1
نصوص امامت، اختصاص به منابع شیعه ندارد و بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز  

ه در هماهنگ با چیزی است ک کامالً، که اند  در منابع خود، نصوص امامت را بیان کرده
 منابع شیعی آمده است.

ی متفاوتی نقل ها عبارتع( با ائمه )در منابع اهل سنت نیز، تعداد دوازده امام و نام 
 شده است؛

ص(، از دوازده خلیفه پس از اسالم ). مطابق برخی روایات، پیامبر گرامی 5
تا ». از جمله فرمودند: اند دادههای خاصی دارند، خبر  یژگیوخودشان، که اوصاف و 

)مسلم نیشابوری، « کنند، این دین عزیز خواهد بود یموقتی دوازده خلیفه از قریش رهبری 
 (.0/523: 5985؛ بخاری، 2/984: 5958داوود،  ؛ ابی9و  6/9تا:  یب

اسرائیل  یبن. در برخی روایات، رسول اکرم، تعداد جانشینان خود را به تعداد نقبای 2
عبداهلل بن مسعود، روایت کرده است که پیامبر معرفی کرده است. احمد بن حنبل از 

دوازده نفر به تعداد »ص( در پاسخ به پرسش از جانشینان خود فرموده است: اکرم )
 (.9/189: 5950؛ قندوزی حنفی، 5/940: 5956حنبل،  )ابن« اسرائیل یبننقبای 
 ص( ازاکرم )که مقصود پیامبر  اند کرده. برخی همچون قندوزی حنفی اعتراف 9

گانه، همان اهل بیت ایشان بوده است و این مطلب را با توجه به حدیث  امامان دوازده
 (.9/189: 5950قندوزی حنفی، ) اند پذیر دانسته ثقلین و احادیث دیگر، اثبات

ع( نیز تصریح شده است. حموینی، ائمه ). در برخی روایات اهل سنت، به نام 9
به نعثل یهودی،  ه است که آن حضرت در پاسخص( نقل کرداکرم )روایتی را از پیامبر 

: 5950؛ قندوزی، 2/599: 5940حموینی، )فرمودند ترتیب بیان  امامان شیعه را به ۀهمنام 
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ع( را در آغوش ) ینحسص(، اکرم )کند که پیامبر  یمخوارزمی، از سلمان نقل  (.9/944
ع( است، خطاب قائم )نها گرفتند و او را امام، فرزند امام و پدر نُه امام، که آخرین آ

 (.5/596تا:  یبخوارزمی، ) کردند
یلت و برتری، فض. احادیث دیگری نیز در منابع اهل سنت روایت شده که بیانگر 1

 آنها ۀجملع( است. احادیث منزلت از امامان )ع( و سایر ) یعلو همچنین امامتِ امام 
 یعلاست که به حضرت  ص( نقل کردهاکرم )یعلی در مسند خود از پیامبر ابو. ستا
هارون برای موسی هستی، مگر آنکه هیچ  ۀمنزلتو برای من، به »ع( چنین فرمود: )

حدیث ثقلین نیز، در  (.394و  2/03تا:  یب)ابویعلی موصلی، « پیامبری پس از من نخواهد آمد
ص( در شأن اهل بیت خود چنین اکرم )منابع متعدد اهل سنت نقل شده است. پیامبر 

گذارم، که اگر به آن دو چنگ زنید،  یمباقی  بها گرانمن در میان شما، دو چیز » فرمود:
هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترت من، که اهل بیت من است. این دو، هرگز 

؛ 1/924: 5989)ترمذی،  «شوند تا بر من در حوض کوثر وارد شوند ینماز یکدیگر جدا 
 (.2/992تا:  یبدارمی، 

احادیث اثناعشر و غیر آن، که در منابع فریقین آمده است، تعداد اوصیای بر اساس 
 یمهدع( و آخرین ایشان امام ) یعلص(، دوازده نفر است که اولین آنان، امام ) یامبرپ
ع( است که ) یعل. ده امام دیگر نیز از فرزندان امام ( استع) یعسکرعج(، فرزند امام )

 ده است.نام کامل آنان در این احادیث آم
پس از اثبات نصوصِ امامت و داللت آن بر امامت امامان شیعه، اعتقاد به امامت، از 

شود. یعنی اگر  یمی سنجش روایات محسوب ها مالکامور قطعی دین و یکی از 
روایت یا روایاتی به نحوی، با احادیث امامت تعارض پیدا کند، و قرار باشد یکی از 

طور حتم، نصوص امامت نخواهد بود، بلکه در روایاتِ  آنها از اعتبار ساقط شود، به
 متعارضِ با نصوص امامت، باید دست برد.

پس از اثبات نصوص امامت، باید دید چه عاملی باعث توهّم این تعارض شده  
است. به ادعای فیصل نور، روایاتی در منابع شیعه وجود دارد که حاکی از ناآگاهی 

 پس از خود شده است.رسول گرامی اسالم از جانشین 
 کنیم. یماکنون، شبهات وی در این زمینه را تحلیل و بررسی 
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 جانشینی ۀمسئلص( از ) یامبرپالدار بر ناآگاهی  شبهه اوّل: داللت حدیث یوم
الدار است  کند، حدیث یوم یماولین روایتی که فیصل نور از منابع شیعی ذکر 

انذار خویشاوندان رخ داده است. که در اوایل بعثت پیامبر اکرم )ص(، در پی 
مطابق این روایت، ایشان حضرت علی )ع( را جانشین، وزیر و وصی خود معرفی 

ع( قبل از این ) یعلرساند که  یمبنابراین، این روایت (. 5/18ب:  5959مفید، ) کند یم
ص( نبوده است. حال آنکه مطابق برخی اعظم )واقعه، وصی و وزیر پیامبر 

ه در منابع شیعه آمده است، امامت، وصایت و وزارت، از هزاران نصوص امامت، ک
؛ 965: 5983کلینی، )است ع( محقق بوده ) یعلسال قبل از پیدایش مخلوقات، برای 

و به دلیل تعارض و  (؛49: 5959؛ طبری، 99/555: 5989؛ مجلسی، 149: 5936صدوق، 
جعلی و ساختگی  شده، و ساقط  آنهاناسازگاری این دو دسته روایات، همگی 

 (.98: 5921نور، ) شوند یمقلمداد 
الدار، از سه حیث با نصوص امامت تعارض  از دیدگاه فیصل نور، حدیث یوم 
 دارد:

که جبرئیل پایین آمد تا به  ( بودع) یعلمطابق روایات اهل تشیع، هنگام تولد  .5
 کند و ای حبیب خداوند! خداوند به تو سالم می»ص( بگوید: اهلل ) رسول

ات تأیید  گوید اکنون موقع ظهور نبوت تو است ... و تو را به برادر و خلیفه می
کردم و او کسی است که به واسطه او پشتوانه تو را محکم کردم و نام تو را به 

 (.91/25: 5989مجلسی، ) «استطالب  بن ابی او بلند کردم و او علی  ۀلیوس

ع( متولد شد به سجده رفت، ) ی طالببن اب هنگامی که علی و مطابق روایتی دیگر، 
سپس سرش را بلند کرد و اذان و اقامه گفت و به وحدانیت خداوند گوواهی داد، و بوه   

ص( ) نیز گواهی داد ... سپس پیامبر« خالفت و والیت خودش»و ( ص) رسالت محمد
( ص) را به آن شیوه که شایسته انبیا و اوصیا است، خطاب قرار داد و ساکت شد. پیامبر

: 5921حور عواملی،   ) «دار به دوران نوزادیت برگرد و کوتاه بیا و دست نگوه  »به او فرمود: 
9/943.) 

و  )ص( اهلل ع(، از رسوول ) ، چطور مسئله نصِ بر امامت علوی با توجه به این روایات
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االنوذار حضوور داشوتند، مخفوی و      یووم  ۀآن کسوانی کوه در جلسو    ۀع( و از هم) از علی
الودار، از ایون مسوئله آگواهی      حالی که به ادعوای شویعه، قبول از یووم    پوشیده ماند؟ )در 

 اند(. داشته
ع( که مطابق روایت فوق، از هنگام تولد خویش، از امامت و ) یعلچرا  .2

جانشینی خود اطالع داشت، این موضوع را مخفی نگه داشت؟ آیا احتمال 
خص عبدالمطلب، ش ص( به بنی) امبریپکردن آن از طرف  داشت با عرضه

پیامبر را لبیک بگوید و در نتیجه، امامتش از  ( دعوتع) یعلدیگری زودتر از 
 بین برود و به کس دیگری برسد؟

ص(، از اکرم )مطابق روایات شیعه، حضرت ابوطالب، هنگام تولد پیامبر  .9
 نزد اسد بنت فاطمه مسئله جانشینی امیرمؤمنان باخبر بوده است؛ آنگاه که

 کن صبر»: گفت ابوطالب بدهد، او به ( راص) امبریپ ولدت ۀمژد تا آمد ابوطالب
 پیامبر او که تفاوت این با آوری می دنیا به را او همانند تو سال سی از بعد

 و شوی می حامله تو»: آمده دیگر روایتی و در (.5/912: 5983)کلینی، « نیست
 .(5/919)همان: « آوری می دنیا به را او وزیر و وصی

االنذار  ع( را در یوم) یعلع( چرا موضوع جانشینی فرزندش ) یعلبنابراین، پدر 
ع( از این مسئله ) یعلپنهان کرد، در حالی که سی سال قبل از تولد فرزندش 

 آگاهی داشته است؟
االنذار، به دلیل تعارض با نصوص امامت، که امامت را  حاصل آنکه روایتِ یوم

 دانست، از اعتبار ساقط است یمحقق ع( م) یرالمؤمنینامقبل از این واقعه برای 
 (.98: 5921نور، )

 پاسخ شبهه
علم پیشین پیامبر یا امام معصوم، مانع از رفتار و عملکرد طبیعی آنان با مردم  .5

نخواهد بود؛ و حتی آنان مأمورند به طور طبیعی رفتار کنند و علم غیب خود 
موجب  ،عمل بر اساس علم غیرعادیرا در مسائل عادی دخالت ندهند. 

زیرا مشیت و اراده خداوند به جریان امور  .اختالل در نظام عالم هستی است
بر اساس نظام اسباب و مسببات طبیعی و علم عادی نوع بشر تعلق گرفته 
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پیامبر و ائمه )ع( برای شفای بیماری خود و اطرافیان خویش  رو از ایناست. 
بنابراین، رفتار  (.5/525: 5902صافی گلپایگانی، )کردند  یاز علم غیب استفاده نم

اطالعی ایشان در آن جلسه، دلیل ناآگاهی از نصوص امامت  طبیعی و اظهار بی
 یست؛ بلکه این عمل، مطابق علم عادی است.ن

گفت پیامبر  توان یمع( و ابوطالب، ) یعلص( و ) امبریپدرباره علت سکوت  .2
ع( ) یعلاز  که از حاضران در آن جلسه، کسی غیر دانست یمص( اکرم )

کردن خویشاوندان و ابالغ  دعوت او را اجابت نخواهد کرد؛ و اما جمع
، فوایدی داشت، از جمله اینکه: حجت االهی، آنهامأموریت االهی خود به 

 اللَّهِ عَلَی لِلنَّاسِ یکونَ لِئَالَّ» :شدهمچون بعثت سایر پیامبران، بر آنان تمام 
چراکه با این بیان و رفتار واضح، دیگر جای  (؛561)نساء: « الرُّسُل بَعْدَ حُجَّۀٌ
ع( ) نیرالمؤمنیام؛ فایده دیگر آن نیز، اعالن امامت ماند ینمی باقی ا بهانههیچ 

 امبریپبود و این مطلب در گرو حضور او در جمع آنان و پذیرش دعوت 
 ع( بود.) یعلص( از سوی )

ص( اعتقاد دارند و بر اکرم )ر عالوه بر این، شیعیان، به ایمان ابوطالب به پیامب .9
؛ مجلسی، 9/999: 5932؛ طبرسی، 0/569تا:  یبطوسی، )دارند این مسئله اتفاق نظر نیز 

همچنین، معتقدند وی برای آنکه بتواند از  (.5/240: 5988؛ حسنی، 91/590: 5989
ص( حفاظت و حمایت کند، مصلحت نبود علم خود را درباره امامت ) یامبرپ

 دیگران اظهار کند. ع(، به) یعل
حاصل آنکه سکوت این بزرگواران، دلیل بر ناآگاهی از مسئله نبوده است، بلکه 

 گفته بوده است. و به دالیل پیش مصلحتی

 کالب نکردن جانشین هنگام دعوت از بنی شبهه دوم: معرفی
این است که هنگام دعوت عمومی  کند یمروایت دیگری که فیصل نور ذکر 

کنیم، به شرط آنکه پس  یمبا تو بیعت  اند گفتهکالب، این قبیله  بنیص( از ) امبریپ
امر از آن خداوند است، اگر » ص( فرمود:) امبریپاز تو، ما متولی این امر شویم. 

به (. 29/39: 5989)مجلسی، « یا به کس دیگری سپارد یمخدا بخواهد آن را به شما 
ه در آن جانشین آن حضرت معین الدار، ک اعتقاد فیصل نور، با وجود جریان یوم
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وصی من از  فرمود یم؟ بلکه باید «امر از آن خدا است» شده بود، چرا پیامبر فرمود:
از این پاسخ رسول گرامی (. 95-98: 5921نور، )است الدار( مشخص شده  قبل )یوم

الدار جعلی است و چنین جریانی اتفاق نیفتاده  یوم ثیحدکه  شود یماسالم روشن 
 است!

 اسخ شبههپ
که امامت، به اراده االهی وابسته است و هر کس را که او برگزیند،  مطلباین  .5

ع( را ) یعلواجد مقام امامت خواهد شد، با این منافات ندارد که او حضرت 
کالب،  ص( در پاسخ به بنیاکرم )برای امامت برگزیده است. همچنین، پیامبر 

، ولی آنچه در یوم الدار واقع مشیت تعلیقی خدای سبحان را بیان کرده است
شد، مشیت تنجیزی خدای سبحان بود و میان این دو مشیت، تعارض وجود 

 ندارد.
کالب، مشیت تکوینی خداوند  شاید مقصود از مشیت االهی در پاسخ به بنی .2

بوده است، نه مشیت تشریعی او؛ یعنی طبق مشیت تشریعی خداوند، 
ده است، اما اینکه در آینده چه کسی ع( به امامت برگزیده ش) نیرالمؤمنیام

دار امامت خواهد شد، تابع مشیت تکوینی خداوند است که بر اساس  عهده
 (.529: 5948ربانی گلپایگانی، )شود  یماسباب عادی محقق 

که از قبل و  داد یمگونه به آنها پاسخ  ص( ایناکرم )گفت اگر پیامبر  توان یم .9
 بردند یمبسا آنها گمان  ین شده است، چهالدار، خلیفه و وصی من تعی در یوم

که رسول اکرم، برای حکومت و سلطنت آمده است، و از قبل هم پسرعمویش 
. ردیگ یمرا جانشین خود قرار داده و برای تحکیم تخت حکومتش از ما بیعت 

تمام این توهمات « امر از آن خداوند است»ص( که ) امبریپاما با این جملۀ 
این است که پیش از  بخشد یمبه این احتمال قوّت  دفع شده است. آنچه

اسالم، رهبران عرب بر اساس کهولت سنّ، داشتن قبیله و عشیره قدرتمند و 
اما بر اساس  (.2/160: 5906ی، شهر یرمحمدی )شدند  یمها انتخاب  دیگر ویژگی

ص(، امری است االهی که از سوی خداوند ) امبریپی اسالم، جانشینی ها آموزه
. اگر داد یمتدریج تغییر  این فرهنگ را به ستیبا یمص( ) امبریپ. شود یمین تعی
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اعالم  کالب یبنع( را رسماً به قبیله ) یعلآن حضرت یکباره امامت امام 
، بسیاری از آنها به دلیل فرهنگی که با آن خو کرده بودند، از اسالم دکر یم

ص( ) امبریپذیرند جانشین . زیرا برای آنان دشوار بود که بپشدند یمروگردان 
ویژه  شخص کم سنّ و سالی است که با آن حضرت قرابت فامیلی نیز دارد. به

 ی از سران عرب به دست او کشته شده بودند.ا عدهها،  آنکه در برخی جنگ
، انتصابی و «امر از آن خدا است»عبارت ص(، با گزینش اکرم )پیامبر  .9

دند و تأکید کردند که این امر، به بودن امامت را به مردم یادآور ش االهی
 انتخاب و اختیار مردم و حتی به انتخاب خود آن حضرت نیست.

اطالعی رسول اکرم از امامان بعد از خود، در روزهای پایانی اقامتت   یبشبهه سوم: 
 ایشان در مکه )روایات معراج(

، ، روایات معراج است. به زعم ویکند یمنقل  نور  صلیفروایات دیگری که 
مطابق این روایات، رسول اکرم، در اواخر اقامتشان در مکه نیز از خلفا و اوصیای 

؛ و این خود حاکی از پرسد یمرا از خداوند  آنهابوده است و نام  اطالع یبخود، 
ص( قبل از این تاریخ اکرم )فقدان نصوص امامت و تعیین جانشین برای پیامبر 

، داد یمگزارش  ها آسماناز عروج خود در  است. مثالً پیامبر گرامی اسالم، وقتی
 فرمود:

ام و بورای   کرامت خود را برای اوصیای توو واجوب گردانیوده    خداوند فرمود: ...
ام. گفتم: پروردگوارا! اوصویای    شیعیان و پیروان تو ثواب خود را واجب گردانیده

من چه کسانی هستند؟ ندا داده شدم: ای محمد! اوصیای تو کسوانی هسوتند کوه    
ام. لذا من در هنگامی که پیش خداونود بوودم بوه     بر ساق عرشم نام آنها را نوشته

: 5989؛ مجلسوی،  5/216: 5941)صودوق،  ساق عرش نگاه کردم، دوازده نور دیدم 
26/993.) 

از دیدگاه فیصل نور، این جریان، مربوط به اواخر اقامت رسول اکرم در مکه و 
 اطالع یبص( از نام اوصیای خود ) امبریپقبل از هجرت بوده است. با این حال، 

 (.92: 5921نور، )پرسد  یمبوده است و از خداوند 
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 پاسخ شبهه
ناآگاهی آن  ۀنشانص(، ) امبریپفوق بر این استوار است که پرسش  ۀشبهاساس 

حضرت از پاسخ پرسش خود، به شمار آید. بنابراین، الزم است پیش از پاسخ، 
می بررسی شود. استفهام حقیقی، به معنای طلب فهم معانی جمالت و هیئت استفها

و پرسیدن از چیزی است که متکلّم از پاسخ آن آگاه نیست و برای دانستن پاسخ، 
بیشترین کاربردهای هیئات  (.696: 5952راغب اصفهانی، )است آن را مطرح کرده 

ر این ی نباشد هیئت استفهامی با نهیقراستفهام در این معنا است. در صورتی که 
 .شود یممعنا حمل 

هیئات استفهامی عالوه بر استفهام، در معانی دیگری مانند انکار، توبیخ، افتخار، 
که ( 96-96: 5902پهلوان، ) رود یمامر، تأکید، تفخیم، تمنّا، تهدید و ... نیز به کار 

استعماالت، یکی از انواع  گونه نیامقصود متکّلم در آن، دانستن پاسخ نیست. 
. یکی از وجوه معنوی تحسین دیآ یمی بالغت و تحسین کالم به شمار ها وهیش

تجاهل عارف، به معنای  (.233: 5922امین شیرازی، )است کالم، تجاهل عارف 
، اما به دالیلی از قبیل توبیخ، مبالغه در داند یمپرسشی است که متکّلم پاسخ آن را 

ی ها زهیانگ. یکی از کند یمح مدح یا ذمّ، تحقیر و ... آن را در قالب پرسش مطر
کننده به دنبال  پاسخ است که در آن پرسش« تقریر و تکرار»متکّلم برای تجاهل، 

یافتن از پاسخ نیست، بلکه مقصود او، تقریر و تکرار پاسخ از سوی مخاطب  آگاهی
ص( ) امبریپکه پرسش  دهد یمشواهد و قراین ذیل نشان  5(.529: تا یبحموی، )است 

ع( در احادیث معراج، صرفاً برای ) یعلامامت امام  ۀدربارد یا جبرئیل از خداون
 یافتن از پاسخ: تقریر و ثبت تاریخی پاسخ است نه آگاهی

 یعلامامت امام  ۀدربارص( ) امبریپیکی از قراین، سخنان بسیاری است که از  .5
 برامیپی از آنها گذشت. بر اساس احادیث یادشده، ا پارهع( نقل شده است که )
ع( را اعالم کرده است. ) یعلپوشی، امامت امام  ص( با صراحت و بدون پرده)

ع( از آغاز بعثت، قرینه ) یعلخالفت امام  ۀدربارص( ) امبریپسخنان پرشمار 
ص( برای اعالم والیت امام ) امبریپمحکم و قدرتمندی است بر اینکه گاه 

 است. ع( از هیئت استفهامی برای ثبت پاسخ بهره برده) یعل
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احادیث متواتر »با « احادیث پرسش»بنابراین، مقتضای جمع عرفی میان 
معنا شود تا در « تقریری»آن است که استفهام در احادیث پرسش، « امامت

 هماهنگی با احادیث امامت قرار گیرد.
و  دپرس جانشینش می ۀدربارص( از خداوند ) امبریپدر احادیث معراج، گاه  .2

 (.49: 5943نعمانی، )است ص( ) امبریپدهنده  ند و پاسخکننده، خداو گاه پرسش
بدون شک، پرسش خداوند برای دریافت پاسخ نیست. زیرا خداوند، عالم به 

ع( با خطاب پرسش و ) یعلهمه چیز است، بلکه هدف، اثبات والیت امام 
این احادیث پاسخ است، تا پاسخ در ذهن مخاطبان تثبیت و ماندگار شود. 

که سوی دیگر پرسش و پاسخ که در آن، جای  نه باشد،قری تواند یم
 .کند یمدهنده عوض شده، نیز همین هدف را دنبال  کننده و پاسخ پرسش

مجلسی، )است ص( پرسش را تکرار کرده ) امبریپدر برخی احادیث معراج،  .9

تکرار پرسش، قرینه دیگری است بر اینکه (. 9/939: 5959؛ صدوق، 50/995: 5989
یافتن از پاسخ نیست؛ زیرا اگر پرسش برای  ص( برای آگاهی) امبریپپرسش 

 .کرد ینمدانستن پاسخ بود، پس از اولین پاسخ، تکرار پرسش معنا پیدا 
ص( برای یافتن ) امبریپکه پرسش  دیآ یماز آنچه گذشت این نتیجه به دست 

 پاسخ نیست؛ بلکه هدف آن حضرت، تأیید، تثبیت و تکرار پاسخ است.

 ۀدهند ص( و پاسخ خداوند نشان) امبریپگذشت، پرسش که  وه، چنانعال . به9
 بودن امامت است. انتصابی و االهی

 با نصوص امامت المبیت لیلةشبهه چهارم: تعارض حدیث 

 ثیحدروایت دیگری که از نظر وی، در تعارض با نصوص امامت است، 
فرمود: ای ص( در شب هجرت ) امبریپ»است. مطابق این روایت،  المبیت لیلة

جای  بهجوی من، مرا نیابند و و علی! آیا راضی هستی که دشمنان در هنگام جست
ی رسول ا ی بلبکشند؟ فرمود:  راو تممکن است نادانان باعجله  کهمن تو را بیابند 

 دهد یماز نگاه نویسنده، این سخن پیامبر اکرم نشان  (.54/05: 5989)مجلسی، « خدا!
 شانیابوده است؛ زیرا اگر  خبر یبداستان وصایت،  که آن حضرت تا آن شب از
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ص( به ) امبریپکه جایگاه امامتِ امت پس از  دانست یممطابق نصوص گذشته(، )
آن  ( درع) یعلکه حضرت  کرد یم، به طور حتم یقین پیدا شود یمع( سپرده ) یعل

 ، در حالی که چنین مطلبی از این روایت استفادهرسد ینمشب به فیض شهادت 
 ؛ و به گفته وی:شود ینم

بون   شود، ... بوه ایون اعتبوار کوه علوی        ع( کشوته موی  ) همین جا فرض کن علوی 
ع( پس از پیامبر خالفت را به دست خواهد گرفت. بوه ایون معنوا کوه     ) طالب ابی

جانشوین و  ( ع) ص( از جانب خداوند متعال اطوالع یافتوه کوه علوی    ) اگر پیامبر
ن او را در خطر بیندازد و او را سوپر خوود   وصی بر حق او است، چگونه باید جا

، بر آن داللوت دارد کوه نوص بور اماموت      المبیت لیلةبنابراین، جریان  قرار دهد؟
برند کوه   امامیه( گمان می) ص( مخفی بوده، در حالی که آنان) ع( از پیامبر) علی

ع( نوص نهواده   ) ص( در مکه و قبل از هجرت به مدینه، بر اماموت علوی  ) پیامبر
 (.99: 5921)نور، است 

 پاسخ شبهه
ع( و به خطر انداختن جان ایشان( ) یعلامامت حضرت مطلب )بین این دو 

 باید است و شده آگاه کافران نقشه از( ص) پیامبر تنافی وجود ندارد. زیرا اکنون
به  سالم جان معرکه این از اسالم حفظ برای بتواند هم بیندیشد تا یا چاره سریعاً

 اتمام به اعتماد از طریق فردی قابل را مکه در خود ناتمام ارهایک هم و ببرد در
 برادر، مشاور، وزیر، او کیست؟ کار این یبرا فرد نیتر مطمئن و بهترین. برساند
 به بارها را خالفتش و جانشینی حکم االنذار یوم در که دارد نفسی هم و همدم

 حضرت ازتر  مناسب ریتمأمو این برای را کسی چون اما است، کرده اعالم همگان
 تنها جنگجو مردان همه آن میان در را یاورش بهترین ناچار، به ابدی ی( نمع) یعل
 او به نیز را مدینه به مکه از خود خانواده انتقال و امانات ادای مأموریت و گذارد یم

 ی جز این کار ندارد:ا چارهبه چند دلیل پیامبر گرامی اسالم، . کند یم واگذار
 از العالمین، رب گاه رسول هیچ کریم، قرآنخداوند؛ مطابق نص صریح  اطاعت .5

 جانب از و وحی دیگو یم چه هر و زند ینم حرف هوس و هوا روی
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 حساسیت و اهمیت به توجه با تصمیم نیز این .(9نجم: )است  پروردگار
 .است بوده خداوند فرمان بهقطعاً  ،اش العاده فوق

 هجرت شب و المبیت لیلةدر اسالم؛ حفظ جان رسول اکرم )ص( و دین  .2
 جزم آن حضرت قتل بر را خود عزم همگی دشمنان که ،(ص) خدا رسول
بر  نشود، جدا خویش بستر از( ص) امبریپ بودند مواظبدائماً  و بودند کرده

 و شد خواهد کشته( ص) پیامبر دور، چندان نه لحظاتی تا که بود مسلم همگان
در چنین . نخواهد بود نبوت و وحی ،رسالت از خبری دیگر آن از پس

 باید محفوظ( ص) پیامبر با تدبیری حکیمانه، جانقطعاً لحظات خطرناکی، 
 رسول است، نرسیده کمال مرحله به دین هنوز که زمان، این در اگر. بماند
 خواهد ثمری چه( ع) یعل حضرت جانشینی دیگر شود،( کشته ص) خدا

تمامی  آمدن اصل بر فرع( ع) علی امام جانشینی مسئله پس داشت؟
. است( صاعظم )پیامبر  وجود حفظ بر فرع هم آن که است دینی دستورهای

 یعل حضرت ایثار و جانبازی بدون نازنین وجود آن جان شک، بدون بنابراین،
 هیچ از کار این و نبود؛ پذیر امکان اسرار، حفظ و امنیتی مسائل رعایت و( ع)

ر این صورت، پیامبر همان فرد را به دستور نبود. در غی ساخته دیگری کس
 .کرد یماین مأموریت انتخاب  دادن خداوند، برای انجام

 ساز لحظات سرنوشت آن فشانی در جان احراز صالحیت مقام خالفت؛ این .9
 مقام تصدّی برای را، ع() یعل امام شایستگی و فضلیت اسالم، مکتب برای

 ،المبیت لیلة در حضرت اکاریفد ارزش بیان در. دکن یتر م روشن خالفت
را  بزرگ کار این و شده نازل یا هیآ متعال خداوند جانب از که بس همین

 فداکار، و باایمان) مردم از بعضی»: دیفرما یم که کرده است، آنجا تشویق
 ،(ص) پیغمبر جایگاه در خفتن هنگام به المبیت لیلة ( درع) یعل همچون

 مهربان بندگان با خداوند و ؛فروشند یم خدا خشنودی برای را خود جان
 (.2/588: 5953؛ طباطبایی، 5/992: 5956؛ بحرانی، 283)بقره:  «است

 را مطلبی امام، یا پیامبر کند یم ایجاب مصلحت امتحان و آزمون االهی؛ گاه .9
 که گونه همان شود، او کمال موجب که گیرد صورت او برای آزمایشی تا نداند
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 خوابید، )ص( پیغمبر بستر در )ع( علی که است آمده المبیت لیلة داستان در
 که صبحگاهان دانست ینم که است شده نقل حضرت آن خود از که حالی در

 سالمت به جان یا شد خواهد شهید کنند یم حمله بستر آن به قریش مشرکان
 (.5/69: 5934شهرآشوب،  ؛ ابن19: 5931؛ فتال نیشابوری، 10الف:  5959)مفید،  برد یم

 تا نشود آگاه کار این سرانجام از )ع( امام که است این مصلحت اینجا در
 خوابد یم )ص( پیامبر بستر در که دانست یم)ع(  امام اگر یابد. تحقق االهی آزمون

 و قرآن آیات در آنچه و ؛شد ینم محسوب افتخاری چندان زدیخ یبرم سالم صبح و
 دیرس ینم نظر به موجّه چندان است شده وارد ایثارگری این اهمیت در روایات

 (.288: 5906مکارم شیرازی، )

 ع( در کارزار خندق) یعلص( از امامت اکرم )اطالعی پیامبر  شبهه پنجم: بی
 :دیگو یمفیصل نور در ادامه 

اند در روز خنودق، هنگوامی کوه عمورو بون ود بورای مبوارزه در         شیعه ذکر کرده
« ای وجووود دارد؟ کننوده  یوا مبوارزه  آ»میودان آمواده شود و مبوارز طلبیوود و گفوت:      

ص( فورو  ) پیوامبر  ۀاش را روی خیمو  کردند. عمرو نیوزه  مسلمانان خودداری می
ص( ) پیوامبر «. ای محمد! بیا بیورون توا بوا هوم بوه مبوارزه درآیویم       »برد و گفت: 

شود تا پس از خودم اماموت بورای او    چه کسی برای مبارزه با او بلند می»فرمود: 
 (.95/00: 5989)مجلسی، « باشد؟

از احادیث  ای پیشنهاد سمت جانشینی به اصحاب و یاران در جنگ خندق، با دسته
شده از سوی خداوند و پیش از واقعه جنگ  ع( را تعیین) یعلامامت، که جانشینی امام 

 (.96: 5921، نور )است ، ناسازگار داند یمخندق 

 پاسخ شبهه
استفهام حقیقی نیست تا گفته شود ص(، اهلل ) پرسش و استفهام، در کالم رسول .1

ی برای خود هستند؛ بلکه استفهام تقریری بوده ا فهیخلکه ایشان در صدد یافتن 
 و غرض عمده آن، تأکید، اهمیت و تقریر مطلب است.
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ص( باید همانند آن حضرت در دانش، ایمان، شجاعت، ) امبریپجانشین  .2
 (.9/950: 5959صدوق، )شد باپرهیزگاری، شکیبایی و ... سرآمد اهل زمان خود 

ع( را در معرض ) یعلی فراوان، امام ها تیموقعپیامبر گرامی اسالم، در 
ی سخت و دشوار قرار داد تا ایمان، شجاعت و جانبازی جانشین ها آزمون

خود را به امت نشان دهد و شایستگی او را برای رهبری پس از خود به اثبات 
 ص( بود.) امبریپی ها زمونآبرساند. رویداد جنگ خندق از جمله 

ی مختلف و در حضور افراد مختلف، مسئله ها مناسبتص( در اکرم )پیامبر  .9
تا بهتر در اذهان بماند،  کند یمع( را مطرح ) نیالمؤمنامامت و خالفت امیر

. ماند یمحیاتی و مهم، در ضمن یک واقعه، بهتر در ذهن  ای چراکه بیان مسئله
، به یاد گفتار پیامبر و افتند یمردم به یاد واقعه خندق ، هر زمان که مبعدهامثالً 

ع(، و انتخاب ایشان به عنوان وزات و خالفت نیز ) نیالمؤمنی امیرها رشادت
رفتن را  و این اتمام حجتی است بر مردم، تا راه هر گونه انکار و طفره افتند یم

 بگیرد. آنهااز 

 تشبهه ششم: حدیث غدیر و تعارض آن با نصوص امام
 غدیر است. طبق این حدیث: ثیحدروایت دیگری که فیصل نور مطرح کرده، 

ای محمد! خداوند بوه توو دسوتور    »جبرئیل در روز غدیر خم فرود آمد و گفت: 
دهد به امتت والیت کسی را که اطاعت از او را فرض کرده و امر امتوت پوس    می

ر کتوابش تأکیود   شود، اعوالم کنوی و ایون دسوتور را د     از خودت به او سپرده می
یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِوی الأوأَمْرِ   »فرماید:  کرده که می

بلی، سوگند به پروردگارم چنوین کواری   »ص( فرمود: ) امبریپ (.14)نساء: «« مِنأکمْ
«. موت اسوت؟  پس از خودم چه کسی ولی امر ا کهمن بگو  بهرا خواهم کرد، اما 

گواه   او کسی است که یک لحظه برای من شریک قرار نداده است و هویچ »گفت: 
گاه بوه اشوتباه سووگند را یواد نکورده       سر تعظیم را برای بت فرود نیاورده و هیچ

 (.93/929: 5989)مجلسی، « طالب امیرالمؤمنین است بن ابی است، او علی 

واخر حیات پیامبر اتفاق افتاد، اما به اعتقاد فیصل نور، با اینکه غدیر خم، در ا
ست که ولی امر امتش چه کسی است و از جبرئیل دان ینمدر آن زمان ایشان هنوز 
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بنابراین، تمامی نصوص قبلی که داللت بر  (.93: 5921)نور، پرسد  درباره وی می
 .شوند یمع( داشتند از اعتبار ساقط ) یعلامامت و جانشینی 

 پاسخ شبهه
درباره  تفصیل به الغدیر، رشینظ یبر جلد اوّل کتاب ارزشمند و عالمه امینی د

در جریان  به بعد(. 5/95: 5956امینی، )است غدیر بحث کرده  ۀواقعارزش و اعتبار 
ص( اتفاق افتاد، پیامبر از جانب خداوند اکرم )پیامبر  الوداع حجةغدیر، که در 

ی را بیان کند که ادامه ا مسئلهمأموریت یافت در میان جمع کثیری از مسلمانان 
حیات نوپای اسالم، در گرو آن بوده، و به تعبیر قرآن کریم، رسالت ایشان، با آن 

این مسئله، که همان والیت و امامت امیرالمؤمنین بود،  (.93مائده: )رسد  یمبه انجام 
باید از جانب خدای سبحان، مطرح شود تا از هر گونه شائبه خطا و اشتباه و 

جانشین خود  ۀدربارواهای نفسانی، به دور باشد. اما اینکه چرا از جبرئیل دخالت ه
 در نتیجه یکی از این عوامل باشد: تواند یمپرسد،  می

ع( ) نیرالمؤمنیامص(، با توجه به اینکه بارها خالفت اکرم )الف. استفهام پیامبر 
در آن جمعیت حقیقی نبوده و برای تقریر و تأکید مسئله،  را یادآور شده بودند،

فراوان است. شاهد این مسئله، این سخن پیامبر گرامی اسالم است که در همان 
 هَبَطَ )ع( جَبْرَئِیلَ إِنَّ» ابتدای خطبه غدیریه، در شأن نزول آیه تبلیغ، فرموده است:

ل جبرئیل سه بار بر من ناز (؛2/298: 5956؛ بحرانی، 5/14: 5989)طبرسی، « ثَلَاثا مِرَاراً إِلَی
 ع( را ابالغ کرد.) یعلشد ... و سپس مسئله خالفت و جانشینی 

استفهام حقیقی بوده است، « پرسش حضرت از جبرئیل»ب. بر فرض اینکه 
الوجود بوده و تمام صفات او ذاتی است و  گفت فقط خداوند متعال واجب توان یم

وجود بوده و در ال یست. اما پیامبر، مثل سایر مخلوقات االهی، ممکننوابسته به غیر 
وابسته به خداوند است. بنابراین، علم حضرت رسول، نسبت  کامالًذات و صفات، 

به خدای متعال، ناقص و وابسته به خداوند است. از آنجایی که باید در غدیر خم، 
رسالتش بسته به آن است، پس جا دارد که از  دادن ی را بیان کند که انجاما مسئله

در این « بدا»گونه تغییر و  بپرسد تا مطمئن شود که هیچ خداوند درباره جانشینش
االنذار  حکم حاصل نشده است و امر، همان است که در ابتدای رسالتش و در یوم
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 بیان کرده است.
 

بودن مسئله امامت، دلیل  تا عالوه بر انتصابی پرسد یمج. پیامبر اکرم از جبرئیل 
گوشزد کند. به عبارت دیگر، اگرچه ع( از سوی خداوند را به مردم ) یعلانتخاب 

شود؛ اما انتخاب االهی  امامت امری االهی است و امام از سوی خداوند انتخاب می
توانند درستی آن را با عقل خود  ها می بر اساس مالک و معیارهایی است که انسان

او کسی است که یک لحظه برای من شریک قرار نداده است و »بیابند. برای نمونه 
گاه به اشتباه سوگند را یاد نکرده  گاه سر تعظیم را برای بت فرود نیاورده و هیچ هیچ

ها، سبب افزایش اعتماد و اعتقاد شیعیان شده،  گونه ویژگی ...؛ دانستن این و« است
 کند. تر می پذیری آنان را از امام آسان اطاعت

 لت!ص( از جانشین خود، به هنگام رحاکرم )شبهه هفتم: ناآگاهی رسول 
ص(، در آستانه رحلت ایشان، اکرم )نور در پایان، روایاتی را از پیامبر  فیصل 

کند که از نظر وی، با نصوص امامت، سازگاری ندارد. از نظر وی، روایاتی  نقل می
مرگ از  ۀلحظص( تا اسالم )در منابع شیعه است که بر اساس آن، رسول گرامی 

کند که کسی را  داوند درخواست میوصی و جانشین خود اطالعی ندارد و از خ
دهد  به عنوان جانشین برای ایشان انتخاب کند. خداوند نیز به ایشان دستور می

های  ع( را وصیّت به جانشینی کن که من نام او را در کتابطالب )بن ابی  علی »
 (.589: 5959؛ طوسی، 26/232: 5989)مجلسی، « ام گذشته ثبت کرده

 :داند یماین دسته روایات وارد نور، دو نقد بر   فیصل
های گذشته آمده است، به طریق اولی باید  ع( در کتاب) یعلاگر ذکر امامت   .5

ص( از آن ) امبریپدر قرآن آمده باشد و اگر در قرآن آمده باشد، امکان ندارد 
امامت از ریشه  ۀمسئلاطالع باشد و اگر خالف آن ثابت شود، اعتقاد به  بی
 شود! اعتبار می بی

ع( ) یعلویژه پیامبران، عهد و میثاق برای امامت  اگر خداوند از خالئق، به  .2
ص( در رأس آنها است. چطور ممکن اهلل ) گرفته باشد، بدون شک، رسول

 (.90: 5921)نور، ص( از این عهد و میثاق ناآگاه باشد؟! ) امبریپاست 
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 پاسخ شبهه
ع( به طور خاص ) نیرالمؤمنیامامامت به طور کلّی و امامت  ۀدربارآیاتی که  .5

االمر  اولی (،16و  11مائده: ) تیوال ۀیآدر قرآن کریم آمده است، فراوان است. 
و بسیاری از آیات  (،9مائده: )اکمال  ۀیآ(، 63)مائده: عصمت )تبلیغ(  (،14نساء: )

اکرم و پیامبر  2ص( است.) امبریپامامت اهل بیت  ۀدربارقرآن از دیدگاه شیعه، 
که خود از طریق وحی، این آیات را دریافت و به مردم ابالغ کرده  ص( نیز)

 اطالع از این آیات نبوده است. است، قطعاً بی
ص(، بارها این مسئله را تکرار کرده و منتظر دستور خداوند اکرم )پیامبر  .2

ماند تا وصی ایشان را انتخاب کند. زیرا صرف تکرار یک مطلب، مخلّ  می
نیست؛ بلکه گاهی با توجه به اوضاع و احوال و فصاحت و موجب لغویت 

ص(، که خود در میان اکرم )کند. پیامبر  مقتضیات، تکرار ضرورت هم پیدا می
توانست  ی آنها بااطالع بود، میا لهیقباعراب رشد کرده و از تعصبات شدید 

امامت خواهد  ۀمسئلبینی کند که پس از وی چه بر سر امتش در  راحتی پیش به
بزرگ اوس و خزرج، خود بهترین شاهد بر  ۀلیقبختالف و دشمنی دو آمد. ا

 این مدّعا است.

ای، یکی از موانع جدّی در راه تحققّ  از منظر اسالمی، تعصبات مذهبی و قبیله
طور مانع فهم  آرمان اسالمی و برقراری وفاق و انسجام بین مسلمانان است و همین

ص( برای تحقّق وحدت اسالمی، نفی ) رامبیپشود. یکی از راهکارهای  حقیقت می
های ناروا بود. زیرا با ظهور اسالم در میان اعراب،  گرایی و تبعیض نژادپرستی، قوم

 نژادپرستی و تفاخر به قبیله، فراوان وجود داشت. ۀمسئل
رسول  (.59حجرات: )است از نظر قرآن کریم، مالک برتری، فقط تقوای االهی 

حدت اسالمی، زید بن حارثه را فرمانده سپاه اسالم، و اکرم، به منظور برقراری و
کند و  دهد و از سلمان فارسی ایرانی تجلیل می بالل حبشی را مؤذّن ویژه قرار می
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ای و  کردن تعصبات قبیله بخشد. با این حال، شاهد زنده به او مقام و منزلت واال می
ص( دفن ) امبریپمبارک  سقیفه هستیم. در سقیفه دیدیم که هنوز بدن ۀفتننژادی در 

غصب خالفت(، گرد هم آمدند و ) امبریپای برای تعیین جانشین  نشده بود که عده
ای، خالفت را از مسیر اصلی خود منحرف  زدن به تعصبات کور قبیله با دامن

اول، برای کنارگذاشتن انصار از منصب خالفت گفته است:  ۀفیخلکردند؛ آنجا که 
؛ و «خدا هستیم و باید پس از او بر امتش امیر باشیمما قوم و خویشان رسول »

دو »المثل استناد کرده بود که:  دوم نیز برای کنارگذاشتن قریش، به این ضرب ۀفیخل
 (.9/502: تا یبسعد،  )نک.: ابن« گنجند شمشیر هرگز در یک غالف نمی

بنابراین، ضرورت داشت پیامبر اکرم )ص( تا لحظات نزدیک به مرگ، نگران 
کند که هم االهی و  خالفت باشد و از خداوند درخواست تعیین جانشینی  ۀسئلم

بودن امر امامت را به مردم بفهماند و هم مصداق امام و خلیفه پس از خود  انتصابی
 تعالی معین، و جبرئیل ابالغ کرده، به گوش مردم برساند. را، که حق

 هنتیج
 با توجه به آنچه گذشت:

ه با اسناد صحیح و به صورت متواتر نقل شده است، دلیل ، کعشر ااثناحادیث  -
 شیعه( است. گانه دوازدهکافی بر اثبات حقانیت ادعای امامیه )نص بر امامت امامان 

از سوی « دعوت خویشاوندان» ۀواقعع( و سایر امامان، پیش از ) یعلامامت امام  -
م اطالع داشت اما پیامبر ص( نیز از این مسئله مهّ) امبریپخداوند تعیین شده بود؛ و 

های سخت و  ع( را در معرض آزمون) یعلهای فراوان، امام  ص( در موقعیتاکرم )
دشوار قرار داد تا ایمان، شجاعت و جانبازی جانشین خود را به امّت نشان دهد و 

 شایستگی او را برای رهبری پس از خود به اثبات برساند.
ص( مطابق علم عادی خود، به اکرم )مبر ، پیا«دعوت خویشاوندان»در رویداد  -

ع( را ) یعلمنظور اتمام حجت و معرفی جانشین خود به مردم، در همان جلسه، امام 
 .کند یمخلیفه و وزیر خود معرفی 

بودن امامت و  کالب، به منظور اعالن انتصابی دعوت از بنی ( درصاکرم )پیامبر  -
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 گه داشته است.ع( را مخفی ن) یعلمسائل دیگر، خالفت امام 
 ۀدربارص( از خداوند یا جبرئیل ) امبریپدر روایات معراج و غدیر نیز، پرسش  -

 یافتن از پاسخ. ع(، فقط برای تقریر و ثبت تاریخی پاسخ است نه آگاهی) یعلامامت امام 
ص(، به منظور اطاعت فرمان خداوند، حفظ اسالم، اکرم )، رسول المبیت لیلة در -

ع( را انتخاب کرد که در بستر ) یعلع( و تکامل ایشان، ) رمؤمنانیاماعالن شجاعت 
 ایشان بخوابد.

ع( برای خالفت و تقریر این ) یعلدر کارزار خندق، به منظور اثبات شایستگی  -
ص(، مسئله جانشینی امیرمؤمنان را اعظم )مسئله در اذهان مردم و تأکید بر آن، پیامبر 

 پنهان کرده است.

 ها نوشت پی
 
 (.53)طه: « ما تلک بیمینک یا موسی»یه شریفه آاز این دست است  .5
 .المیزانو  البرهان،، مجمع البیاننک.: تفاسیر شیعه، همچون  .2
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 ابعمن
 قرآن کریم.

 ، قاهره: دار الحدیث.المسصد(. 4141ابن حصبل، احمد )
 ، بیروت: انتشارات دار صادر.الطبقات الکبریتا(.  ابن سعد، محمد بن سعد )بی

 ، قم: نشرعالمه، چاپ اول.طالب )ع( مصاقب آل ابی (. 4731ابن شهرآشوب، محمد بن علی )
جنا: انتشنارات  ، تحقیق: حسین سلیم اسد، بید ابی یعلیمسصتا(.  ابویعلی موصلی، احمد بن علی )بی

 دار المأمون للتراث.
، تحقینق: سنعید محمند لحناي، بینروت: دار الفکنر، الطبعنة سصن ابي داود(. 4141داود، سلیمان بن اشعث )ابي 

 .االولی
 رآن.جا: انتشارات فروغ ق ، بیالبلیغ فی المعانی والبیان والبدیع(. 4111امین شیرازی، احمد )
 ، قم: مرکز الغدیر، چاپ اول.الغدیر (.4141امیصی، عبدالحسین )
، تحقیق: قسم الدراسات االسالمیة مؤسسة البرهان فی تفسیر القرآن(. 4141بحرانی، سید هاشم )

 البعثة، تهران: بصیاد بعثت، چاپ اول.
 ، بیروت: انتشارات دار الفکر.صحیح بخاری(. 4114بخاری، محمد بن اسماعیل )

نامه کارشصاسنی  (. جایگاه و نقش استفهاي در قرآن و روایات شیعه، پایان4731پهلوان، محمد )
 ارشد، تهران: دانشگاه آزاد واحد مرکزی.

، تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف، بینروت: انتشنارات سصن ترمذی(. 4117ترمذی، محمد بن عیسی )
 دار الفکر، الطبعة الثانیة.
، بینروت: اعلمنی، الطبعنة اثبات الهداة بالصصنوص والمعجنزات(. 4111حر عاملی، محمد بن حسن )

 االولی.
 ، قم: خیاي، چاپ اول.الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف(. 4111)  حسصی، سید بن طاووس
عاشورا، چاپ  ، مشهد: مؤسسه االمامة الکرامة فی معرفة  مصهاج (. 4731حلی، حسن بن یوسف )

 اول.
 ، بیروت: انتشارات دار القاموس.خزانة االدب و غایة األربتا(.  یحموی، علی بن محمد )ب

، تصنحیح: بناقر محمنودی، بینروت: مؤسسنه فرائد السنمطین(. 4713حمویصی، ابراهیم بن محمد )
 محمودی، الطبعة االولی.
تحقیق و تعلیق: محمد سماوی، قم: مکتبنة  مقتل الحسین )ع(،تا(.  خوارزمی، موفق بن احمد )بی

 .المفید
 ، دمشق: انتشارات مطبعة الحدیثة.سصن الدارمیتا(.  دارمی، عبدالله )بی

، محقق/مصنحح: صنفوان عندنان مفردات الفاظ القرآن(. 4141راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
 داوودی، بیروت/دمشق: دار القلم/ دار الشامیة، الطبعة االولی.

 قم: انتشارات رائد، چاپ اول. ،براهین و نصوص امامت (.4711ربانی گلپایگانی، علی )
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 ، بیروت: دار الفکر، الطبعة االولی.جواهر القاموستاج العروس من (. 4141زبیدي، محمد مرتضي )
 .، قم: نشر آستان مقدسه معصومهمعارف دین(. 4731الله ) صافی، لطف

ه مدرسنین اکبر الغفاری، قم: جامعن  تصحیح و تعلیق: علی الخصال، (.4711صدوق، محمد بن علی )
 حوزه علمیه قم، چاپ اول.

 ، تهران: کتابچی، چاپ ششم.االمالی(. 4731صدوق، محمد بن علی )
محقق/مصحح: مهدی الجنوردی،  عیون اخبار الرضا )علیه السالي(،(. 4733صدوق، محمد بن علی )

 تهران: نشر جهان، چاپ اول.
اکبنر غفناری،  ق/ مصنحح: علی، محقنکمال الدین و تمناي الصعمنة(. 4711صدوق، محمد بن علی )

 تهران: اسالمیه، چاپ دوي.
، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعنه من الیحضره الفقیه(. 4147صدوق، محمد بن علی )

 مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوي.
اپ حنوزه علمینه، چن  مدرسنین ۀ، قم: جامعنتفسیر القرآن فی  المیزان (. 4143طباطبایی، سید محمدحسین )

 پصجم.
، محقنق/ مصنحح: محمندباقر خرسنان، االحتجناج علنی اهنل اللجناج(. 4117طبرسی، احمد بن علی )

 مشهد: نشر مرتضی، چاپ اول.
، مقدمنه: محمندجواد بالغنی، مجمنع البینان فنی تفسنیر القنرآن(. 4731طبرسی، فضل بن حسن )

 تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوي.
، تحقیق: مؤسسة البعثة و قسم الدراسات االسنالمیة، دالئل االمامة (.4147طبری، محمد بن جریر )
 قم: بعثت، چاپ اول.
، محقق/ مصحح: عبنادالله تهراننی، علنی احمند ناصنح، قنم: الغیبة (.4144طوسی، محمد بن حسن )

 مؤسسة المعارف االسالمیة، چاپ اول.
م: دار الثقافنة، چناپ ، محقق/ مصحح: مؤسسه بعثنت، قناألمالی(. 4141طوسی، محمد بن حسن )

 اول.
مقدمه: شیخ آغابزرگ تهرانی، تحقیق:  التبیان فی تفسیر القرآن،تا(.  طوسی، محمد بن حسن )بی

 احمد قصیر عاملی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
، قنم: انتشنارات رضنی، چناپ روضة الواعظین و بصنیرة المتعظنین(. 4731فتال نیشابوری، محمد بن احمد )

 اول.
 ، بیروت: مؤسسة اعلمی.یصابیع المودة(. 4143صدوزی حصفی، شیخ سلیمان )ق

، تحقیق: علی اکبر غفاری، و محمد آخوندی، تهنران: دار الکافی(. 4113کلیصی، محمد بن یعقوب )
 الکتب االسالمیة، چاپ چهاري.

تحقینق: جمعنی از ، بحار األنوار الجامعة لدرر اخبنار االئمنة االطهنار )ع( (.4117مجلسی، محمدباقر )
 محققان، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الثانیة.

، محقق/ مصحح: سید هاشنم مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول(. 4111مجلسی، محمدباقر )
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 چاپ دوي. رسولی محالتی، تهران: دار الکتب االسالمیة،
(، قم: انتشنارات دار الحندیث، چناپ عنامه امیرالمؤمصین ) دانش(. 4731شهری، محمد ) محمدی ری
 اول.

 ، بیروت: انتشارات دار الفکر.صحیح مسلمتا(.  مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج )بی
، تحقینق و تصنحیح: علنی میرشنریفی، قنم: الفصول المختنارةالف(.  4147مفید، محمد بن محمد )

 کصگره شیخ مفید، چاپ اول.
محقنق/  ،االرشناد فنی معرفنة حجنل الله علنی العبناد ب(. 4147مفید، محمد بن محمد بنن نعمنان )

 مصحح: مؤسسه آل البیت )ع(، قم: کصگره شیخ مفید، چاپ اول.
، تهران: دار الکتب االسالمیة، چاپ یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ (.4731مکاري شیرازی، ناصر )

 چهاري.
ری، تهران: نشنر صندوق، اکبر غفا ، محقق/ مصحح: علیالغیبة (.4713نعمانی، محمد بن ابراهیم )

 چاپ اول.
 ، یمن: انتشارات دار الصدیق.االمامة والص (. 4111نور، فیصل )


